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5تسرهف

یسانش موجن  عماج  86کناب 

باتک 86تاصخشم 

86همدقم

87یسانشادخ

ادخ تخانش   : لوا 87شخب 

ـی هلا ءا  ـ مسا  : لوا 87لصف 

هّللا 87مسب 

« هّللا  » مسا هملک و  87موهفم 

م ــ یحر ن و  ــ محر تا  ــ فص لو  ـ مش ـت و  88یمها

وا یفرعم  رد  یهلا  تافص  یماسا و  88شقن 

مظعا مسا  یهلا و  ءامسا  تّیصوصخ  89تّیمومع و 

؟ تسی ـم چـ ظعا ـم  89سا

تقلخ رد  نآرق و  رد  ینسح  ءامسا  90زمر 

ینس ءامسا حـ موهف  91مـ

یهلا تافص  91يدنبمیسقت 

ـی نسح ءا  ـ مسا داد  ـ 92عت
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یهلا تافص  ءامسا و  رد  دح  93یفن 

ینسح ءامسا  تخانش  94هار 

یهلا ءامسا  تخانش  رد  95فالتخا 

یل ــ عا لَث  مو َمـ 95مـفـهـ

ینسح ءامسا  هب  یهلا  96تیکلام 

اهت ـ معن عاو  ـ نا لوز  رد نـ یه  ـ لا ءا  ـ مسا عاو  ـ نا ـت  لا ـ 97خد

یهلا تافص  ءامسا و  زا  یبختنم  لومش  97یناعم و 

یهلا هجو   : مود 103لصف 

هّللا ـه  103جو

ـهـی لا ـه  جو مو  ـ هف 103مـ

ادخ بناج  زا  هدش  هضافا  قیاقح  هجو و  104موهفم 

ادخ فرط  رد  ءایشا  هجو  تو و  ـ 105کلم

رذ ـم  لا یه و عـ ـ لا ه  ــ 105جو

یهلا هاگشیپ  رد  ناسنا  نامیپ  هما  ـ گنه رذ و  ـم  لا 106عـ

تادوجوم تقیقح  روهظ  نیمز و  اهنامسآ و  رگید  107يور 

سنا نج و  يانف  یهلا و  هجو  ياقب  107موهفم 

اد ــ ـت خ یؤر مو  ـ 108هفم

ـی هلا بر  ما قـ ـ قم ـد و  عُب برق و  مو  ـ 109هفم

یهلا هنازور  را  ــ زور و ک مو  ــ 110هفم

یهلا رون   : موس 111لصف 

نآ لومش  روهظ و  یگنوگچ  ادخ و  رون  111موهفم 

ـی هلا ـی  مو ـ مع رو  111نـ

یهلا یمومع  رون  لومش  112لاثم و 

یه ـ لا یصوص  رو خـ 112نـ
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یهلا یصوصخ  رون  لومش  113لاثم و 

تمایق زور  قارشا  یه و  ـ لا 113رون 

یهلا ملع   : مراهچ 114لصف 

نیبم باتک  رد  ءایشا  توبث  یهلا و  ملع  114لومش 

یه ـ لا مل  بتار عـ ـی و مـ سر ــ 114ک

یهلا ملع  115ورملق 

یهلا ملع  115ذوفن 

ی ــ هلا ه  ــ طا ـ 116حا

( دیحوت  ) تینادحو : مجنپ 116لصف 

یمالسا قالخا  عورف و  لوصا و  فراعم و  یمامت  هشیر  نآرق و  صتخ  دیحو مـ 116تـ

دحاو تاذ  117موهفم 

دیحوت رد  نآرق  تا  ـ 118میلعت

هّللا الا  هلاال  موهفم  دحاو و  119هلا 

دحاو هلا  ناسنا : هلا  ناهج ، 120هلا 

ادخ ندوب  راهق  120دحاو و 

قراشم تادوجوم و  نیمز و  اهنامسآ و  بر  ـد ، حاو ـه  121لا

ـت ّیدو ــ بعم  : مشش 122لصف 

ناحبسيادخ يارب  تّیدوبع  را  ـ 122بتعا

اد ربارب خـ رد  تادوجوم  یتاذ  123ّللذت 

اد ربارب خـ رد  تادوجوم  هد  ـ جس مو  ـ 123هفم

؟ تسیچ اههیاس  هد  ـ جس مو  ـ 123هفم

اهیند ـ ییور هدجس  124موهفم 

تادوجوم لک  ینیوکت  هدجس  124تدابع و 

؟ يزا ـ جم ای  تسا  ـی  قیقح ملاع  تادو  ـ جو ـح مـ 125یبست
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تادو ـ جو ــ ینا م ـ بز ـی و  تاذ ح  ــ 125یبست

نید عیرشت  ـی و  هلا حیبست  126رارمتسا 

د ــ مح ـح و  یبست ت  ــ قیقح ن و  ــ یمز اهنا و  ـ مسآ ح  ــ 126یبست

یه ـ لا دم  مو حـ ـ هف 127مـ

تّیقلاخ تّیبوبر و  : متفه 128لصف 

د ــ یحو ــ كر و ت ــ فال ش ـ تخا ـن و  یملا ــ علا بر  مو  ــ 128هفم

دیحوت بتکم  129تاداقتعا 

یه ـ لا تیبوبر  نکر  130هس 

ـی هلا تیبو  ـ بر یگناگ  لی بـر یـ ـ لد دن  131چـ

یهلا تیقلاخ  134تیبوبر و 

ملاع ناسنا و  يارب  یهلا  تیبوبر  135تیقلاخ و 

تیکلام : متشه 135لصف 

یه ـ لا تیک  ـ لا مو مـ ـ هف 135مـ

یهلا تّیکلا  تّیبوبر بـا مـ 137هطبار 

یهلا فرصت  تّیکلام و  137عون 

ءایشا ینیو  ـ کت عوض  یهلا و خـ تّیکلا  139مـ

یهلا تّیکلام  139لومش 

رورش عفد  اب  یهلا  تّیهولا  تّیکلام و  تّیبوبر ، هط  ـ 140بار

تیالو : مهن 141لصف 

ما ــ ما لو و  ــ سر ـت  یالو ـی و  هلا ـت  یالو مو  ــ 141هفم

نآ ییار  ـ جا تردق  و  یهلا ، تیالو  را  ـ 142صحنا

نآ لو  ـ مش را و  ــ ثآ ـی و  هلا ـت حـق  143یالو

قلخ رما و   : مود 144شخب 

داجیا هملک  رما و   : لوا 144لصف 
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یهلا رما  144موهفم 

ـر ما ـق و  لخ توا  ـ 145فت

قلخ رب  رما  ندوب  146مدقم 

داجیا هملک  موهفم  رما و  146یگنوگچ 

داجیا هملک  رما و  147لوق و 

یهلا رما  ندوب  148ینیوکت 

یهلا رما  ندوب  148دحاو 

ـی هلا رما  ندوب  نامز  148یب 

یهلا رما  ندوب  هطساو  149یب 

نآ لوزن  یگنوگچ  رما و  لیصفت  لام و  ـ جا لحار  149مـ

رما یحو  هناگتفه و  ياهنامسآ  يا  ـ 149ضق

نیمز هناگتفه و  ياهنامسآ  نیب  رما  یلوزن  150تکرح 

اهنآ فیاظو  بسحرب  هکئالم  نیب  رما  عیزو  151ریثکت و تـ

ملاع روما  ریبدت  رد  هکئالم  تیلوئسم  یهلا و  151رما 

اضق رما و  يارجا  رومأم  هکئالم  152تکرح 

رد بش قـ رد  نآ  ریبدت  ای  رودص  153رما و 

یهلا رما  لومش   : مود 153لصف 

ادخ هب  دنتسم  دوجو  داجیا و  هملک  ـر ، 153ما

حور تقیقح  سنج و  154رما ،

ینآ تمایق  یهلا و  154رما 

ینوگرگد ظفح و  يار  یهلا بـ ـر  155ما

يرهاظ بابسا  نایرج  یهلا و  155رما 

ـت ما ــ ما ر و  ــــ 156ما

لوق هملک و  : موس 157لصف 
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یهلا لوق  هملک و  مال ، توا کـ ـ 157فت

یهلا ینیو  ـ کت ـر  یغ لو  ـی و قـ نیو ـ کت لو  157قـ

نآ تّیمامت  داجیا و  158تاملک 

لیدبت لباق  ریغ  158تاملک 

دوجو یهانتیال  159تاملک 

قح هدعو  اضق و  هملک  159تّیمامت 

قلخ  : مراهچ 160لصف 

قل مو خـ ـ هف ــ 160م

دو ـ جو دا و مـ ـ جیا ه  ــ 161طبار

ش ــ نیر ـ فآ رد  ج  ــ یرد ــــ و ت 161نآ ،

تقل رد خـ جیرد  161موهفم تـ

نآ یجیردت  هبنج  تقلخ و  رد  جیردت  وگلا و  هقباس و  162مدع 

لوزن ریدقت و  قلخ و  : مجنپ 162لصف 

لوز قل و نـ 162خـ

دوهش ریدقت و  قلخ و  ملاع  هب  ءایشا  163دورف 

اهنآ تیاده  تکرح و  ریدقت  تادوجوم و  164قلخ 

ت ــ قلخ ـه  یو ــ 164ست

تقلخ 165ریدقت 

تقلخ رد  ملظ  165یفن 

تقلخ 166ییابیز 

تایح یتسه و  : مشش 166لصف 

نآ ماسقا  166یتسه و 

ت ــ سپ ـی  گد ــــ 167نز

ی ــ عقاو ی  ــ گد ــ 168نز
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تقلخ هرتسگ  : متفه 168لصف 

نآ هنماد  شرتسگ  تقلخ و  168تّیمومع 

تقلخ لومش  رد  169ناسنا 

ـت قلخ رد  د  ــ حاو ما  ـ 169ظن

دو ـــ جو ت  ــ قیقح رد  ـی  گتسو ـ یپ و  ـد ، حاو ترد  ــ 169ق

تقلخ فده  : متشه 171لصف 

شنیرفآ رد  فده  دوجو  171تابثا 

شنیرفآ رد  فده  172قح و 

ادخ هب  ییاغ  تشگزاب  یلصا و  فده  یعرف و  172فادها 

دوخ تقلخ  صاخ  فده  يوس  هب  قولخم  ره  173تکرح 

رگید قولخم  اب  یقولخم  فده  ضراعت  173مدع 

گرم تایح و  قلخ  زا  فد  174هـ

ییاهن دصقم  هب  تادوجوم  یمیاد  175لاقتنا 

تادوجوم يانف  زا  فده  دوجو و  ياهتنا  176هطقن 

تلاسر تّلع  تقلخ و  زا  ضر  غـ دا ، ـ 176عم

ناسنا شنیرفآ و  فلتخم  177فادها 

ناهج شنیرفآ  فده  نیرترب » ناسنا  »178

تدابع تقیقح  تقلخ ، ییاهن  178فده 

تقلخ هّیلوا  هدام  : مهن 179لصف 

هّیلوا تقلخ  رد  بآ  179موهفم 

نا ـ مسآ ـه  ّیلوا هدا  180مـ

نیمز اهنامسآ و  قلخ  هّیلوا  هدام  180نامز و 

نارادناج شنیرفآ  ـه  ّیلوا هدا  تد مـ ـ 181حو

تقلخ نوناق  : مهد 182لصف 
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نآ رد  تباث  نوناق  ناهج و  یمومع  ما  ـ 182ظن

ملا ياز عـ ـ جا رد  ـر  ثأ ـر و تـ یثأ ـت و تـ ّیلع نو  ـ نا 183قـ

یهلا تّیشم  اب  تّیلع  نوناق  184طابترا 

همات تّیلع  184نوناق 

ترتع نآرق و  هاگدید  زا  184یسانشادخ 

یسانشادخ يارب  نآرق  184دومنهر 

اهتنا یب  185تردق 

شنیرفآ ناهج  رد  185رّکفت 

تسا ّق  ــ یلا ح ــ عت ياد  ــ 185خ

تسادخ تردق  هناشن  ناسنا  186تقلخ 

شنیر ـــ فآ ـی  ئا ــ یو ــ 187پ

یسانشادخ يوس  هب  نشور  یهار  تقلخ  187ياهیتفگش 

ناسناشنیرفآرد هجوت  قیرطزا  ادختمظع  187تخانش 

یهلا برق  ما  ـ قم هب  188لوصو 

بان 188ِدیحوت 

يو ـــ لع ت  ـــ فر ـــ 189عم

یسدق ثیدح  رد  یسانشادخ  190راثآ 

هّقح 191ِفراعم 

د ـــــ ّهعتم ِنا  ــــــــ 191میپ

مالسلاهیلع داجس  ماما  مالک  رد  یسانشادخ  191ِریسم 

تفرعم 193لامک 

تفرعم 193میسرت 

یسا ـــ نشاد ــ ه خ ـــ 194نیئآ

ا ـــــــ ضر ما  ـــــــــ 194قم
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ت ــ فر ــــ عم ِراو  ــــــ 195نا

ادخ یگدنب  راهظا  195نیرتهب 

سا ـ نشاد نا خـ ــ سنا یگژ  ــ 195یو

تسا يدیمو  سأ و نـ ـه یـ یا اد مـ ــ ر خ ــ یغ ه  ـــ عو ب ــ 196جر

یلمع 197ِتفرعم 

عوضخ یگدنب و  197ِماقم 

یگدنکفارس 197تلاجخ و 

نا ـ سنا را  ــ ختفا اد  ــ یگد خ ـــ 198نب

دراد قلاخ  تمظع  زا  ناشن  تقلخ  199بئاجع 

میکح دنوادخ  هیحان  زا  يزور  قزر و  199نیمأت 

رّدقم 200ِقزر 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  200تّیصو 

هنا ــ میکح ِحیا  ــ 201صن

هیرا تبا و عـ ِنا ثـ ــ 201میا

تیالو ِتفرعم  201ِبهاوم 

ینیسح 202تفرعم 

قال ــ طالا ی  ــ لع ِم  ـــ 202یکح

ن ــــ یقیلا ُم  ـــــ 203لع

یقیقح 204ِتیاده 

ی ــ قیقح ِد  ــ نمزا ـــ ین ی و  ــ قیقح ِزا  ـــ ینی 204بـ

؟  دید مشچ  اب  ار  ادخ  ناوتیم  205ایآ 

تسا ــ هتمعن ر  ــ کش یسا  ــ نشاد ــ هر خ ــ 206مث

تسا یساپسان  رفک و  درواتسد  ـی  تخبد ـر و بـ 208قف

تسا یسانشادخ  هبیط  هرجش  مالسلامهیلع  نیموصعم  209تیالو 
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مالسلاهیلع ی  ــــ لع مال  ــ رد ک یسا  ـ نشاد ــ 210خ

مالسلاهیلع ی  ــــ لع مال  ــ رد ک یسا  ـ نشاد ــ 210خ

یلقع طایتحا  ای  تیلوقعم  ناهرب  . 1211

ترطف ناهرب  . 2212

مظن ناهر  بـ . 3216

یّلِع ناهرب  . 4219

هزجعم ناهرب  . 5220

مئازع خسف  ناهرب  . 6222

ذخآم عبانم و  223تسرهف 

224نامسآ

تسا طوبرم  ینامسآ  عاضواب  هچنآ  ناهج و  لاوحا  تایلک  224باوبا 

یلک روما  زا  یخرب  نآ و  یگنوگچ  نآ و  شنیرفآ  زاغآ  ناهج و  224شیادیپ 

هراب نیا  رد  نآرق  224تایآ 

تایآ 225ریسفت 

225حرش

ههبش 231عفر 

باب نیا  رابخا  حرش  233رد 

[ زور شش  رد  ناهج  شنیرفآ  صیصخت  هراب  رد  ینایب  : ] 300نییبت

دراد یمومع  دوس  هک  تسا  یمیمتت  309میهفت و 

شنیرفآ 309ثودح 

مدق ثودح و  یناعم  نایب  رد  مکی - 310دصقم 

هلأسم نیا  لاوحا  قیقحت  رد  مود  311دصقم 

هتشذگ تایاور  هب  لالدتسا  هجو  موس  317دصقم 

، دوصقم نیا  رب  یلقع  لیلد  دنچ  رکذ  رد  مراهچ  320دصقم 
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هفسالف ياهههبش  یخرب  عفد  رد  مجنپ  327دصقم 

[ هدیرفآ نیتسخن  هراب  رد   ] 340تسیاهلمکت

345ملاوع

ملاوع مود  345باب 

345تایآ

345ریسفت

تسا ترخآ  مان  ار  ترخآ  تسا و  ایند  مان  ار  ایند  ارچ  هکنیا  363رد 

363تایاور

باتکلا ما  و  نیبم ، ماما  نیبم و  باتک  ظوفحم و  حول  364ملق و 

364تایآ

365ریسفت

369تایاور

ناگتشرف 374باوبا 

اهنآ راوطا  نوئش و  تافص و  اههتشرف ، 374تقیقح 

هراب نیا  رد  نآرق : 374تایآ 

376ریسفت

برقم ياههتشرف  فصو  رد  مه  414زاب 

دیجم نآرق  414تایآ 

414ریسفت

415رابخا

نآ عاونا  رحس و  تقیقح  نایب  تورام  توراه و  ناتساد  اههتشرف ، 423تمصع 

نآرق 423تایآ 

424ریسفت

424ریسفت
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وداج رحس و  هراب  رد  429یمالک 

تسا هار  دنچ  زا  رحس  هراب  رد  نخس  هک  نادب  429و 

وداج 430ماسقا 

وداج هراب  رد  ناناملسم  438لاوقا 

يرگوداج عنم  حبق و  مدع  439رد 

رگوداج رفک  439رد 

اضف تانئاک  رصانع و  452باوبا 

اهنآ زج  قفش و  هدیپس و  زا  اوه  هدیدپ  اوه ، تاقبط  452ءاوه ،

دیجم نآرق  452تایآ 

452ریسفت

454تایاور

رگید رصانع  اوه و  تاقبط  رد  456هدئاف ،

اضف رگید  ياههدیدپ  سوق و  هقعاص ، قرب ، باهش ، ناراب ، 457ربا ،

دیجم نآرق  458تایآ 

459ریسفت

469تایاور

 ... ناراب و نامک  نیگنر  نیمز  تاقبط  رصانع  دروم  رد  راتفگ  476میمتت 

یموجن 481يرامشهاگ 

يرامشهاگ - 1481

هژاو نوماریپ  - 2481

ناهج رد  يرامش  هاگ  هچخیرات  - 3482

يرامشهاگ لاکشا  - 4482

يرامشهاگ عاونا  - 5482

تعیرش رظنم  زا  483موجن 
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نآرق - 1483

22/ هرقب - 1483

29/ هرقب - 2485

164/ هرقب - 3486

189/ هرقب - 4488

255/ هرقب - 5490

190/ نارمع لآ  - 6491

1/ ماعنا - 7491

14/ ماعنا - 8492

75/ ماعنا - 9493

76/ ماعنا - 10493

77/ ماعنا - 11494

79/ ماعنا - 12494

96/ ماعنا - 13494

97/ ماعنا - 14496

54/ فارعا - 15497

3/ سنوی - 16500

5/ سنوی - 17501

101/ سنوی - 18502

2/ دعر - 19502

78/ ءارسا - 20503

20/ ءایبنا - 21505

32/ ءایبنا - 22505

33/ ءایبنا - 23506

:This page contains the following errorswww.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


65/ جح - 24506

80/ نونموم - 25507

86/ نونموم - 26507

35/ رون - 27507

44/ رون - 28508

2/ ناقرف - 29509

25/ ناقرف - 30510

46-45/ ناقرف - 31511

61/ ناقرف - 32512

88/ لمن - 33512

22/ مور - 34513

10/ نامقل - 35514

41/ رطاف - 36514

37/ سی - 37516

38/ سی - 38516

39/ سی - 39517

40/ سی - 40518

5/ رمز - 41519

64/ نموم - 42520

10-9/ تلصف - 43521

12-11/ تلصف - 44522

37/ تلصف - 45524

29/ يروش - 46525

5/ هیئاج - 47526
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7/ تایراذ - 48527

48-74/ تایراذ - 49528

1/ رمق - 50529

5/ نمحرلا - 51534

7/ نمحرلا - 52534

10/ نمحرلا - 53535

33/ نمحرلا - 54535

37/ نمحرلا - 55536

76-75/ هعقاو - 56537

12/ قالط - 57538

3/ کلم - 58539

5/ کلم - 59539

15/ کلم - 60540

17-16/ کلم - 61541

15/ حون - 62541

9-8/ تمایق - 63542

10-8/ تالسرم - 64542

7-6/ ابن - 65543

12 ءابن - 66543

13/ ءابن - 67544

33-27/ تاعزان - 68545

1/ ریوکت - 69546

2/ ریوکت - 70547

2-1/ راطفنا - 71547
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18-16/ قاقشنا - 72548

1/ جورب - 73549

3-1/ قراط - 74549

12-11/ قراط - 75550

18/ هیشاغ - 76551

ثیدح - 2552

موجن ملع  هب  ناهاگآ  - 1552

موجن زا  یهاگآ  - 2552

ین دوجو  زا  یهاگآ  - 3552

موجن لصا  - 4552

ریگلاف مجنمو  ع )  ) ماما - 5553

مولع عاونا  - 6553

موجن دنمشناد  نیلوا  - 7553

موجن تیمها  - 8554

موجن هب  نامیا  - 9554

موجن هب  نامیا  - 10554

رزآ ییوگ  شیپ  - 11554

لهس نب  نسح  ییوگ  شیپ  - 12555

ناقهد ییوگ  شیپ  - 13556

موجن ملع  خیرات  - 14557

موجن میلعت  - 15557

یسانش موجن   ) موجن رد  رکفت  - 16557

موجن ملع  هاگیاج  - 17558

موجن ملع  زاوج  - 18559
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موجن هب  رظن  زاوج  - 19559

رمق سمش و  تالاح  - 20559

موجن ملع  تیناقح  - 21560

ناگراتس اب  ندرک  مکح  - 22560

موجن ساسا  رب  ندرک  مکح  - 23560

ع)  ) قداص ماما  لمعلا  روتسد  - 24561

ماما ياعد  - 25561

باوخ زا  دعب  ياعد  - 26561

یکلف رود  - 27562

سمشلادر - 28562

دیشروخ لاوز  - 29562

دعس تاعاس  - 30563

دعس سحن و  تاعاس  - 31563

هناگ تفه  ناگراتس  - 32563

قراط هراتس  - 33564

اوه یمرگ  يدرس و  - 34564

یکلف ریس  - 35565

زور بش و  - 36565

ناگراتس دیشروخ و  امش و  - 37565

نموم تخانش  - 38566

زاجم ياه  تعنص  - 39566

موجن تیور  مدع  - 40566

( جع  ) يدهم روهظ  تامالع  - 41566

موجن ملع  تهارک  تلع  - 42567
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بط موجن و  ملع  - 43567

ناگراتس هلصاف  - 44568

یهلا تردق  - 45568

موجن ملع  ورملق  - 46568

برقع رد  رمق  - 47569

موجن ملع  ياه  یتساک  - 48569

ناگراتس یگرزب  یکچوک و  - 49569

دیشروخ يامرگ  - 50569

یموجن هبساحم  - 51570

هجلاعم - 52570

موجن ملع  عفانم  - 53570

یمنهج مجنم  - 54571

ع)  ) یلع ماما  مجنم و  - 55571

موجن زا  عنم  - 56572

ع)  ) حون توبن  - 57572

هقدص موجن و  - 58572

یهارمگ موجن و  - 59573

ءایبنا ملع  موجن ، - 60573

ادخ ياه  هناشن  - 61573

وگ شیپ  شهوکن  - 62573

شرع رون  - 63574

ناگراتس هب  هاگن  زا  یهن  - 64574

موجن هب  هاگن  زا  یهن  - 65574

ص)  ) ربمایپ یهن  - 66574
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برغم زامن  تقو  - 67575

اهقف هاگدید  زا  موجن  - 3575

575همدقم

موجن هب  داقتعا  576مکح 

موجن ملع  يهطساو  هب  ملاع  ثداوح  زا  رابخا  577مکح 

موجن ملع  مّلعت  میلعت و  579مکح 

مایا دب  579کین و 

مایا تسوحن  تداعس و  - 1579

579هراشا

نآرق رد  580تسوحن 

ماّیا یتاذ  تسوحن  581تداعس و 

دب کین و  ثداوح  رابتعا  هب  مایا  تسوحن  581تداعس و 

تایاور رد  مایا  تسوحن  582تداعس و 

582هراشا

تایاور زا  ییاه  583هنومن 

583هراشا

هبنشود زور  583تسوحن 

تسوحن هدننک  عفد   ، 584هقدص

اه ینمشدو  اهرش  زا  شخب  ینمیا  ع ،)  ) تیب لها  تیالو  ادخ و  رب  584لکوت 

ندز دب  لاف  اب  584تفلاخم 

تایاور زا  يریگ  585هجیتن 

ینامسآ مارجا  تسوحن  586تداعس و 

یموجن ماکحا  هب  لمع  ندرک  587موکحم 

تشون 589یپ 
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مایا سحن  دعس و  - 2591

اضرلا بط  رد  یمور  ياه  هام  - 3593

راهب 593لصف 

رازآ 593هام 

ناسین 593هام 

رایا 593هام 

ناتسبات 594لصف 

ناریزح 594هام 

زومت 594هام 

بآ 594هام 

زیئاپ 594لصف 

لولیا 594هام 

لوا نیرشت  594هام 

رخآ نیرشت  595هام 

ناتسمز 595لصف 

لوا نوناک  595هام 

رخآ نوناک  595هام 

طابش 595هام 

نآ رگید  لاوحا  نآ  سحن  دعس و  نآ ، عاونا  هنمزا ، باوبأ  - 4595

اهنآ لاوحا  لصف ، راهچ  اهنآ ، عاونا  اههام ، 595اهلاس ،

نآرق 595تایآ 

596ریسفت

598حیضوت

611تایاور
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زور بش و  اهتعاس ، 616اهزور ،

هتفه ياهزور  سحن  دعس و  رد  624یتایاور 

هدمآ هعمج  زور  صوصخ  يارب  هچنآ  629رد 

هبنش کی  هبنش و  630زور 

هبنش هس  هبنشود و  631زور 

هبنشراهچ 633زور 

هبنشجنپ 635زور 

دیاش راک  هچ  يارب  يزور  ره  یبرع و  هام  ياهزور  سحن  637دعس و 

دیاش راک  هچ  يارب  يزور  ره  یبرع و  هام  ياهزور  سحن  637دعس و 

هام مکی  638زور 

هام مود  639زور 

هام موس  639زور 

هام مراهچ  640زور 

هام مجنپ  640زور 

هام مشش  640زور 

هام متفه  641زور 

هام متشه  641زور 

هام مهن  642زور 

هام مهد  642زور 

هام مهدزای  643زور 

هام مهدزاود  643زور 

هام مهدزیس  643زور 

هام مهدراهچ  644زور 

هام مهدزناپ  644زور 
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هام مهدزناش  645زور 

هام مهدفه  646زور 

هام مهدجیه  647زور 

هام مهدزون  647زور 

هام متسیب  648زور 

هام مکی  تسیب و  649زور 

هام مود  تسیب و  649زور 

هام موس  تسیب و  650زور 

هام راهچ  تسیب و  651زور 

هام مجنپ  تسیب و  651زور 

هام مشش  تسیب و  652زور 

هام متفه  تسیب و  653زور 

هام متشه  تسیب و  654زور 

هام مهن  تسیب و  654زور 

هام مایس  655زور 

رداون یخرب  مور و  سرف و  هام  ياهزور  سحن  دعس و  نآ ، صیخشت  656زورون و 

رداون یخرب  مور و  سرف و  هام  ياهزور  سحن  دعس و  نآ ، صیخشت  656زورون و 

هدنزرا 665يدئاوف 

یسراف ياههام  ياهزور  مان  هراب  رد  665هدئاف 1 

زورون هراب  رد  666هدئاف 2 

 ... هکم و حتف  ریدغ و  ثعبم و  اب  زورون  قیبطت  هراب  رد  675هدئاف 3 

677هدئاف 4

یسراپ بدا  هنیئآرد  679موجن 

( بدا راهب   ) یسراف رثن  مظن و  یسانش  کبس  یصصخت  همانلصف  - 1679
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هلاقم 679تاصخشم 

679هدیکچ

680همدقم

یسودرف زا  شیپ  نارعاش  راثآ  رد  یموجن  تاحالطصا  680دربراک 

یموجن میهافم  تاحالطصا و  زا  یسودرف  يریگ  هرهب  یگنوگچ  هب  682یهاگن 

 : میقتسم ییانعم  راب  اب  یموجن  ظافلا  زا  يریگ  هرهب  - 1682

: موجن هب  طوبرم  لئاسم  ةرابرد  ناناملسم  نایناریا و  تاداقتعا  نایب   - 2685

: یموجن تاحالطصا  زا  هدافتسا  اب  یبدا  ياهدربراک  - 3695

700هجیتن

700اهتشاددای

عبانم 701تسرهف 

تایبدا رد  موجن  - 2701

701هراشا

ظفاح راعشا  رد  702موجن 

702هراشا

اههیانک 702تاهیبشت و 

نامسآ زمر  زار و  702ظفاح و 

ظفاح 703نامسآ 

یسمش 703يهموظنم 

رگید 704ناگراتس 

ظفاح لاله  704تیؤر 

یموجن 704تاحالطصا 

یکلف 705روص 

706ییوگرتخا
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یسراف تایبدا  رد  یموجن  706ياهرازبا 

یکلف ياه  تروص  ياه  هناسفا  - 3707

( لمح  ) 707هرب

707لوکره

708ادموردنآ

( مدژک  ) 708برقع

709نارهبارا

( روث  ) 709واگ

گرزب 709بسا 

( يدج  ) 710یهامزب

710شوواسرب

( نازیم  ) 710وزارت

کچوک سرخ  گرزب و  711سرخ 

711ولد

( هلبنس  ) 711هشوخ

( ازوج  ) 712رکیپود

( ریل  ) 712قایلش

( دسا  ) 713ریش

( سوق  ) 713نامک

( اوح  ) 714ياسفارام

( هجاجد  ) 714نایکام

( توح  ) 714یهام

راعشا - 4714

قافآ رد  رکفت  714يهدعاق 
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لیامح يدید  ون  716هام 

نامهم رای  يا  717بسخم 

رفظملا نب  رهاط  نیدلارصان  حدم  جورب و  كالفا و  تفص  717رد 

یناورش دسا  نیدلادیشر  ریما  هیثرم  717رد 

اروغ مکام  حبصا  نا  تئارق  رب  یفسلف  718راکنا 

ام هک  کلف  خرچ  718نیا 

هایس لگ  مرج  718زا 

میهاربا نب  لیعامسا  ریما  حدم  718رد 

دیشروخ دش  وچ  719بش 

لعل بارش  719مزب و 

نم زورما  719یتسم 

نالدیب ربلد  720يا 

علطم 720دیدجت 

مارهب ناتساد  721زاغآ 

 ... 721بش

هام هرک  هب  721رفس 

هام 721راتفگ 

722حتفلا

رترب يا  ادخ  722يا 

یسانش 722هلبق 

یسانش هلبق  خیرات  - 1723

723همدقم

ناریا رد  723یسانشهلبق 

یبایهلبق ياههار  - 2725
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يورک تاثلثم  هار  زا  یبایهلبق  - 1725

هدش هبساحم  فارحنا  يهیواز  هار  زا  هلبق  تمس  نییعت  - 2725

ییایفارغج يهرک  زا  هلبق  تمس  نییعت  - 3725

نیعم زور  رد  هیاس  دادتما  زا  هلبق  تهج  نییعت  - 4726

(: یمیسرت شور   ) هیدنه يهریاد  قیرط  زا  یبایهلبق  - 5727

هکم لباقم  يهطقن  رد  هلبق  تهج  - 6729

یبطق قطانم  بطق و  رد  هلبق  نییعت  - 7729

: امن هلبق  زا  هدافتسا  - 8731

اههناشن زا  هلبق  تهج  نییعت  - 9732

یبایهلبق رد  اهقف  734نانخس 

رسایت نوماریپ  یلح  ققحم  یسوط و  هجاوخ  737نامتفگ 

هیدنه هریاد  - 3738

یبای تهج  - 4740

741هراشا

یعرف یلصا و  741ياهتهج 

یبایتهج 741ياهشور 

زور رد  741یبایتهج 

دیشروخ بورغ  عولط و  ياهناکم  زا  هدافتسا  . 1741

يدیشروخ رهظ  زا  هدافتسا  . 2742

دیشروخ يهنازور  تکرح  ریسم  زا  هدافتسا  . 3742

صخاش يهیاس  زا  هدافتسا  . 4742

رادهبرقع تعاس  اب  یبایتهج  . 5744

بش رد  745یبایتهج 

یبطق يهراتس  اب  745یبایتهج 
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هام لاله  اب  745یبایتهج 

بش رد  یبایتهج  رگید  746ياهشور 

یبایتهج یمومع  746ياهشور 

هلبق اب  746یبایتهج 

امنبطق اب  747یبایتهج 

یعیبط ياههناشن  اب  748یبایتهج 

یموجن 752میوقت 

752همدقم

يوامس ياهدادیور  752میوقت 

لاس 2013 یموجن  ياهدادیور  754میوقت و 

یموجن 758ياهرازبا 

( یموجن ياه  نیبرود  ) اه پوکسلت  - 1758

یمشچود ياه  نیبرود  - 2766

( يرادرب هشقن  نیبرود   ) تیلودوئت - 3767

تناتسکس - 4767

تاتسولس - 5768

( راگن جات   ) راگن نمرخ  - 6769

نوسلکیام يا  هراتس  جنس  لخادت  - 7769

رون هدننک  ریثکت  هاگتسد  - 8769

امن فیط  - 9770

راگن فیط  - 10771

يد یس  یس  - 11771

بالرطسا - 12772

عبر - 13772
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قلحلا تاذ  - 14772

یباتفآ تعاس  - 15773

یموجن 773تاعالطا 

یموجن ياه  مان  حالطصا  - 1773

 ( بلطم  27 773آ ( 

(yagi antenna  ) یگای 773نتنآ 

(water  ) 773بآ

(Volcano  ) 773ناشفشتآ

(Very Large Array  ) گرزب یلیخ  774ۀیارآ 

(Umbriel  ) 774لیربمآ

(Spacelab  ) ییاضف 774هاگشیامزآ 

(NASDA ( ) ادسان  ) ییاضف ۀعسوت  یلم  774سناژآ 

(mirror  ) 774هنیآ

(light pollution  ) يرون 774یگدولآ 

(Io  ) 775ویآ

(heat – resistant tiles  ) یترارح مواقم  775ياهرجآ 

(European Space Agency (ESA اسا )  ) اپورا ییاضف  775سناژآ 

(dish aerial  ) یباقشب 775نتنآ 

(burn  ) 775شتآ

(astrology ( ) موجن ماکحا   ) 776يژولورتسآ

(Ariel  ) 776لیرآ

(Ariel  ) 776لیرآ

(Ariane  ) 776نیرآ

(antenna  ) 776نتنآ
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(Anik  ) 777کینآ

(angstrom  ) 777مورتسگنآ

(Alpha particle  ) افلآ 777هرذ 

(Alpha Centauri  ) يروطنق 777افلآ 

(Agena  ) 777انجآ

(aerodynamics  ) 777کیمانیدورئآ

(Achernar ( ) رهنلارخا  ) رهن 778افلآ – 

(A-1,A-2  ) 2 آ - 778آ-1 ، 

 ( بلطم  74 778ا ( 

778اهلوغربا

(x (X-ray astronomy هعشا 778یسانشرتخا 

(x (x-rays 779ياههعشا

(Wilson effect  ) نوسلیو 779رثا 

(Uranus  ) 779سوناروا

(uranium  ) 779مویناروا

(uplink  ) الاب 780طابترا 

(ultraviolet astronomy  ) شفنبءراوام 780یسانشرتخا 

(Tunguska explosion  ) اکسوگنوت 780راجفنا 

(tracking station  ) یبایدر 780هاگتسیا 

(TDRS  ) اه هداد  هلر  یبایدر و  780هاگتسیا 

(time dilation  ) نامز 781عاستا 

(supernova  ) رتخاون 781ربا 

(supergiant  ) لوغ 781ربا 

(supercluster  ) هشوخ 781ربا 
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(star atlas  ) ناگراتس 781سلطا 

(Sputnik  ) 781کینتوپسا

(space station  ) ییاضف 782هاگتسیا 

(Skylab space station  ) بل ياکسا  ییاضف  782هاگتسیا 

(Salyut space station  ) تویلاس ییاضف  782هاگتسیا 

(refraction ( ) تسکش  ) 782راسکنا

(radio waves  ) ییویدار 783جاوما 

(radio astronomy  ) ییویدار 783یسانشرتخا 

(radar astronomy  ) يرادار 783یسانشرتخا 

(planetarium  ) امن 783كالفا 

(ozone  ) 783نوزوا

(oxygen  ) 783نژیسکا

(optical astronomy  ) يرون 784یسانشرتخا 

(Odyssey  ) 784هسیدوا

(Oberon  ) 784نوربوا

(nuclear energy  ) يا هتسه  784يژرنا 

(Magellanic Clouds  ) نالژام 784ياهربا 

(Leonids ( ) اهدینوئل  ) اه 784يدسا 

(IAU  ) یسانشرتخا یللملا  نیب  785ۀیداحتا 

(Intelsat  ) 785تسلتنیا

(instrument  ) 785رازبا

(Inmarsat  ) 785تسرامنیا

(infra – red astronomy  ) زمرق نودام  785یسانشرتخا 

(igaition  ) 785قارتحا
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(horizon  ) 786قفا

(ground station  ) ینیمز 786هاگتسیا 

(greenhose effect  ) يا هناخلگ  786رثا 

(Greek alphabet  ) ینانوی 786يابفلا 

(Get-away Special  ) صوصخم 787لاسرا 

(Flight deck  ) زاورپ 787قاتا 

(famous astronomers  ) فورعم 787ناسانشرتخا 

(Explorer  ) 787ررولپسکا

(EXOSAT  ) ییاپورا  X هعشا هناخدصر  هراوهام  787تسوزگا - 

(Europa  ) 788اپورا

Eta Carinae لامح )  ) 788انیراکاتا

(equator  ) 788اوتسا

(energy  ) 788يژرنا

(Energia  ) 788ایژرنا

(enceladus  ) ساد 789السنا 

(electron  ) 789نورتکلا

Early Bird نیزاغآ ) هدنرپ   ) درب 789یلرا 

(downlink  ) نییاپ 789طابترا 

(Doppler effect  ) رلپود 789رثا 

(diamond ring effect  ) ساملا هقلح  789رثا 

(cosmic rays  ) یناهیک 790هعشا 

(combustion chamber  ) قارتحا 790قاتا 

(charge- cpupled divice (CCD  ) يراب هدش  تفج  790رازبا 

(balloon astronomy  ) ینولاب 790یسانشرتخا 
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(Atlas  ) 791سلطا

(astrophysics  ) کیزیف 791رتخا 

(astronomer ( ) مجنم  ) 791سانشرتخا

(astronomy ( ) موجن  ) 791یسانشرتخا

(astrometry ( ) یعضوم تئیه   ) 791یجنسرتخا

(astrolabe  ) 791بالرطسا

(association  ) 792نمجنا

(ASP  ) یپ سا  792ا 

(Aphrodite Terra  ) ارت 792تیدورفا 

(altitude  ) 792عافترا

(aberration ( ) ینوناک قابطنا  مدع   ) 792فارحنا

 ( بلطم  12 793ب ( 

(weightlessness  ) ینزو 793یب 

(syzygy ( ) لاصتا  ) ون 793ردب 

(supernova remnant  ) رتخاون ربا  ياه  793هدنامزاب 

(solar wind  ) يدیشروخ 793داب 

(solar tower  ) يدیشروخ 793جرب 

(re-entry  ) 794تشگزاب

(Perseids  ) اه 794یشوواسرب 

(ellipse  ) 794یضیب

(Buran  ) 794ناروب

(Big Crunch ( ) شبمرهم  ) چنورک 794گیب 

(alien  ) 794هناگیب

(ALSEP  ) يرمق يولوپآ  یملع  شیامزآ  795همانرب 
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 ( بلطم  16 795پ ( 

(spaceflight  ) ییاضف 795زاورپ 

(Pluto  ) 795وتولپ

(Proxima Centauri () کیدزن سروطنق   ) سروطنق 795امیسکورپ 

(proton  ) 796نوتورپ

(phasma  ) 796امسالپ

(parsec  ) 796کسراپ

(parallax ( ) رظنم فالتخا   ) 796سکالاراپ

(Pallas  ) 796سالاپ

(manned space flight  ) راد نیشنرس  ییاضف  796زاورپ 

(launch  ) 797باترپ

(HOTOL  ) یقفا ندمآ  دورف  ندرک و  797زاورپ 

(Gemini Project  ) ینیمج 797ةژورپ 

(Crust  ) 797هتسوپ

(beam  ) 797وترپ

(Apollo Project  ) ولوپآ 798هژورپ 

(ASTP  ) زویاس ولوپآ –  یشیامزآ  798هژورپ 

 ( بلطم  42 798ت ( 

(x (x-ray multimirror telescope (XMT هعشا يا  هنیآ  دنچ  798پوکسلت 

(VLBI  ) ینالوط رایسب  يانبم  طخ  جنس  798لخادت 

(ultraviolet radiation  ) شفنب ءراوام  798تاعشعشت 

(twenty-one-centimetre radiation  ) يرتم یتناس  799تاعشعشت 21 

(Triton  ) 799نوتیرت

(Transit  ) 799تیزنارت

:This page contains the following errorswww.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


(TOPEX  ) 799سکپوت

(Titania  ) 799ایناتیات

(Titan  ) ناتیات �800

(Titan  ) 800ناتیات

(Tethys  ) 800سیتت

(telescope  ) 800پوکسلت

(Telstar  ) 800راتسلت

(tele  ) 801هلت

(tektite  ) 801تیتکت

(Teal Ruby  ) یبور 801لیت 

(signal  ) 801پت

(retardation  ) 802ریخأت

(refracting telescope  ) يراسکنا 802پوکسلت 

(reflecting telescope  ) یساکعنا 802پوکسلت 

(radio interferometer  ) ییویدار جنس  802لخادت 

(radiation  ) 802عشعشت

(pulsar ( ) راسلاپ  ) رتخا 802پت 

(optical telescope  ) يرون 803پوکسلت 

(Newton's theory of gravitation  ) نتوین شنارگ  803يروئت 

(last quarter  ) رخآ 803عیبرت 

(Interferometer  ) جنس 803لخادت 

(infra – red telescope  ) زمرق نودام  803پوکسلت 

(infra – red radiation  ) زمرق نودام  803تاعشعشت 

(image  ) 804ریوصت
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(hubble Space Telescope  ) لباه ییاضف  804پوکسلت 

(gamma readiation  ) اماگ 804تاعشعشت 

(first quarter  ) لوا 804عیبرت 

(false – colour image  ) نیغورد یگنر  ریوصت  �804

(electromagnetic radiation  ) یسیطانغمورتکلا 805تاعشعشت 

(course correction  ) ریسم 805حیحصت 

(corona  ) 805جات

(clendar  ) 805میوقت

(background radiation  ) يا هنیمز  805شبات 

(operature synthesis  ) یگدوشگ 806بیکرت 

(almanac  ) یموجن 806میوقت 

(AXAF  ) هعشا هتفرشیپ  یکیزیف  رتخا  806تازیهجت 

 ( بلطم  3 806ث ( 

(Thor  ) 806روث

(Taurus  ) 807روث

(Taurids  ) 807اهیروث

 ( بلطم  18 807ج ( 

(universe  ) 807ناهج

(tide  ) دم 807رذج و 

(Star Wars ( ) يا هراتس  ياهگنج   ) ناگراتس 807گنج 

(SETI ( ) یتس  ) ینیمز نورب  شوه  808يوجتسج 

(oscillating universe  ) هدننک ناسون  808ناهج 

(Orionids  ) اه 808يرابج 

(Orion ( ) یچراکش  ) 808رابج
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(open universe  ) زاب 808ناهج 

(mass  ) 808مرج

(Juno  ) 809ونوج

(Jewel Box  ) رهاوج 809ۀبعج 

(gravity  ) 809هبذاج

(Giotto  ) 809وتویج

(Geminids ( ) يا هناخش  ياهرابگر   ) اه 809یئازوج 

(Gemini ( ) رکیپود ازوج ،  ) 809ینیمج

(closed universe  ) هتسب 810ناهج 

(Capricornus  ) 810يدج

(atmosphere  ) 810وج

 ( بلطم  12 810چ ( 

(solar cycle  ) يدیشروخ 810ۀخرچ 

(scintillation ( ) یگدنکارپ  ) ینز 810کمشچ 

(rotation ( ) یعضو تکرح   ) 811شخرچ

(fourth contact  ) سامت 811نیمراهچ 

(eyepiece  ) 811یمشچ

(drogue parachute  ) يداب تاجن  811رتچ 

(density  ) 811یلاگچ

(Chiron  ) 811نوریاچ

(Charon  ) 812نوراچ

(Challenger  ) 812رجنلاچ

carbon-notrogen cycle نژورتین نبرک –  812هخرچ 

 ( بلطم  10 812ح ( 
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(sensor ( ) هبایرد  ) رگ 812هساسح 

(ring  ) 812هقلح

(retrograde motion ( ) يدرگزاب  ) یعجر 813تکرح 

(proper motion  ) صاخ 813تکرح 

(Piscis Austrinus ( ) یبونج یهام   ) یبونج 813توح 

(Pisces ( ) هکَمَس یهام -  ) 813توح

(direct motion  ) میقتسم 813تکرح 

(Crepe ring  ) پیرک 814هقلح 

(basin ( ) هضوح  ) 814هچضوح

(Aries ( ) هرب  ) 814لمح

 ( بلطم  14 814خ ( 

(Virgo cluster  ) هلبنس 814هشوخ 

(Ursids  ) اه 814یسرخ 

(trajectory  ) ریس 815طخ 

(star cluster  ) يا هراتس  815ۀشوخ 

(Sun  ) 815دیشروخ

(spectral lines  ) یفیط 815طوطخ 

(solar  ) 815يدیشروخ

(Pleiades  ) نیورپ 815ۀشوخ 

(open cluster  ) زاب 816ۀشوخ 

(lift – off  ) 816شزیخ

(globular cluster  ) يورک 816ۀشوخ 

(Double Cluster  ) ییاتود 816هشوخ 

(clusters of galaxies  ) یناشکهک 816ياههشوخ 
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(cluster  ) 816هشوخ

 ( بلطم  23 817د ( 

(Ursa Minor  ) رغصا 817بد 

(Ursa Major  ) ربکا 817بد 

(temperature  ) 817امد

(telemetry  ) 817یجنسرود

(short-Period comet  ) هورد هاتوک  راد  817هلابند 

(second contact  ) سامت 818نیمود 

(periodic comet  ) يا هرود  راد  818هلابند 

(mare  ) هام 818يایرد 

(luminosity  ) 818ششخرد

(long-period Comet  ) هرود دنلب  راد  818هلابند 

(Halley's comet  ) یلاه راد  819هلابند 

(Encke's Comet  ) هکنا راد  819هلابند 

(dust tail  ) يرابغ 819هلابند 

(Discovery  ) 819يرواکسید

(disc ( ) هحفص  ) 819کسید

(Dione  ) 819نوید

(Delta  ) 820اتلد

(Deimos  ) 820سومید

(comet  ) راد 820هلابند 

(brightest starts  ) ناگراتس 820نیرتناشخرد 

(Baily's Beads ( ) یلیب ياهنادحیبست   ) یلیب 821ياههناد 

(Aquarius ( ) بآ هدنزیر   ) 821ولد
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(Aquarids  ) 821اهيولد

 ( بلطم  1 821ذ ( 

(deneb  ) 821بنذ

 ( بلطم  38 821ر ( 

(Thrust  ) 821شنار

(third quarter  ) موس 822عبر 

(spectral class  ) یفیط 822ةدر 

(SOHO ( ) وهوس  ) کیرفسویلهرالوس 822ۀناخدصر 

(Royal Greenwich Observatory  ) چیونیرگ یتنطلس  822ۀناخدصر 

(Rigel  ) راّبجلا 822لجر 

(Rhea  ) 822ائر

(retro-rocket  ) هدننک لرتنک  823تکار 

(rocket  ) 823تکار

(radio telescope  ) پوکسلت 823ویدار 

(radioactivity ( ) ییازوترپ  ) 823هتیویتکاویدار

(Quadrantids  ) اه يراوید  823عبر 

(Quadrantids  ) اه يراوید  823عبر 

(Parkes Observatory  ) زکراپ 824ۀناخدصر 

(observatory  ) 824هناخدصر

(OAO  ) درگرادم یسانشرتخا  824ۀناخدصر 

(multi- stage rocket  ) يا هلحرم  دنچ  824تکار 

(Mount Wilson Observatory  ) نوسلیو تنوم  824ۀناخدصر 

(Milky Way  ) يریش 824هار 

(microwave  ) جوم 825زیر 
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(microprocessor  ) 825هدنزادرپزیر

(meteor shower  ) یباهش 825رابگر 

(Mauna Kea Observatory  ) اکونم 825ۀناخدصر 

(libration  ) 825درگخر

(KPNO  ) کیپ تیک  یلم  825ۀناخدصر 

(Jodrell Bank Observatory  ) کنب لرداج  826ۀناخدصر 

(jettison  ) 826ندرکاهر

(Infra – Red Space Observatory (ISO  ) زمرق نودام  ییاضف  826ۀناخدصر 

(HEAO  ) الاب يژرنا  یکیزیف  رتخا  826ۀناخدصر 

(Hale Observatories  ) لیه ياه  826هناخدصر 

(gravitational collapse  ) یشنارگ 827شبمر 

(( Gamma-ray observatory (GRO  ) اماگ هعشا  827ۀناخدصر 

(European Southern Observatory  ) اپورا یبونج  827هناخدصر 

(Einstein Observatory  ) نیاتشنیا 827هناخدصر 

(day  ) 827زور

(Cerro Tololo Observatory  ) ولولوتورس 828هناخدصر 

(booster rocket  ) یکمک 828تکار 

(Astro-1-2 observatories  ) ورتسآ – 2  ، 1- ورتسآ 828ياههناخدصر 

(Arecibo Observatory  ) وبیسرآ 828هناخدصر 

 ( بلطم  8 828ز ( 

(( zond 828دنوز

(Venus  ) 829هرهز

(universal time  ) یناهج 829نامز 

(time  ) 829نامز

:This page contains the following errorswww.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


(Saturn  ) 829لحز

(prominence  ) 829هنابز

(inclination  ) لیم 830ۀیواز 

(Earth  ) 830نیمز

 ( بلطم  1 830ژ ( 

(Jupiter  ) 830رتیپوژ

 ( بلطم  85 830س ( 

(zenith  ) سارلا 830تمنس 

(year  ) 830لاس

(Wolf-Rayet star  ) هیار فلوو –  831هراتس 

(white hole  ) هلاچ 831دیفس 

(white dwarf star  ) دیفس هلوتوک  831هراتس 

(Virgo ( ) ارذع  ) 831هلبنس

(velocity  ) 831تعرس

(Veil nebula ( ) هدرپ  ) قاحمس 832یباحس 

(variable star  ) ریغتم 832ةراتس 

(umbra  ) 832هیاس

(Tycho's Star  ) وکیت 832ةراتس 

(Trojan asteroids  ) ییاورت ياه  832كرایس 

(Trifid nebula  ) هخاش هس  833یباحس 

(third contact  ) سامت 833نیموس 

(terrestrial planets ( ) ینیمز تارایس   ) ینورد 833تارایس 

(Tarantula nebula  ) یلیطر 833یباحس 

(T Tauri star  ) روث یت  833ةراتس 
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(Surveyor  ) 834ریوروس

(supermassive star  ) نیگنس رایسب  834ةراتس 

(superior planet  ) یناقوف 834ةرایس 

(Suisei  ) 834يزیوس

(speed of light  ) رون 834تعرس 

(star  ) 834هراتس

(Space Transportation System) (STS  ) ییاضف لقن  لمح و  835متسیس 

(Soyuz  ) 835زویاس

(solar Sailing  ) يدیشروخ 835رفس 

(Sakigake  ) 835كاگیکاس

(Sakigake  ) 835كاگیکاس

(RR Lyrae stars  ) رآ رآ  یقایلش  ياه  836هراتس 

(Rosette nebula  ) تِسور 836یباحس 

(Pole star  ) یبطق 836ةراتس 

(planet  ) 836هرایس

(Orion nebula  ) یچراکش 836یباحس 

(orbital velocity  ) يرادم 836تعرس 

(Omega nebula  ) اگموا 837یباحس 

(neutron star  ) ینورتون 837ةراتس 

(nebula  ) 837یباحس

(nasa ( ) اسان  ) اضف يدروناوه و  یلم  837نامزاس 

(nadir () تمسلا ریظن   ) مدقلا 837تمس 

(multiple star  ) هناگدنچ 838ةراتس 

(M (M-type star عون 838ةراتس 
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(lunar Surface  ) يرمق 838حطس 

(Lunar Excursion Module  ) دَرگ هام  838ۀنیفس 

(long-period variable star  ) هورد دنلب  ریغتم  838ةراتس 

(liquid fuel  ) عیام 838تخوس 

(light year  ) يرون 839لاس 

(life support system  ) تایح ظفح  839متسیس 

(launch pad  ) باترپ 839يوکس 

(Lagoon nebula  ) بادرم 839یباحس 

(inner planet  ) ینورد 839ةرایس 

(Horsehead nebula  ) یبسا هلک  839یباحس 

(heat shield  ) یترارح 840رپس 

(giant planet  ) رکیپ لوغ  840ةرایس 

(gaseous nebula  ) يزاگ 840یباحس 

(galactic year  ) یناشکهک 840لاس 

(fuel cell  ) تخوس 840لولس 

(fuel  ) 840تخوس

(free fall  ) دازآ 841طوقس 

(flare star  ) يا هرارش  841ةراتس 

(escape celocity  ) رارف تعرس  �841

(( Earth Observing System (EOS  ) نیمز يدصر  841متسیس 

(Eagle nebula  ) باقع 841یباحس 

(dwarf star  ) هلوتوک 841هراتس 

(Dumb-bell nebula  ) لبمد 842یباحس 

(de-orbit burn  ) رادم زا  جورخ  842تخوس 
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(Demon star  ) نومد 842هراتس 

Cygnus X-1 نایکام ) هجاجد ،  ) X-1 842سونگیس

Cygnus A نایکام ) هجاجد ،  ) A 842سونگیس

(Crab pulsar  ) گنچرخ هدنپت  843هراتس 

(Crab nebula  ) گنچرخ 843یباحس 

(cosmic year  ) یناهیک 843لاس 

(Coal Sack nebula  ) هسیک لاغز  843یباحس 

(circumpolar stars  ) یبطق رود  843ناگراتس 

(Ceres  ) 844زرس

(Cepheid variable star  ) یسووافیق ریغتم  844هراتس 

(Centaur  ) 844راتنس

(carbon star  ) نبرک 844هراتس 

(Canopus ( ) لامح افلآ –   ) 844لیهس

(Cancer ( ) گنچرخ  ) 845ناطرس

(B (B-type star عون 845هراتس 

(black hole ( ) هایس هرفح   ) 845هلاچهایس

binary star فعاضم ) هراتس   ) ییاتود 845هراتس 

(Barnard's Star  ) درانراب 845هراتس 

(A (A-type star عون 846هراتس 

(asteroid  ) 846كرایس

(Apollo asteroids  ) ولوپآ 846ياهكرایس 

 ( بلطم  19 846ش ( 

(unidentified flying object (UFO ( ) وفوی  ) هتخانشان ةدنرپ  846ءیش 

(space shuttle  ) ییاضف 846لتاش 
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(solar flare  ) يدیشروخ 847هرارش 

(Sirius ( ) سوریس گنهابش -  ) ینامی 847يارعش 

(simulator  ) زاس 847هیبش 

(Procyon  ) یماش 847يارعش 

(nuclear fission  ) يا هتسه  847تفاکش 

(MERLIN ( ) نیلرم  ) ییزج دنچ  ییویدار  یجنس  لخادت  848هکبش 

(meteoroid  ) هراو 848باهش 

(meteorite ( ) ینامسآ گنس   ) گنس 848باهش 

(meteor  ) 848باهش

(Lyrids  ) اه 848یقایلش 

(Leo ( ) دسا  ) 849ریش

(Hermes space shuttle  ) سمره ییاضف  849لتاش 

(DSN ( ) اضف ییافرژ  هکبش   ) تسدرود ییاضف  849هکبش 

(countdown  ) سوکعم 849شرامش 

(Becklin-Neugebeuer Object  ) ربگوین نیلکب –  849ءیش 

(aurora  ) یبطق 849قفش 

(acceleration  ) 850باتش

 ( بلطم  5 850ص ( 

(Southein Cross  ) یبونج 850بیلص 

(solar Panel  ) يدیشروخ 850هحفص 

(CSH  ) یبونج هرکمین  یکلف  850روص 

(CNH  ) یلامش هرکمین  یکلف  850روص 

(absolute zero  ) قلطم 852رفص 

 ( بلطم  1 852ض ( 
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(anti-matter  ) هدام 852دض 

 ( بلطم  9 852ط ( 

(wavelength  ) جوم 852لوط 

(sunrise  ) دیشروخ 852عولط 

(Spectrum  ) 853فیط

(spectroscope  ) امن 853فیط 

(spectrohelioscope  ) يدیشروخ يامن  853فیط 

(longitude  ) ییایفارغج 853لوط 

(hubble Classification  ) لباه يدنب  853هقبط 

continuous spectrum هتسویپ 854فیط 

(absorption spectrum  ) یبذج 854فیط 

 ( بلطم  12 854ع ( 

(transit  ) يراهنلا فصن  854روبع 

(Space Age  ) 854اضفرصع

(X-1 (Scorpius x-1 854برقع

(Scorpius  ) 855برقع

(object glass  ) یئیش 855یسدع 

(Mercury  ) 855دراطع

(lens  ) 855یسدع

(latitude  ) ییایفارغج 855ضرع 

(element  ) 856رصنع

( ( Capella نار ) هبارا  افلآ –   ) 856قویع

(astrophotography  ) ییاضف 856يرادربسکع 

(astronautics  ) يدروناضف 856ملع 
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 ( بلطم  3 856غ ( 

(sunset  ) دیشروخ 856بورغ 

(red giant  ) زمرق 857لوغ 

(cosmic dust  ) یناهیک 857رابغ 

 ( بلطم  32 857ف ( 

(waxing  ) 857هدنیازف

(twilight  ) قفش 857رجف و 

(transmitter  ) 857هدنتسرف

(star catalogue  ) ناگراتس 858تسرهف 

(splashdown  ) بآ رد  858دورف 

(space probe  ) یتاقیقحت 858يامیپاضف 

(Spacecraft  ) 858امیپاضف

(space  ) 859اضف

(solar activity  ) يدیشروخ 859تیلاعف 

(Pioneer space probe  ) رینویاپ یتاقیقحت  859ياهامیپاضف 

(photosphere ( ) رهپس رون   ) 859رفسوتف

(photon  ) 859نوتوف

(phobos  ) 859سوبوف

(New General Catalogue  ) دیدج یمومع  860تسرهف 

(Messier's catalogue  ) رییسم 860تسرهف 

(Mariner Probes  ) رنیرام یتاقیقحت  860ياهامیپاضف 

(luna Probes  ) انول یتاقیقحت  860ياهامیپاضف 

(frequency  ) 860سناکرف

(Freedom ( ) افلآ  ) 860مُدیرف
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(filter  ) 861رتلیف

(extra-vehicular activity) (EVA  ) ياهلیسوارف 861تیلاعف 

(extraterrestrial  ) 861ینیمزارف

(extragalactic  ) 861یناشکهکارف

(distances of the stars  ) ناگراتس 861هلصاف 

(commander  ) 862هدنامرف

(command  ) 862نامرف

(Cassini spacecraft  ) ینیساک 862يامیپاضف 

(burster  ) 862هدنناشف

(blazar  ) 862هدنزورف

(atmospheric pressure  ) يوج 863راشف 

(astronaut  ) 863دروناضف

(ablation  ) 863شیاسرف

 ( بلطم  13 863ق ( 

(shepherd moons  ) ینابش 863ياهرمق 

(shepherd moons  ) ینابش 864ياهرمق 

(Sagittarius  ) 864سوق

(poles  ) اه 864بطق 

(Newton's laws of motion  ) نوتوین تکرح  864نیناوق 

(moon ( ) هام  ) 864رمق

(magnitude  ) 864ردق

(Keplers Iaws (plural  ) رلپک 865نیناوق 

(Hyades ( ) ییایرد نایروح   ) 865صیالق

(A (Centaurus A 865سروطنق
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(artificial satellite ( ) هراوهام  ) یعونصم 865رمق 

(apparent magnitude  ) يرهاظ 865ردق 

(absolute magnitude  ) قلطم 866ردق 

 ( بلطم  36 866ك ( 

(Whirlpool Galaxy  ) یبادرگ 866ناشکهک 

(waning  ) 866هدنهاک

(Van Allen belts  ) نلآ نَو  866ياهدنبرمک 

(spiral galaxy  ) یچیپرام 866ناشکهک 

(sphere  ) 867هرک

(Seyfert galaxy  ) ترفیس 867ناشکهک 

(radio galaxy  ) ییویدار 867ناشکهک 

(quasar ( ) شَورتخا  ) 867رازاوک

(neap tide  ) 867دنشکهک

(magnetosphere ( ) هرکانغم  ) یسیطانغم 867ةرک 

(irregular galaxy  ) مظنمان 868ناشکهک 

(IUE  ) شفنب ءاروام  تاعشعشت  یللملا  نیب  868فشاک 

(gravity assist  ) هبذاج 868کمک 

(gibbous ( ) بدحم هام   ) هام 868ژوک 

(Galaxy  ) 868ناشکهک

(galaxies  ) 869ناشکهک

(focus  ) ندرک ینوناک  �869

(flyby  ) رذگ 869رانک 

(elliptical galaxy  ) يوضیب 869ناشکهک 

(dwarf galaxy  ) هلوتوک 869ناشکهک 
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(dwarf nova  ) رتخاون 869هلوتوک 

(drag  ) 870ششک

(Cosmos  ) 870سومساک

(cosmonaut  ) درون 870ناهیک 

(cosmology  ) یسانش 870ناهیک 

(cosmo  ) 871ناهیک

(COBE ( ) یبوک  ) یناهیک هنیمز  871فشاک 

(Columbus  ) 871سوبملک

(chromosphere ( ) هرک نیگنر   ) 871رفسومورک

(celestial sphere  ) يوامس 871هرک 

(Capsule  ) 871لوسپک

(Cape Canaveral  ) لارواناک 872پیک 

(Callisto  ) 872وتسیلاک

(asteroid belt  ) یکرایس 872دنبرمک 

(Andromeda galaxy ( ) هلسلسملا هارما   ) ادیموردنآ 872ناشکهک 

(AMPTE  ) نیمز یسیطانغم  هیال  لاعف  تارذ  872فشاک 

 ( بلطم  15 873گ ( 

(node  ) 873هرگ

(local Group  ) یلحم 873هورگ 

(gravitation  ) 873شنارگ

(gas  ) 873زاگ

(Ganymede  ) 873دیمیناگ

(fireball  ) نیشتآ 874يوگ 

emission رشن ) شبات ،  ) 874لیسگ

:This page contains the following errorswww.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


(eclipse  ) 874یگتفرگ

(dome  ) 874دبنگ

(Crew  ) 874هورگ

(( crater 875لادوگ

(coma  ) 875وسیگ

(Cassini division  ) ینیساک 875یگتخیسگ 

(backup crew  ) ینابیتشپ 875هورگ 

(aperture  ) 875یگدوشگ

 ( بلطم  8 876ل ( 

(sunspot  ) يدیشروخ 876ۀکل 

(space suit  ) ییاضف 876سابل 

(ozone layer  ) نوزوا 876ۀیال 

(Lunokhod  ) 876دوخانول

(limp  ) 876هبل

(Landsat  ) 876تسدنل

(Great Red Spot  ) میظع زمرق  877ۀکل 

(Great Dark Spot  ) میظع کیرات  877ۀکل 

 ( بلطم  60 877م ( 

(zodiac  ) جوربلا 877هقطنم 

(weather satellite  ) یسانشاوه 877هراوهام 

(wave  ) 878جوم

(tethered Satellite  ) هتسب راسفا  878ةراوهام 

(TIROS ( ) سوریت  ) زمرق نودام  ینویزیولت  درَگ  رادم  878ةراوهام 

(solar system  ) یسمش 878ۀموظنم 
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(Solar Maximum Mission  ) يدیشروخ ممیزکام  878ةراوهام 

(Small Astronomy Satellites  ) کچوک یسانشرتخا  ياه  879هراوهام 

(selenology  ) یسانش 879هام 

(selenography  ) يراگن 879هام 

(satellite ( ) رمق  ) 879هراوهام

(SPOT  ) هلروپ 879هراوهام 

(relay satellite ( ) هدننک شخپ  زاب   ) هدننک هلر  879ةراوهام 

(radio source  ) ییویدار 880عبنم 

(RORSAT  ) یسونایقا فاشتکا  يرادار  880هراوهام 

(polar orbit  ) یبطق 880رادم 

(Phobos mission  ) سوبوف 880تیرومأم 

(payload bay  ) راب 880لحم 

(payload  ) 880هلوحم

(parking orbit  ) رارقتسا 881رادم 

(orbit  ) 881رادم

(new Moon  ) ون 881هام 

(Moon  ) 881هام

(mission control  ) تیرومأم لرتنک  881زکرم 

(Molniya  ) 881اینلوم

(mission  ) 882تیرومأم

(Miranda  ) 882ادناریم

(Mir  ) 882ریم

(Mimas  ) 882سامیم

(methane  ) 882ناتم
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(Meteosat  ) 882تَسُوتِم

(Mars  ) 883خیرم

(Mariner  ) 883رنیرام

(magnetometer  ) جنس 883سیطانغم 

(magnetic field  ) یسیطانغم 883نادیم 

(orbit  ) 883رادم

(lunation  ) يرمق 884هام 

(Lunar Roving Vehicle  ) درون 884هام 

(Lunar Orbiters  ) اهدرَگ 884هام 

(Libra  ) 884نازیم

(Kennedy Space Centre  ) يدنک ییاضف  884زکرم 

(Lunar Roving Vehicle  ) درون 884هام 

(Lunar Orbiters  ) اهدرَگ 885هام 

(Libra  ) 885نازیم

(Kennedy Space Centre  ) يدنک ییاضف  885زکرم 

(Kelvin scale  ) نیولک 885سایقم 

(Jupiter  ) 885يرتشم

(interstellar matter  ) يا هراتس  نایم  885ةدام 

(Satellite (IRAS زمرق نودام  یسانشرتخا  886ةراوهام 

(hold  ) ندش 886فقوتم 

(geosynchronous orbit  ) ینیمز تباث  886رادم 

(geostationary satellite  ) ینیمز تباث  886ةراوهام 

(GOES  ) نیمز تباث  یطیحم  تسیز  یتایلمع  886ةراوهام 

(galactic centre  ) ناشکهک 887زکرم 
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(full Moon  ) لماک 887هام 

(facula  ) 887لعشم

(dock  ) ندش 887قحلم 

(decay  ) ندش 887یشالتم 

(dark matter  ) کیرات 888هدام 

(Cluster mission  ) یتیرومام 888هعومجم 

(centrifuge  ) زیرگ 888زکرم 

(celestial mechanics  ) يوامس 888کیناکم 

(Baikonur Cosmodrome  ) رونوکیاب ییاضف  888زکرم 

(axis  ) 889روحم

(airlock ( ) دنباوه هچیرد   ) اوه 889هظفحم 

 ( بلطم  36 889ن ( 

(zodiacal light  ) یجوربلا هقطنم  889رون 

(Visible light  ) یئرم 889رون 

(Vega ( ) هتسشن سکرک   ) عقاو 889رسن 

(Steady State theory  ) رادیاپ تلاح  890ۀیرظن 

(southern hemisphere  ) یبونج 890ةرکمین 

(sidereal ( ) يا هراتس   ) 890یموجن

(service module  ) یتامدخ 890وان 

(relativity  ) 890تیبسن

(quantum theory  ) موتناوک 891ۀیرظن 

(Ptolemaic theory  ) سومیلطب 891ۀیرظن 

(photometer  ) 891جنسرون

(photoelectric photometry  ) یکیرتکلا يرون - 891یجنسرون 
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(penumbra  ) 891هیاسمین

(oscillation  ) 892ناسون

(observer ( ) رگ هدهاشم   ) 892رظان

(northern hemisphere  ) یلامش 892ةرکمین 

(nove  ) 892رتخاون

(nitrogen  ) 892نژورتین

(neutron  ) 892نورتون

(Neptune  ) 893نوتپن

(neutrino  ) 893ونیرتون

(Nereid  ) 893دیئرن

(Navstar  ) 893راتسوان

(nanometer  ) 893رتمونان

(meridian  ) راهنلا 893فصن 

(light  ) 894رون

(Hertzsprung – Russell diagram  ) لسار گنورپ - ستره  894رادومن 

(hemisphere  ) 894هرکمین

(half Moon  ) صرق 894مین 

G- force) G  ) 894يورین

(first contact  ) سامت 894نیتسخن 

(( data rate تاعالطا 895خرن 

(command module  ) یهدنامرف 895وان 

(Copernican theory  ) کینرپک 895هیرظن 

Big Bang theory گنابهم ) گنب –  گیب  هیرظن  )895

(Arcturus  ) لامش 896نابهگن 
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 ( بلطم  15 896و ( 

(weight  ) 896نزو

(Vostok  ) 896كوتسو

(Voskhod  ) 896دوخسو

(Voyager  ) 896رجیوو

(Viking  ) 897گنیکیاو

(Vesta  ) 897اتسو

(Venera  ) 897ارنو

(Vega  ) 897اگو

(Vanguard  ) 897دراگناو

(V-2  ) 2- 898يو

(thermonuclear reaction  ) يا هتسه  یترارح - 898شنکاو 

(MMU  ) راد نیشنرس  يرونام  898دحاو 

(launch vehicle  ) باترپ 898ۀلیسو 

(image intensifier  ) ریوصت هدننک  898حضاو 

(astronomical unit  ) یموجن 899دحاو 

 ( بلطم  11 899ه ( 

(nucleus  ) 899هتسه

(nuclear fusion  ) يا هتسه  899یشوجمه 

(nuclear  ) يا 899هتسه 

(meteorologist  ) 899سانشاوه

(inertial guidance  ) یسرنیا 900تیاده 

(hydrogen  ) 900نژوردیه

(Hipparchos  ) 900سوکراپیاه
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(helium  ) 900میله

(core  ) 900هتسه

(airglow ( ) هبات بش   ) 901باتاوه

(air  ) 901اوه

 ( بلطم  7 901ي ( 

(Ulysses  ) 901زسیلوی

(Uhuru  ) 901وروهی

(ionosphere ( ) رهپس نوی   ) 901رفسونوی

(ionization  ) 902نویسازینوی

(ion  ) 902نوی

(Iapetus  ) 902سوتپای

(Betelgeuse ( ) رابج افلآ –  ازوجلا ، طبا   ) ازوجلا 902دی 

902ولوپآ

تروا 902ربا 

يرتخا ون  903ربا 

نالژام 903ياهربا 

رلپود 903رثا 

نامیز 903رثا 

رازاوک ای  ) امن رتخا  )903

903افتخا

رظنم 903فالتخا 

يزکرم دیشروخ  رظنم  903فالتخا 

903عافترا

دادیور 904قفا 
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خرس هب  904لاقتنا 

یتسلوه مله  904ضابقنا 

يدیشروخ 904جوا 

ینیمز 904جوا 

يدیشروخ 904داب 

یناشکهک 904نورب 

904دعب

905کسراپ

905رینویاپ

رون 905شارپ 

وترپ X905

905نوتورپ

905امسالپ

905نورتیزوپ

هراتس 905شیپ 

- شبات X905

شفنبارف 906شبات 

خرسورف 906شبات 

رتخا 906پت 

يا هسیپ  یجنس  906لخادت 

906عیبرت

906پوکسلت

ییویدار 906پوکسلت 

پوکسلت کیکفت  906ناوت 
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يدیشروخ 906تباث 

لباه 906تباث 

يا هراتس  907تیعمج 

907ینیمج

ازجم ياه  907همشچ 

راکیشاردناچ 907دح 

907لصافدح

یمیدقت 907تکرح 

ناگراتس صاخ  907تکرح 

یعجر 908تکرح 

يدیشروخ 908ضیضح 

ینیمز 908ضیضح 

گنس باهش  908هدرخ 

زکرم زا  908جورخ 

راگن فیط  908روخ 

زاب 908هشوخ ي 

يا هراتس  908هشوخ ي 

يورک 909هشوخ ي 

يوامس تاصتخم  ياه  هاگتسد  اب  ییانشآ  - 2909

( يوامس هرک   ) نامسآ 909هرک 

ییایفارغج 910تاصتخم 

یموجن یبایتیعقوم  910ياههناماس 

911هراشا

( یعافترا تمس و   ) یقفا تاصتخم  يهناماس  . 1911
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ییاوتسا تاصتخم  يهناماس  . 2912

یجوربلاةریاد تاصتخم  يهناماس  . 3912

موجن نادنمشناد  اب  ییانشآ  - 3913

ینیاق داشماب  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  یلع  نسحلاوبا  - 1913

رالاس هللا  لضف  نب  یلع  نیدلاماسح  - 2914

يزار یفوص  رمع  نب  نمحرلادبع  نیسحلاوبا  -3915

يزاریش دمحم  نب  کلملادبع  نیسحلاوبا  - 4916

یناجزوب يافولاوبا  - 5917

یناسارخ یناغاص  نیسح  نب  دمحم  نزاخ ، رفعجوبا  - 6919

ینوریب ناحیروبا  - 7920

يزجسلا لیلجلادبع  نبا  دمحم  نبا  دمحا  - 8922

یهوک لهسوبا  - 9922

یتخبون لهسوبا  - 10924

يدنجخ رضخ  نب  دماح  دومحموبا  - 11925

قارع رصنوبا  -12926

یلاه دنومدا  - 13927

لباه لواپ  نیودا  - 14927

گنیکواه مایلیو  نویتسا  - 15928

سالپال نومیس  رئیپ  - 16928

ههارب وکیت  -17928

یناووج - 18929

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  - 19929

یمزراوخ یسوم  نب  دمحم  هللادبعوبا  - 20930

يریصن هللادعس  رتکد  - 21931
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یتلادع یقتدمحم  - 22932

یتوبث فسوی  رتکد  - 23933

رتمول راودا  ژرژ  - 24935

یسوط نیدلافرش  رفظم  نب  دمحم  نب  رفظم  - 25935

( یلماع نیسحدمحم  نیدلا  ءاهب  مالسالا  خیش   ) یئاهب خیش  - 26937

یباراف يرهوج  دیعس  نب  سابع  - 27938

یناجنز یجرزخ  میهاربا  نب  باهولادبع  نیدلازع  - 28939

يدنقرمس دمحم  نب  یلع  نیدلا  ءالع  - 29940

هداز نسح  همالع  - 30941

ینارعش نسحلاوبا  خیش  گرزب  يهمالع  - 31943

یناشاک بیبط  دومحم  نب  دوعسم  نب  دیشمج  نیدلاثایغ  - 32945

يزاریش نیدلابطق  هب  روهشم  حلصم  نب  دوعسم  نب  دومحم  - 33946

ینالیگ يرهشاب  نب  نابل  نب  رایشوک  نسحلاوبا  ایک  - 34948

هلیلاگ وئلیلاگ  - 35949

رکاش نب  یسوم  نب  دمحم  -36949

دایص اضردمحم  - 37951

یمزراوخ ینیمغچ  رمع  نب  دمحم  نب  دومحم  - 38954

يدابانگ رفظم  الم  - 39955

هلودلامجن هب  بقلم  رافغلادبع ، ازریم  - 40955

کینرپوک سالکین  - 41956

کی زنیگاه  مایلیو  - 42957

لشره مایلیو  رس  - 43957

تیول ناوس  اتیرنه  - 44957

رلپک ناهوی  - 45958
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خساپ شسرپ و  - 4958

يدایز ءایشا  بش  دنتشاد . نهذ  رد  دنمتردق  ۀهلا  تروص  هب  يریوصت  - 1958

؟ دشخرد یم  هنوگچ  هام  - 2959

؟ تسیچ هرایس  هراتس و  قرف  - 3959

؟ دنک یم  بورغ  عولط و  دیشروخ  ارچ  - 4960

؟ تسا هرک  کی  نیمز  هک  میناد  یم  اجک  زا  - 5960

؟ تسیچ يوامس  ةرک  - 6961

؟ تسیچ یکلف  تروص  - 7962

؟ دنمادک صیخشت  لباق  یکلف  روص  نیرت  هداس  - 8962

؟ دنتسه اه  مادک  یبطق  لوح  یکلف  روص  - 9963

؟ درک يراذگ  مان  ار  یکلف  روص  یسک  هچ  - 10964

؟ تسیچ جوربلا  ةریاد  - 11964

؟ دننک یم  يریگ  هزادنا  ار  نامز  هنوگچ  ناسانش  هراتس  - 12965

؟ دنک یم  کمک  يدرون  ایرد  هب  هنوگچ  یسانش  هراتس  - 13966

؟ ددرگ یم  لصف  رییغت  ثعاب  زیچ  هچ  - 14966

؟ دراد هلصاف  ام  زا  ردقچ  دیشروخ  - 15967

؟ تسا ردقچ  نیمز  تکرح  يدنت  - 16967

؟ تسا ردقچ  نیمز  ات  هام  ۀلصاف  - 17968

؟ دراد دوجو  هام  ۀلها  ارچ  - 18968

یسانش هراتس  رد  پوکسلت  زا  ینامز  هچ  رد  راب  نیتسخن  يارب  - 19969

؟ دنک یم  راک  هنوگچ  يراسکنا  پوکسلت  - 20970

پوکسلت نیا  درک و  عارتخا  ار  یساکعنا  پوکسلت  یسک  هچ  - 21970

؟ دید ناوت  یم  پوکسلت  کمک  هب  ار  يا  هلصاف  هچ  -22971

؟ تسا مادک  ناهج  پوکسلت  نیرت  گرزب  - 23972
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؟ میراد زاین  یپوکسلت  هچ  هب  لحز  ياه  هقلح  ندید  يارب  - 24972

؟ تسیچ پوکسلت  ۀیزجت  تردق  - 25973

؟ تسیچ یگنر  یهاریبا  - 26973

؟ دنراد یصاخ  عاونا  اه  پوکسلت  ایآ  - 27974

؟ دنوش اپرب  ییاوتسا  بصن  تروص  هب  دیاب  اه  پوکسلت  رثکا  ارچ  - 28975

؟ دید ناوت  یم  هچ  یمشچود  ياه  نیبرود  زا  هدافتسا  اب  - 29976

؟ تسا لکشم  ناگراتس  زا  نتفرگ  سکع  ایآ  - 30976

ار رون  زا  یفلتخم  ياه  گنر  دیشروخ  هک  درک  فشک  یسک  هچ  - 31977

كانرطخ پوکسلت  کی  قیرط  زا  دیشروخ  هب  ندرک  هاگن  ارچ  - 32978

؟ دنک یم  راک  هنوگچ  امن  فیط  - 33978

؟ تسیچ یسیطانغمورتکلا  فیط  - 34979

؟ تسیچ رتموتف  - 35979

؟ دنوش یم  هتخاس  اه  هوک  يور  رب  اه  هناخدصر  زا  يرایسب  ارچ  - 36980

؟ دوش یم  ناسانش  هراتس  راک  عنام  هنوگچ  وج  - 37980

؟ تسیچ ییویدار  موجن  - 38981

؟ دنک یم  راک  هنوگچ  ییویدار  پوکسلت  - 39981

؟ دنک یم  راک  يربا  ياوه  رد  ییویدار  پوکسلت  ایآ  - 40982

؟ درک فشک  ار  زمرق  نودام  شبات  یسک  هچ  - 41983

؟ تسیچ يرادار  موجن  - 42983

؟ دننک یم  کمک  ناسانش  هراتس  هب  هنوگچ  یعونصم  ياهرمق  - 43984

؟ دنتسه هچ  یناهیک  ياهوترپ  - 44985

؟ تسیچ میراتنالپ ) ) امن كالفا  - 45985

؟ مینیبب نامسآ  رد  میناوت  یم  ار  هرایس  دنچ  - 46986

؟ تسا هلباقم  تلاح  رد  هرایس  ینامز  هچرد  - 47986
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؟ تسیچ داب  نوناق  - 48987

؟ تسا گرزب  ردقچ  دیشروخ  - 49988

؟ تسیچ يدیشروخ  ياه  فلک  - 50988

؟ ددرگ یم  دوخ  رود  هب  دیشروخ  ایآ  - 51989

؟ میناد یم  هچ  دیشروخ  راتخاس  ةرابرد  - 52989

؟ دشخرد یم  دیشروخ  ارچ  - 53990

؟ مینک هدهاشم  میناوت  یم  ینامز  هچ  ار  دیشروخ  جات  - 54990

؟ تسیچ يدیشروخ  داب  - 55991

؟ ددرگ یم  یبطق  ياهرون  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  زیچ  هچ  - 56991

؟ مینیبب میناوت  یم  ار  هام  زا  رادقم  هچ  نیمز  يور  زا  ام  - 57992

؟ تسیچ مرج  زکرم  - 58992

؟ میراد دم  رزج و  ارچ  - 59993

؟ تسا هدش  هتخاس  يداوم  هچ  زا  هام  - 60994

؟ دمآ دوجو  هب  هنوگچ  دوخ  هام  - 61994

؟ تسیچ یخیرم  ياه  لاناک  - 62995

؟ تسا هیبش  زیچ  هچ  هب  خیرم  حطس  - 63995

؟ دش دهاوخ  هدایپ  خیرم  رد  یناسنا  نرق  نیا  رد  ایآ  - 64996

؟ دنا هدش  هتخاس  زیچ  هچ  زا  لحز  ياه  هقلح  - 65996

؟ دنک یم  رییغت  لاس  هب  لاس  لحز  ياه  هقلح  رهاظ  ارچ  - 66997

؟ دش فشک  هنوگچ  نوتپن  - 67998

؟ تسا مادک  نیمز  هب  هرایس  نیرت  کیدزن  - 68998

؟ دنتسه مرگ  هزادنا  هچ  ات  تارایس  - 69999

؟ دراد دوجو  اه  باهش  راد و  هلابند  ناگراتس  نیب  یقرف  هچ  - 701000

؟ تسیچ یباهش  شبات  - 711000

:This page contains the following errorswww.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ رد  گنس  باهش  باهش و  قرف  - 721001

؟ تفرگ لکش  هنوگچ  یسمش  ۀموظنم  - 731002

؟ دننک یم  يریگ  هزادنا  هنوگچ  ار  هراتس  ییانشور  ناسانشرتخا  - 741002

؟ تسا مادک  هراتس  نیرت  ناشخرد  - 751003

یشور هچ  زا  ناگراتس  لصاوف  يریگ  هزادنیا  يارب  ناسانشرتخا  - 761004

؟ تسیچ کسراپ  کی  - 771004

؟ تسا مادک  هراتس  نیرت  کیدزن  - 781005

؟ تسیچ هراتس  قلطم  ردق  زا  روظنم  - 791005

؟ دنا هدش  هتخاس  يزیچ  هچ  زا  ناگراتس  - 801006

؟ دنا هزادنا  کی  هب  ناگراتس  ۀمه  ایآ  - 811007

؟ دننک یم  نزو  هنوگچ  ار  هراتس  ناسانش  رتخا  - 821007

؟ دنریگ یم  لکش  هنوگچ  ناگراتس  - 831008

؟ دنا هدش  هدیمان  مان  نیا  هب  زمرق  ياه  لوغ  ارچ  - 841009

؟ تسا يا  هراتس  عون  هچ  دیفس  ۀلوتوک  - 851009

؟ دنک یم  تکرح  اضف  رد  دیشروخ  ایآ  - 861010

؟ تسیچ هایس  ياه  هرفح  زا  ناسانش  هراتس  دوصقم  - 871010

؟ تسیچ یباحس  - 881011

؟ دراد دوجو  کیرات  یباحس  ارچ  - 891012

؟ تسا یباحس  هنوگچ  يا  هرایس  یباحس  - 901012

؟ میهد صیخشت  یباحس  زا  ار  ناشکهک  کی  میناوت  یم  هنوگچ  - 911012

؟ دنتسه رود  ردقچ  اه  ناشکهک  - 921013

؟ دنتسه نس  مه  اه  ناشکهک  ۀمه  ایآ  - 931013

؟ تسا طاسبنا  لاحرد  ملاع  هک  میمهف  یم  هنوگچ  - 941014

؟ دش زاغآ  هنوگچ  ناهج  میناد  یم  ایآ  - 951014
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؟ تسا ردقچ  ناهج  نس  -961015

؟ تسا ردقچ  ناهج  تعسو  - 971016

؟ تسا مادک  هدش  هتخانش  ناشکهک  نیرترود  - 981016

؟ تفای دهاوخ  شرتسگ  هشیمه  يارب  ملاع  ایآ  - 991017

حیحص ملاع  دروم  رد  هیرظن  مدک  مییوگب  میناوت  یم  هنوگچ  - 1001017

؟ تسا درس  ردقچ  اضف  - 1011018

؟ دنام یم  یقاب  نیمز  فارطا  رد  شرادم  رد  هراوهام  کی  هنوگچ  - 1031019

؟ تسیچ رارف  تعرس  - 1041020

؟ تسیچ لیدبت  رادم  - 1051020

دوخ حیحص  ریسم  رد  ییاضف  رگشواک  کی  ای  هراوهام  کی  هنوگچ  - 1061021

؟ مینیب یم  تباث  هطقن  کی  رد  هشیمه  ار  یبطق  هراتس  ارچ  - 1071021

؟ دننک یم  هبساحم  ار  نیمز  ات  ناگراتس  هلصاف  هنوگچ  ناسانش  هراتس  - 1081022

؟ تسیچ یباحس  - 1091022

؟ تسیچ یباتزاب  یتسکش و  ياهپوکسلت  نیب  قرف  - 1101023

؟ تسیچ رد  هرایس  هراتس و  کی  نیب  قرف  - 1111023

؟ تسیچ هسیبک  لاس  - 1121023

؟ دهد یم  يور  هچ  دنوش  جراخ  امیپاضف  زا  صوصخم  تازیهجت  نودب  نادروناضف  رگا  - 1131023

؟ دننز یمن  کمشچ  تارایس  ارچ  - 1141024

؟ تسیچ یکلف  تروص  - 1151024

؟ تسیچ رد  زاب  ياه  هشوخ  يورک و  ياه  هشوخ  نیب  توافت  - 1161024

؟ تسیچ لباه  ییاضف  پوکسلت  - 1171024

؟ دنتسه هچ  ریغتم  ناگراتس  - 1181025

؟ تسیچ اهباهش  اهراد و  هلابند  نیب  توافت  - 1191025

؟ درک عارتخا  یسک  هچ  ار  پوکسلت  نیلوا  - 1201025
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؟ تسیچ ناگراتس  قلطم  ردق  زا  روظنم  - 1211026

؟ مینیب یم  ار  هام  زا  یمین  طقف  نیمز  يور  زا  ام  ارچ  - 1221026

؟ دنک یمن  طوقس  نیمز  يور  هب  هام  ارچ  - 1231026

؟ تسیچ هام  ياهایرد  زا  روظنم  - 1241027

؟ دنتسه هچ  ینورتون  ناگراتس  دیفس و  ياه  هلوتوک  - 1251027

؟ تسیچ هلاچهایس  - 1261027

؟ تسیچ يوگشتآ  يوگرذآ و  ، گنسباهش ، باهش ، هراوباهش زا  روظنم  - 1271028

؟ تسیچ گنسباهش  هدرخ  - 1281028

؟ دنوش یم  هدید  یفلتخم  ياه  گنر  هب  اهباهش  ارچ  - 1291028

؟ تساجک اه  گنسباهش  ءاشنم  - 1301028

؟ تفای ناوت  یم  یقطانم  هچ  رد  رتشیب  ار  اهگنسباهش  - 1311029

؟ تسا ردقچ  اهگنسباهش  رمع  - 1321029

؟ دنوش یم  میسقت  عون  دنچ  هب  اه  گنسباهش  - 1331029

؟ داد صیخشت  ینیمز  ياهگنس  زا  ار  اه  گنسباهش  ناوت  یم  هنوگچ  - 1341029

؟ تسیچ تیردنکآ  تیردنک و  ياه  گنسباهش  لوردنک و  ياه  هناد  زا  روظنم  - 1351030

؟ دنراد يدام  شزرا  اه  گنسباهش  ایآ  - 1361030

؟ تسیچ جوربلا  ۀقطنم  - 1371031

موجن 1031هاگشزومآ 

عیرس ياه  شور  1031یفرعم 

بش 1031نامسآ 

؟ تسیچ 1032كرایس 

؟  تیعقاو ای  لیخت  1034راتاوآ : 

1034راتاوآ

1035دقن
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1035همدقم

؟ دناوخ یم  ارف  هچ  هب  1036راتاوآ 

؟ تسیچ یناهج  نیون  نید  1036هژورپ 

؟ تسا یناسک  هچ  عفانم  تمدخ  رد  یناهج  نیون  نید  1037هژورپ 

؟ دراد یناهج  نیون  نید  هژورپ  يارجا  رد  یشقن  هچ  اکیرما  1038يامنیس 

یناهج نیون  نید  1038راتاوآ و 

ناتساد 1039هصالخ 

؟ تسیک ملیف  1040نادرگراک 

تسا دیدج  ییایند  رد  هزات  عورش  کی  1041نیا 

: تسا هدش  میظنت  هلحرم  هس  رد  یناهج  نیون  نید  يا  هناسر  1046هژورپ 

: نیون نیداینب  میهافم  1046تیبثت 

نیتشنیا تربلآ  1047یگدنز 

پوکسلت دیرخ  زا  شیپ  يرورض  1050یتاکن 

یسانش ناهیک  ياه  هیرظن  نیرت  1051تبیجع 

ملاع رد  رون  1052نیتسخن 

خساپ اب  هارمه  موجن  يرسارس  نومزآ  1053تالاوس 

( یچراکش ) رابج یکلف  1056تروص 

؟ موش يا  هفرح  مجنم  1056هنوگچ 

؟ تسا يزور  هچ  تسیچ و  موجن  1058زور 

یگتفرگ دیشروخ  یگتفرگ و  هام  یملع  1059یسررب 

روشک موجن  دایپملا  هرود  نیموس  1064ياهشسرپ 

؟ تسیچ یباهش  1064شراب 

هرهز رذگ  زا  هدافتسا  اب  دیشروخ  نیمز و  هلصاف  1066هبساحم 

تفرگ نامز  رد  هام  هلصاف  رطق و  1068هبساحم 
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اسان فرژ  ياضف  1069هکبش ي 

؟ میبایب هنوگچ  ار  ییایفارغج  بونج  بطق  1071هراتس 

موجن یمومع  1072هرود 

موجن اب  1072ییانشآ 

موجن 1074هچخیرات 

ناهیک 1074تعسو 

نامسآ اب  1075ییانشآ 

يدیشروخ 1076هناماس 

يوامس 1078کیناکم 

؟  تسیچ 1079هراتس 

يوامس 1080تاصتخم 

رگدصر 1080دصر و 

اه 1080پوکسلت 

یمالسا موجن  1080تئیه و 

موجن 1080تیمها 

تایاور هاگدید  زا  1081موجن 

ع)  ) نیموصعم 1083موجن و 

1085یسانشرون

همئا یموجن  1086ثحابم 

بالرطسا تعاس و  1088هنیشیپ 

تعاس 1088هچخیرات 

(StarYab) بایرتسا ای  1091بالرُطُسا 

ناملسم 1095نامجنم 

موجن ملع  1096فیراعت 
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يرظن تئیه  يورک و  1097تئیه 

نامسآ 1106کیزیف 

نامسآ کیزیف  1106نآرق و 

تارایس هاگیاج  1123جارختسا 

تارایس 1130تکرح 

تارایس یلوط  1132هاگیاج 

تارایس یمیوقت  ياه  1135تکرح 

اهنآ يدنب  هقبط  كالفا و  1150شدرگ 

رگیدکی رب  بکاوک  تبثم  1158ریثات 

رگیدکی رب  بکاوک  یفنم  1158ریثات 

مایا سحن  1158دعس و 

برقع رد  1179رمق 

موجن ماکحا  رد  یثیدح  ینآرق و  1182دهاوش 

اهقف هاگدید  زا  1184موجن 

اهقف هاگن  زا  نامجنم  1186لاوقا 

نآ هب  لمع  زاوج  موجن و  1195ملع 

1196باتک

موجنلا ءاملع  خیرات  یف  مومهملا  جرف  - 11196

1196ةراشا

1197ۀمدقملا

ۀلاسرلا بحاص  تازجعم  نم  ۀلالجلا و  کلام  تایآ  نم  اهب  ملعلاو  موجنلا  نأ  یلإ  ةراشإلا  نم  هرکذن  امیف  لوألا  1200بابلا 

1200هراشا

1200لصف

1205لصف
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1205لصف

1205لصف

1206لصف

1206لصف

1207لصف

1207لصف

1208لصف

1208لصف

1208لصف

1209لصف

1209لصف

1211لصف

1211لصف

1211لصف

1212لصف

1213لصف

1214لصف

1214لصف

1214لصف

1214لصف

1215لصف

1216لصف

1216لصف

1217لصف
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1217لصف

1218لصف

1218لصف

1218لصف

1218لصف

1219لصف

1219لصف

1219لصف

1220لصف

1220لصف

1221لصف

1221لصف

1222لصف

1222لصف

1223لصف

1223لصف

1223لصف

ةراتخم ۀلعافوأ  ۀبجوم  ۀلع  موجنلا  نأ  معز  نم  یلع  درلا  نم  هرکذن  امیف  یناثلا  1223بابلا 

1223هراشا

1224لصف

1226لصف

1227لصف

1228لصف

1228لصف
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1228لصف

1229لصف

1230لصف

1231لصف

1232لصف

1233لصف

1233لصف

1233لصف

1234لصف

1234لصف

موجنلا ملع  ۀحص  یلع  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نم  رابخأ  نم  هرکذن  امیف  ثلاثلا  1235بابلا 

1235هراشا

1246لصف

1246لصف

عبارلا 1248بابلا 

1248هراشا

1249لصف

1249لصف

1249لصف

1250لصف

موسوملا هدلوم  لوحوأ  ۀعیشلا  نم  موجنلاب  املاع  ناک  نمم  هرکذن  امیف  سماخلا  1251بابلا 

1251هراشا

1252لصف

1252لصف
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1252لصف

1252لصف

1252لصف

1252لصف

1253لصف

1253لصف

1253لصف

1254لصف

1254لصف

1254لصف

1254لصف

1255لصف

1255لصف

1255لصف

1255لصف

1255لصف

1256لصف

1256لصف

1256لصف

1256لصف

1256لصف

1256لصف

1257لصف

1257لصف
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1257لصف

1257لصف

1258لصف

1258لصف

1258لصف

1259لصف

1259لصف

1259لصف

1259لصف

1259لصف

1260لصف

1260لصف

1261لصف

1261لصف

1262لصف

1263لصف

1263لصف

1263لصف

1264لصف

1265لصف

1265لصف

1265لصف

1265لصف

1266لصف
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1266لصف

1266لصف

1266لصف

1267لصف

1267لصف

1267لصف

1268لصف

1268لصف

1268لصف

1269لصف

1270لصف

نیملسملا نم  ۀعیشلاریغ  نم  موجنلاب  املاع  ناک  نمیف  سداسلا  1271بابلا 

1271هراشا

1271لصف

1271لصف

1272لصف

1272لصف

1272لصف

1273لصف

1273لصف

1273لصف

1274لصف

1274لصف

1274لصف
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1275لصف

1275لصف

1275لصف

1276لصف

1276لصف

1276لصف

1276لصف

1277لصف

1277لصف

1278لصف

1278لصف

1279لصف

1280لصف

1281لصف

1281لصف

1282لصف

1282لصف

1283لصف

1283لصف

1285لصف

1286لصف

همسا رکذی  مل  مالسإلا و  لبق  موجنلا  ۀلالدب  همکح  حص  نمیف  عباسلا  1286بابلا 

1286هراشا

1287لصف
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1287لصف

1287لصف

1288لصف

1288لصف

1288لصف

1289لصف

1289لصف

مالسإلا لهأ  یف  همسا  رکذی  نمم  هرکذن  امیف  نماثلا  1290بابلا 

1290هراشا

1291لصف

1291لصف

1291لصف

1292لصف

1292لصف

1292لصف

1293لصف

1294لصف

1295لصف

1295لصف

1296لصف

1296لصف

1297لصف

1297لصف

1297لصف
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1297لصف

1297لصف

1297لصف

1297لصف

1298لصف

1298لصف

1298لصف

1298لصف

1298لصف

1299لصف

1299لصف

1299لصف

1299لصف

1299لصف

1299لصف

1300لصف

1300لصف

1300لصف

1300لصف

1300لصف

1300لصف

1301لصف

1301لصف

1301لصف
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1301لصف

1301لصف

1302لصف

1302لصف

1302لصف

1302لصف

1302لصف

1303لصف

1303لصف

1303لصف

1303لصف

1304لصف

1304لصف

1304لصف

1305لصف

1305لصف

1305لصف

1305لصف

1306لصف

تاثداحلا یلع  تالالد  نوکت  نأ  حصتال  موجنلا  نإ  لوقی  نمع  هرکذن  امیف  عساتلا  1306بابلا 

1306هراشا

1307لصف

1308لصف

1308لصف
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یسانش موجن  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

1392، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. یناهفصا یلازغ  نیسح  موجن / عماج  ياهینتسناد  : روآدیدپ مان  ناونع و 

. ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  یپاچ :  رشان 
.1392 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 

باتک هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 
ثیدح نآرق و  یسانشادخ -   - مالسا اهینتسناد -  موجن -  : عوضوم

QB14/ذ9د2 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 
520 ییوید :  يدنب  هدر 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نیرظنلل اهنیز  اجورب و  ءامسلا  یف  انلعج  دقلو 

نابرهم هدنیاشخب  دنوادخ  مانب 
رب هدرتسگ و  ياهنیمز  همه  هدننکنهپ  اههتشارفا و  هدنزارف  اهنامسآ و  اهنیمز و  هدننیرفآ  تسا  ادخ  نآ  زا  ساپس  سب  مدامتعا و  تسوا  هب 

رـصانع نادـهز  زا  تعیبط  نادازون  روآ  رابب  ینیمز و  ناردام  اـب  هیولع  ءاـبآ  هدـننکتفج  اـهکیرات ، زا  ینـشور  يوسب  شیاههدـنب  هدـنرآ 
. اهدادعتسا ياههناهد  زا  شیازف  شیاز و  روج  ره  نک  راکشآ  هطیسب و 

نادـناخ یفطـصم و  دّـمحم  نارداـم  ناردـپ و  هواـبون  نیرترب  هدوب و  هچ  ره  نیرهوگ  رهوگ  ناـمدرم و  ناگدـیرفآ  فرـشا  رب  تمحر  و 
ياهلد شوج  ناشتعافـش  دایب  تسا و  الم  رب  یتخبـشوخ  شور  رهب  ناشوترپ  رد  تسا و  اور  تسه  هچنآ  رب  یتمعن  ره  اهنادـب  هک  شکاـپ 

. دبای نامرد  ناراکهنگ  نامرجم و 
میشاب . رثؤم  ناوج  ـل  سن تیاد  رد هـ د ، ــ نکیم دادیب  مالسا  هدرو  ــ ـم خ سق نا  ــ نمشد ی  ــ گنهر ــ ـم ف جا ــ هت ه  ــ ینا ک ــ مز زا 

دیامن شتـسرپ  ار  دوخ  يادخ  دـناوتیم  یتقو  ناسنا  کی  دوشیم . بوسحم  يرـشب  تایح  رد  ّمهم  تالوقم  زا  یکی  یهاگآ ، تخانش و 
دشاب . هتشاد  يدنوادخ  سّدقم  تحاس  زا  لماک  یفاک و  یهاگآ  تفرعم و  هک 

یملع ربتعم  ياههاگیاپ  هژیو  هب  یجراخ  یلخاد و  یتنرتنیا  ياههاگیاپ  زا  تالاقم ، بتک و  رب  هوالع  باتک  نیا  نوتم  شراگن  ياتـسار  رد 
هدافتسا دروم  دییأت  زا  سپ  هسیاقم و  اههداد  ریاس  اب  سپس  همجرت و  یملع  نوتم  يدراوم  رد  هدش و  هدرب  ناوارف  يهرهب  موجن  يهنیمز  رد 

تسا . هتفرگ  رارق 
قیفوتلا هللا  نم  و 

یناهفصا یلازغ  نیسح 
يرمق يرجه  رفص 1435  مهد 

اب 1392/09/23 ربارب 
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یسانشادخ

ادخ تخانش   : لوا شخب 

ـی هلا ءا  ـ مسا  : لوا لصف 

هّللا مسب 

هحتاف )  / 1 .« ) ـِم یحَّرلا ـِن  مْحَّرلا ِهّللا  ِبـْسـِم  »
(17)
( 18)

ات دننکیم ، زاغآ  یگرزب  ای  يزیزع و  مان  اب  ار  دوخ  لمع  دننک ، نآ  زاغآ  دنهاوخیم  ای  دننکیم و  هک  ار  یلمع  مدرم ، هک  دوشیم  رایسب 
نآ دا  ای یـ لمع و  نآ  مان  تقو  ره  هک  دوش  ثعاب  لقادح  ای  دریگب و  دوخ  هب  یمارتحا  ییوربآ و  زین  دوش و  رثا  رپ  كرابم و  هلیسو  نیا  هب 

ـد. نتف ـ یب ـز  ین زیز  نآ عـ دای  هب  ـد ، یآیم نا  ـ یم بـه 
هک هچ  نآ  ات  هدرک ، زاغآ  تسا  مان  نیرتزیزع  هک  دوخ  مان  هب  ار  دوخ  مالک  یلاعتيادخ  هتفای ، نایرج  زین  یلاعتيادـخ  مالک  رد  انعم  نیا 

دشاب هتشاد  ار  وا  كرام  تسه  شمالک  رد 
(19)

نیا شیاهراتفگ  لاعفا و  لامعا و  رد  ات  دزومایب  دـنک و  بدؤم  بدا  نآ  هب  ار  دوخ  ناگدـنب  ات  دـشاب  یبدا  زین  دـشاب و  وا  مان  اب  طـبترم  و 
هتـشاد ار  ادـخ  لامعا  تافـص  هدـش ، ییادـخ  شلمع  ات  دـنزب ، نادـب  ار  يو  كرام  هدومن ، زاغآ  يو  مان  اب  ار  نآ  هدومن ، تیاعر  ار  بدا 

زاغآ ییادخ  مان  هب  نوچ  دنامن ، مامتان  صقان و  کلاه و  لطاب و  هجیتن  رد  دشاب و  وا  ياضر  ادخ و  لامعا ، نآ  زا  یلـصا  دوصقم  دشاب و 
. درادن هار  وا  رد  نالطب  كاله و  هک  هدش 

هک ییانعم  نیا  اب  ءادتبا  يانعم  تسنآ ، يارب  هک  ییاهانعم  نایم  زا  تسا ، هّللامسب )  ) لوا رد  هک  ءاب )  ) فرح مییوگب  میناوتیم  اج  نیمه  زا 
: دوشیمنیا هلمج  يانعم  هجیتنرد  تسا ، رتبسانم  میدرک  رکذ  ام 

( 1 !() منکیم زاغآ  ادخ  مان  هب  نم  )
ص 26 . ناز ج 1 ، ـــــ یم ـ لا - 1

یسانشادخ ( 20)

« هّللا  » مسا هملک و  موهفم 

هحتاف )  / 1 .« ) ـِم یحَّر ـ لا مـِن  ــ ْحَّر ـ لا ـِه  ّللا ِم  ــ ِْسب »
رگا تسا و  هدـمآرد  هّللا )  ) تروص هب  هدـش و  فذـح  لامعتـسا  ترثک  رد  یمود  هزمه  هک  هدوب ، هلا ) لا   ) نآ لـصا  هّللا ،)  ) هلـالج ظـفل 
رطاخ هب  ای  تسا و  دوبعم  هولأم و  نوچ  دـناهتفگ ، هلا  ارنمحريادـخ  رگا  و  تسا . شتـسرپ  يانعم  هب  هک  دـشاب ، هلأ )  ) هدام زا  هلا )  ) هملک

ّریحت و يانعم  هب  هک  دشاب ، هلو ه )  ) هدام زا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  . ) تسا نادرگرس  ناریح و  وا  ییاسانش  رد  رـشب  لوقع  هک  تسا  نآ 
رـس رب  هملک  نیا  نآرق  لوزن  زا  لـبق  هنرگو  هدـش ، ادـخ  صاـخ ) مسا   ) مَلَع لامعتـسا  هبلغ  رثا  رد  هلا )  ) هملک ارهاـظ  و  تسا ). ینادرگرس 

ـا  هنا ـ بز
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(21 « ) هّللا  » مسا هملک و  موهفم 
د. ــ نتخا ــ نشیم ار  نآ  ز  ــ ت نـی ــ یلها بر جـ عـ دو ، ــ ر ب ـــ یاد

ءامـسا یماـمت  هب  یلاعتيادـخ  هک  تسا  نیا  تسادـخ ، صاـخ  مسا  مَلَع و  هّللا )  ) هملک هک  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  هـک  ياهـلدا  هـلمج  زا 
. دوشیمن فیصوت  هّللا )  ) هملک اب  یلو  دوشیم ، فیصوت  هدش ، هتفرگ  عازتنا و  ءامسا  نیا  زا  هک  یلاعفا  همه  شیانسح و 

هک دنامهفیم  دنکیم و  تیاده  شتافص  يوس  هب  ار  قلخ  شدوخ  تسا ، تادوجوم  یمامت  هلا  هک  ناحبـسيادخ  دوجو  هک  ییاج  نآ  زا 
حیحـص دراد و  وا  یلامک  تافـص  همه  رب  تلالد  مازتلا  روط  هب  هّللا )  ) هملک هک  تفگ  ناوتیم  اذـل  تسا ، فصّتم  یلامک  فاـصوا  هچ  هب 
لیلحت نیا  زا  رگا  هنرگو  تسا ، لامک  تافـص  یمامت  هدـنراد  هک  يدوجولا  بجاو  تاذ  يارب  تسا  مسا  هّللا )  ) هلالج ظفل  مییوگب  تسا 

لا ه)  ) هدا رد مـ هک  تیانع  زا  ریغ  درادن و  تلالد  يرگید  زیچ  چیه  رب  تسا ، یلاعتيادخ  مان  هک  نیا  زا  شیب  هّللا )  ) هملک دوخ  میرذگب ،
(1 .) تسا هتفرن  را  هب کـ نآ  رد  يرگ  ـ ید تیانع  ـچ  یه تسا ،

ص 31 . ناز ج 1 ، ـــــــــ یملا - 1
یسانشادخ ( 22)

م ــ یحر ن و  ــ محر تا  ــ فص لو  ـ مش ـت و  یمها

( هحتاف /1 .« ) ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  »
نیمه هب  تسا و  همحّرلاریثک  يادخ  شیانعم  نمحريادـخ  دـناهتفای . قاقتـشا  تمحر  هدام  زا  هک  دنتفـص  ود  میحر ، نمحر و  فصو  ود 

رفاک نمؤم و  زا  اهناسنا  تادوجوم و  مومع  لاح  لماش  هک  يریثک  تمحر  رب  دـنک  تلـالد  هک  تسا  نیا  تمحر  هملک  اـب  بساـنم  تهج 
تمحر یمیاد و  تمعن  رب  میحر )  ) هک تسا  نآ  رتبساـنم  تهج  نیمه  هب  تسا و  همحّرلامئاد  يادـخ  ياـنعم  هب  میحريادـخ  دوـشیم .

ملا نآ عـ تسا و  ریذـپانانف  هک  دـنکیم  هضاـفا  یملاـع  رد  دـنکیم و  هضاـفا  نینمؤم  هب  اـهنت  هک  یتمحر  دـنک ، تلـالد  وا  یقاـب  تباـث و 
(1 .) تسا تر  ـ خآ

ص 32 . ناز ج 1 ، ــــــــــــــ یم ـ لا - 1
(23  ) میحر نمحر و  تافص  لومش  تمیها و 

وا یفرعم  رد  یهلا  تافص  یماسا و  شقن 

( فارعا  / 180 !« ) اه ِبـ ُهوُعْداَف  ینْسُح  ـ ْلا ُءآم  ـ ْسالا ِهِّلل  َو  »
نآ مسا  تفص و  ظفل  هک  تسا  يزیچ  نآ  مسا  تفص و  تقیقح  تفگ  دیاب  اذل  دنرادن ، نآ  فاشکنا  ینعم و  رب  تلالد  زج  يراک  ظافلا 

. دنکیم فشک  ار  تقیقح 
زا مینکیم و  هدـهاشم  نوک  ملاع  رد  ار  یتالامک  هک  میوشیم  نآ  هب  نطفتم  هار  نیا  زا  میراد ، ءامـسا  يوس  هب  هک  يرطف  كولـس  رد  اـم 
هک مینکیم  نیقی  تجاـح  صقن و  تافـص  ندـید  زا  تسا . لاـمک  تافـص  نآ  هب  ياّمـسم  زین  دـنوادخ  هک  مـینکیم  نـیقی  نآ  هدـهاشم 

يا مـا و ـ هص ـ قن هک  تسا  لامک  تا  ـ فـص نآ  نتـشاد  اب  وا  تسا و  لامک  تافـص  زا  اهنآ  لباقم  هب  فصّتم  اهنآ و  زا  هزنم  یلاعتيادخ 
. دروآی ـ مر ار بـ ـج مـا  یاو حـ

یسانشادخ  ( 24)
هطساو تافص  ینعی  تسوا ، همیرک  تافص  انامه  راگدرورپ  لاعتم  تاذ  اب  ءایـشا  رد  دوجوم  تاّیـصوصخ  تقلخ و  ناهج  طابترا  هلیـسو 
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یتیاهن یب  هب  هتخاس و  دودـحم  ار  ام  دوخ  يدودـحمان  هب  هدرک و  دوخ  روهقم  ار  ام  دوخ  رهق  هب  وا  تسوا . تاعونـصم  نایم  تاذ و  ناـیم 
ام رد  دـهاوخب  هک  هچ  ره  هب  شکُلم  هب  هتخاس و  ناملیلذ  شتزع  هب  هدرک و  هداتفا  ار  اـم  دوخ  تعفر  هب  هداد و  رارق  تیاـهن  اـم  يارب  دوخ 

. دنکیم فرصت  ام  رد  دهاوخ  هک بـ يوح  ره نـ هب  شکِلم  هب  دنکیم و  مکح 
هکلب نک »، زاین  یب  ارم  هدنـشُک ، يادخ  يا  ّلِذُم ، يادخ  يا  : » دیوگیمن دیامن  تلأسم  ار  يزاینیب  یلاعتيادخ  زا  دـهاوخیم  هک  یـسک 
تایآ هراومه  میرک  نآرق  تسا ، هدومن  قیدـصت  ار  شور  نیا  مه  میرک  نآرق  دـناوخیم . نآ  لاثما  رداق و  زیزع و  ینغ و  ءامـسا  هب  ار  وا 

رد دـنکیم  نایب  تایآ  رد  هک  ار  یقیاقح  نینچمه  تسا و  هیآ  نآ  نومـضم  اب  بسانم  هک  دـنکیم  متخ  ادـخ  ءامـسا  زا  یمـسا  نآ  هب  ار 
. دنکیم لیلعت  ار  قیاقح  نآ  دروم  ياضتقا  بسح  هب  مسا  ود  ای  مسا  کی  رکذ  اب  هیآ  نآ  رخآ 

تسا یحو  هب  بوسنم  هدیسر و  ام  هب  هک  ینامسآ  ياهباتک  نایم  رد  میرک  نآرق  و 
(25  ) وا یفرعم  رد  یهلا  تافص  یماسا و  شقن 

. دزو ـ مآیم ار بـه مـا  ءامسا  هب  ملع  دنکیم و  لامعتسا  دوخ  دصاقم  نایب  رد  ار  يادخ  ءامسا  هک  تسا  یباتک  اهنت 
دوخ ملاع  راطقا  رد  وا  ءامـسا  زا  هک  تسا  يراثآ  هطـساو  هب  وا  ءامـسا  هب  ام  باستنا  تسوا و  ءامـسا  هطـساو  هب  یلاعتيادخ  هب  ام  باستنا 
لامج لالج و  رب  لاد  ءامسا  هب  ار  ام  هک  تسا  ياهلیسو  اهنت  تسا  رشتنم  یتیگ  يانهپ  رد  هک  لالج  لامج و  راثآ  يرآ  مینکیم . هدهاشم 

ملاع يازجا  هبطاق  هک  یلاعتم  تاذ  يوس  هب  ار  ام  ءامـسا  نیا  هدومن و  تیاده  نآ  لاثما  ریبک و  میظع ، زیزع ، رداق ، ملاع ، یح ، لیبق : زا  وا 
(1 .) دنکی ییامن مـ ـ هار تسا  یکتم  وا  هب  دوخ  لالقتسا  رد 

ص 266 . ناز ج 16 ، ـــــ یم ـ لا - 1
یسانشادخ ( 26)

مظعا مسا  یهلا و  ءامسا  تّیصوصخ  تّیمومع و 

( فار ــ عا  / 180 !« ) ا ــ ِبـه ُهو  ـ ُعْدا ی َفـ ــ نْسُح ـ ْلا ُءآ  ــ ـم ْسالا ِه  ــ ّل ِلـ َو  »
ام ملاع  رد  ءامـسا  نآ  زا  دوجوم  راثآ  نایم  رد  هک  تسا  یبیترت  نآ  هب  تسه  ءامـسا  نایم  رد  هک  یتیـصوصخ  تیمومع و  قیـض و  هعس و 

تیفیک دـنکیم و  نآ  زا  فـشک  هدربماـن  راـثآ  هک  تسا  یقیاـقح  ندوـب  صاـخ  ماـع و  هیحاـن  زا  راـثآ  ندوـب  صاـخ  ماـع و  نیا  تسه .
زا هک  ضیرع  تسا  یضرع  ینسح  ءامـسا  يارب  دنکیم . فشک  میهافم  نایم  ياهتبـسن  دنراد  رگیدکی  اب  قیاقح  نآ  هک  ار  ییاهتبـسن 

تعسو و هب  دنکیم  عورـش  الاب  فرط  زا  و  تسین . یـصاخ  مسا  رگید  نآ  نییاپ  رد  هک  یـصاخ  مسا  دنچ  ای  کی  هب  دوشیم  یهتنم  نییاپ 
ءامـسا نیرتگرزب  هب  دوش  یهتنم  هک  نآ  اـت  رتیموـمع  رتعیـسو و  نآ  زا  تسا  يرگید  مسا  یمـسا  ره  يـالاب  قـیرط  نیدـب  تیموـمع و 

تسا کـه یمـسا  نآ  دراد و  رارق  نآ  تحت  رد  یگمه  فلتخم  قیاقح  تسا و  لماش  ار  ءامـسا  قیاقح  یمامت  ییاهنت  هب  هک  یلاعتيادـخ 
. می ـ ما ـ نیم ـظـم  عا ـم  سا ار  نآ  ابلا  غـ

(27  ) مظعا مسا  یهلا و  ءامسا  ّتیصوصخ  ّتیمومع و 
زا همه  راثآ  میتفگ  هک  نیا  يارب  تسا ، مامت  رتگرزب و  شاهیحان  زا  لزان  تاکرب  رتعیـسو و  ملاع  رد  شراثآ  دشاب  رتیمومع  ردق  ره  مسا 

یمسا نآ  مظعا  مسا  نیا  رب  انب  دراد  دوجو  شراثآ  رد  شلباقم  رد  هنیعب  تسه  ءامـسا  رد  هک  یتیـصوصخ  تیمومع و  سپ  تسا ، ءامـسا 
(1 .) ددرگ عضا  شربارب خـ رد  يرما  ره  دوش و  نآ  هب  یهتنم  را  ـ ثآ یمامت  هک  دوب  دهاو  خـ

؟ تسی ـم چـ ظعا ـم  سا
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( فارعا  / 180 !« ) اه ِبـ ُهوُعْداَف  ینْسُح  ـ ْلا ُءآم  ـ ْسالا ّلـِه  ِلـ َو  »
دوشیم و باجتسم  اعد  دنناوخب  نآ  هب  ار  ادخ  رگا  هک  یلاعتيادخ  ءامسا  زا  یظفل  تسا  یمـسا  مظعا  مسا  هک  هدش  عیاش  مدرم  نایم  رد 

دنامیمن زاب  ریثأت  زا  يدصقم  چیه  رد 
ص 268 . ناز ج 16 ، ــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 28)
هک نیا  هب  دندش  دقتعم  دندیدن  يرثا  نینچ  مه  هّللا )  ) هلالج مسا  رد  هتفاین و  تسد  یمـسا  نینچ  هب  ادخ  يانـسح  ءامـسا  نایم  رد  نوچ  و 

همه دـبایب  تـسد  نآ  هـب  یـسک  رگا  دـنادیمن و  ار  نآ  بـیکرت  هوـحن  فورح و  نآ  سک  ره  هـک  تـسا  یفورح  زا  بـکرم  مـظعا  مـسا 
. دنیآیمرد شنامرف  هب  هتشگ و  عضا  شربارب خـ رد  تادوجوم 

توق و ءایـشا و  دوجو  رادـم  ریاد  یقیقح  ریثأت  اریز  دـنکیم ، عفر  ار  نانخـس  نیا  همه  نآ  صاوخ  لولعم و  تلع و  زا  یقیقح  ثحب  نکل 
زا ياه  ـ عو ـ مج زج مـ يزیچ  نآ  ظـفل  صوـصخ  رظن  زا  یظفل  مـسا  فرــص  تـسا و  رثأـتم  رثؤـم و  نـیب  ّتیخنــس  اــهنآ  دوـجو  فـعض 

. تسی یندین نـ يا شـ ـ هتو صـ
نیا رد  یلاعتيادـخ  تاذ  زا  ضیف  لوزن  يارب  یطئاسو  بابـسا و  هدوب و  ملاـع  رد  رثؤم  دـنچ  ره  وا  مظعا  مسا  اـصوصخم  یهلا و  ءامـسا 

ینعم نالف  رب  تلالد  تغل  نالف  رد  هک  ناشظافلا  هب  هن  تسا ، ناشقیاقح  رطاخ  هب  ناشریثأت  نیا  نکل  دنشاب ، هدوب  دوهشم  ملاع 
(29 ( ؟ تسیچ مظعا  مسا 

یلاعت يادـخ  هک  تسا  نیا  ریثأت  نیا  يانعم  هکلب  دوشیم ، روصت  نهذ  رد  هدـش و  هدـیمهف  ظافلا  زا  هک  ناشیناعم  هب  هن  نینچمه  دراد و 
داـجیا تسا ، یمـسا  بلاـق  رد  تسا و  زیچ  نآ  بساـنم  هک  شاهمیرک  تافـص  زا  یکی  هب  ار  يزیچ  ره  تسا  يزیچ  ره  هدـنرآ  دـیدپ  هک 
هتـشاد يریثأت  نینچ  ادـخ  لاعتم  تاذ  ریغ  يرگید  تقیقح  ای  نآ و  زا  موهفم  يانعم  ای  مسا و  یلاـخ  کـشخ و  ظـفل  هک  نیا  هن  دـنکیم ،

. دشاب
يّدـج یقیقح و  بلط  اعد و  رب  فوقوم  تباجا  نیا  دـنک و  تباـجا  ار  هدـننک  اـعد  ياـعد  هک  هداد  هدـعو  یلاعتيادـخ  تسه  هک  يزیچ 

رد هتـشادرب و  بابـسا  لیاسو و  یماـمت  زا  تسد  هک  یـسک  يرگید . زا  هن  دوش  ادـخ  دوخ  زا  تساوخرد  هک  تسا  نیا  رب  فوقوم  تسا ،
زین مسا  نآ  هجیتن  رد  تسا ، شتجاح  اب  بسانم  هک  هدش  یمـسا  هب  لصتم  تقیقح  رد  دوش ، لصتم  شراگدرورپ  هب  شجیاوح  زا  یتجاح 
هب ریثأت  تیمومع  تیصوصخ و  تهج  نیمه  هب  مسا و  هب  ياعد  تقیقح  تسا  نیا  دوشیم . باجتسم  وا  ياعد  هدرک و  ریثأت  شتقیقح  هب 

یسانشادخ  ( 30)
نامرف هب  مار و  ءایـشا  یمامت  دـشاب  مظعا  مسا  مسا  نیا  رگا  سپ  تسا ، هتـسج  کسمت  نآ  هب  دـنمتجاح  هک  تسا  یمـسا  نآ  لاح  بسح 

لیاسو و یناعم  ظافلا و  هک  تسا  باب  نیا  زا  اعد  ریثأت  دوشیم . باجتـسم  اج  همه  قلطم و  روط  هب  هدننکاعد  ياعد  هدـش و  نآ  تقیقح 
(1 .) د ــ ننکیم ظ  ــ فح يو  ــ حن ه  ــ ار ب ق  ــ یا ــ قح هک  ـد  نتسه یبا  ــ بسا

تقلخ رد  نآرق و  رد  ینسح  ءامسا  زمر 

( فارعا  / 180 !« ) اِهب ُهوُعْداَف  ینْسُح  ـ ْلا ُءآم  ـ ْسالا ِهِّلل  َو  »
تسین ههبش  چیه  اریز  دنتسه ، اهنآ  رد  رامشیب  ثداوح  ثودح  تادوجوم و  نایعا  روهظ  يارب  ییاههطـساو  راگدرورپ  يانـسح  ءامـسا 

تاقولخم یلاعتيادخ  هک  نیا  رد 
ص 269 . ناز ج 16 ، ــــــــــــــــــــ یم ـ لا - 1

(31  ) تقلخ رد  نآرق و  رد  ینسح  ءامسا  زمر 
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نینچمه تسا و  شطبلادـیدش  مقتنم و  هک  نیا  تهج  زا  هن  هدوب ، ءدـبم  و  داوج =  قلاـخ =  هک  هدـیرفآ  تهج  نیا  زا  لاـثم ـ  باـبنم  ار ـ 
. تسا ـع  نام ـض و  با ـن جـهـت کـه قـ یا زا  هن  هدوب  قاّزر  هک  تهج  نیا  زا  هداد  يزور 

رهاظ اج  نیمه  زا  تسا . نآ  اب  بسانم  هک  هدـش  رکذ  هّللا  ءامـسا  زا  یتلع  هدـش  نایب  ینآرق  تایآ  نوتم  رد  هک  یفراـعم  زا  کـی  ره  لـیذ 
ءامـسا و نآ  تادرفم  هک  یتآ  ءاضتقا  تسا و  ملاع  تادوجوم  اهنآ و  نیب  هک  یطباور  ملع  ءامـسا و  ملع  زا  اـم  زا  یکی  رگا  هک  دوشیم 

عالطا ياهّیلک  نیناوق  هب  دروآ و  دـهاوخ  رد  دوشیم  هدـش و  يراج  هچنآ  تقلخ و  ماظن  زا  رـس  دـشاب  هتـشاد  ياهرهب  دراد  اهنآ  تافلؤم 
ددرگیم . قبطنم  دنوشیم  عقاو  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  یتاّیئزج  رب  هک  درک  دهاوخ  ادیپ 

يرایسب یمومع  نیناوق  دوشیم  هدافتسا  نآ  رهاوظ  زا  هک  يروط  هب  مه  فیرش  نآرق 
یسانشادخ  ( 32)

هداد رارق  بطاخم  هلمج  نیا  هب  ار  هّللالوسر  هاگ  نآ  هدومن و  نایب  هداد  بیترت  یلاعتيادخ  هک  تواقش  تداعـس و  داعم و  أدبم و  هرابرد 
( لحن  / 89 .«) قیاقح همه  يارب  دـشاب  نا  ـ یب ات  ار  با  ـ تک نیا  میدا بـر تـو  ـ تـسر ور فـ ــ و ف ٍءْیَـش ـ  ِّلُِکل  اناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اـْنلََّزن  َو  : » تسا

(1)

ینس ءامسا حـ موهف  مـ

ِبـهـا »، ُهو  ـ ُعْدا ین َفـ ـ ْسُح ـ ْلا ُءآ  ـمـ ْسالا ّلـِه  ِلـ َو  »
فارعا )  / 180 .« ) دییامن هجوت  شیوس  هب  ـا  هنآ اب  دینک و  تدابع  ار  وا  سپ  تسا  ءامسا  نیرتهب  هک  ییامسا  یمامت  تسادخ  يارب  »

هدوب یفـصو  يانعم  اهنآ  رد  هک  تسا  ییامـسا  ءامـسا ، نیا  هب  دارم  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  ینْـسُح »  » فصو هب  ادخ  ءامـسا  فیـصوت 
تاذ رب  زج  هک  ییامسا  نآ  دننام  دشاب ،

ص 102 . ناز ج 12 ، ـ یملا - 1
(33  ) ینسح ءامسا  موهفم 

هکلب یفـصو ، يانعم  ياراد  مسا  ره  هن  مه  نآ  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ادخ  ءامـسا  نایم  رد  ییامـسا  نینچ  رگا  درادـن ، تلالد  یلاعتيادـخ 
هکلب دشاب ، هدیباوخ  لامک  نسح و  شایفصو  يانعم  رد  هک  یمسا  ره  هن  مه  زاب  دشاب ، هتشاد  مه  ینسح  شایفصو  يانعم  رد  هک  یمسا 

دنچ ره  فیفع  عاجش و  نیا  رب  انب  دشاب ، مه  نسحا  دوخ  ریغ  هب  دوش  رابتعا  یلاعتيادخ  تاذ  اب  یتقو  شایفصو  يانعم  هک  ییامـسا  نآ 
دنتسین ادخ  سدق  تحاس  هب  قیال  نکل  هدیباوخ  نسح  اهنآ  یفصو  يانعم  رد  دنچ  ره  دنایفصو و  يانعم  ياراد  هک  دنتـسه  ییامـسا  زا 

. دنهدیم ربخ  ینامسج  ّتیصوصخ  کی  زا  هک  نیا  يارب 
اب طولخم  هک  یلامک  مه  نآ  دنک ، تلالد  یلامک  يانعم  کی  رب  هک  تسا  نیا  دـشاب  ءامـسا  نیرتهب  ادـخ  ءامـسا  زا  یمـسا  هک  نیا  همزال 

ـد. شا نکم بـ یمد مـ یص و عـ ـ قن يانع  نآ مـ زا  یلام  يانع کـ کیکفت مـ تسه  مه  رگا  دشابن و  مدع  ای  صقن و 
يارب اهنت  تسین . کیرش  ادخ  اب  نآ  رد  يدحا  هدوب و  ادخ  يارب  دشاب  دوجو  رد  نسحا  هک  یمسا  ره  ینسح ،» ءامسا  تسادخ  يارب  اهنت  »

هک تسا  نیا  شیانعم  اهنآ  ندوب  ادخ 
یسانشادخ  ( 34)

هدارا و هب  کیلمت  وا  هک  يرادقم  نام  هب هـ رگم  درادن ، تکرـش  ادخ  اب  اهنآ  رد  یـسک  تسادخ و  يارب  طقف  طقف و  یناعم  نیا  تقیقح 
(1 .) دنک دوخ  ّتیشم 

یهلا تافص  يدنبمیسقت 
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ِبـهـا »، ُهو  ـ ُعْدا ین َفـ ـ ْسُح ـ ْلا ُءآ  ـمـ ْسالا ـِه  ِّلل َو  »
فارعا )  / 180 .« ) دییامن هجوت  شیوس  هب  اهنآ  اب  دینک و  تدابع  ار  وا  سپ  تسا  ءامسا  نیرتهب  هک  ییامسا  یمامت  تسادخ  يارب  »

يانعم رب  لمتشم  هک  دنتسه  یتافص  اهنیا  تایح و  ملع و  لیبق  زا  دنکیم ، هدافا  ار  یتوبث  يانعم  هک  تسا  یتافص  ادخ  تافـص  زا  یـضعب 
هزنم ار  يادخ  هک  یتافص  ریاس  سودق و  حّوبس و  دننام  دنکیم ، هدافا  ار  یبلس  يانعم  هک  تسا  یتافص  نآ  رگید  یضعب  دنلامک و 

ص 250 . نازیم ج 16 ، ـ لا - 1
(35  ) یهلا تافص  يدنبمیسقت 

ه . ــ ّیبلس یکی  ه و  ــ ّیتو ــ بث یکی  درک : میسقت  هتسد  ود  هب  ار  ادخ  تافص  ناوتیم  رظن  نیا  زا  سپ  دزاسیم ، صیاقن  زا 
تافـص اهنیا  تاذ و  هب  ملع  تردـق و  تاـیح و  دـننام  نآ  رب  دـیاز  هن  تسا  وا  تاذ  نیع  هک  تسا  یتافـص  نآ  ادـخ  تافـص  زا  ياهراـپ 

دننام دوش ، ضرف  ققحم  تافـص  نآ  ققحت  زا  لبق  تاذ  هک  تسا  نیا  هب  جاـتحم  ناـشققحت  هکدنتـسه  یتافـص  رگیدياهراـپ  دـنایتاذ و 
. دنلعف ماقم  زا  عزتنم  تاذ و  رب  دیاز  تا  ـ فص هنو  نیا گـ ـد و  نتسه ـی  لعف تا  ـ فص هک  ندوب  قزار  قلاخ و 

دوشیم هدـیمان  ءامـسا  نآ  هب  ادـخ  دوشیم و  قالطا  ادـخ  رب  هک  ادـخ  یلعف  ءامـسا  تافـص و  ریاس  ترفغم و  تمحر و  قلخ و  نینچمه 
دنوادخ رگا  هچ  دوشیم ، فصتم  یتاذ  تافـص  ریاس  تردق و  تایح و  هب  هک  نانچ  دشاب ، سبلتم  اهنآ  یناعم  هب  دنوادخ  هک  نیا  نودب 
تافـص ناوتیم  مه  رظن  نیا  زا  سپ  تاذ ، زا  جراخ  هن  دنـشاب  ادخ  یتاذ  تافـص  تافـص ، نآ  یتسیابیم  دوبیم  اهنآ  هب  سبلتم  ۀـقیقح 

ـه. ّیلعف تا  ـ فص يرگ  ـ ید هّیتاذ و  تافص  یکی  درک : میسقت  هتسد  ود  هب  ار  ادخ 
یسانشادخ  ( 36)

تاذ زا  جراخ  هب  ياهفاضا  چیه  شیانعم  هک  یتفـص  نآ  تسا ، تفاضا  ّتیـسفن و  هب  میـسقت  تسه ، ادـخ  تافـص  رد  هک  يرگید  میـسقت 
، تسا مسق  ود  مه  مود  مسق  نیا  تسا و  یفاضا  تفـص  دراد  جراخ  هب  هفاضا  هک  یتفـص  نآ  تایح و  دـننام  تسا  یـسفن  تافـص  درادـن 

افرص رگید  یضعب  میمانیم و  هفاضا  تاذ  یسفن  تافص  ار  اهنآ  دنراد  هفاضا  جراخ  هب  دنتسه و  یسفن  تافص  هنوگ  نیا  زا  یـضعب  اریز 
(1 .) م ــ یراذ ـ گی ما مـ ــ ض ن ــ حم ـی  فا ـــ ضا تا  ـــ فص ار  نآ  لا  ــ ثما هک  تیقزار  تیقلاخ و  دننام  دنایفاضا 

ـی نسح ءا  ـ مسا داد  ـ عت

ِبـهـا »، ُهو  ـ ُعْدا ین َفـ ـ ْسُح ـ ْلا ُءآ  ـمـ ْسالا ّلـِه  ِلـ َو  »
فارعا )  / 180 .« ) دییامن هجوت  شیوس  هب  اهنآ  اب  دینک و  تدابع  ار  وا  سپ  تسا  ءامسا  نیرتهب  هک  ییامسا  یمامت  تسادخ  يارب  »

ص 265 . ناز ج 16 ، ــ ـی ملا - 1
(37  ) ینسح ءامسا  دادعت 

تهج زا  هک  دشاب  ملاع  رد  یمـسا  ره  تسین . دزاس  دودحم  ار  نآ  ینـسح و  ءامـسا  ددع  رب  دنک  تلالد  هک  یلیلد  نآرق  همیرک  تایآ  رد 
. درک دودحم  ینیعم  ددع  هب  هدرمش و  ار  ینسح  ءامسا  ناوتیمن  سپ  تسا ، ادخ  ِنآ  زا  مسا  نآ  دشاب  هدوب  ءامسا  نسحا  انعم 

ـت: سا ـم  سا تف  تسیب و هـ هد صـد و  ـ مآ نآر  دو قـ رد خـ يراد کـه  نآ مـقـ
. یقبا برقا ، ةرفغملالها ، يوّقتلالها ، نیقلاخلانسحا ، نیمکاحلامکحا ، نیمحارلامحرا ، ملعا ، مرکا ، یلعا ، رخآ ، لوا ، دَحَا ، هِلا ، فلا - 

. ریصب ِّرب ، عیدب ، نطاب ، يراب ، ب - 
. باّو ـــــــ َت ت - 
. عماج راّبج ، ج - 
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ّی. ـــ فَح ظ ، ــ یفح ب ، ــ یسح د ، ــ یم حـ ق ، ــ ح ّی ، ــ َح م ، ـــ یل حـ م ، ـــ یک حـ ح - 
. نِیلزنملاریخ نیمحارلاریخ ، نیثراولاریخ ، ریخ ، قالخ ، قلاخ ، ریبخ ، خ - 

یسانشادخ  ( 38)
. جراعملاوذ مارکالا ، لالجلاوذ و  ةوقلاوذ ، ۀمحرلاوذ ، میظعلا ، لضفلاوذ  ماقتناوذ ، لْوَّطلاوذ ، شرعلاوذ ، ذ - 

. بیقر قاّزر ، تاجردلاعیفر ، بر ، فوئر ، میحر ، نمحر ، ر - 
. با ـعـقـ لاع ـ یر سـ باسح ، ـ لاع ـ یرس مال ، سـ ـع ، یم سـ س - 

. ّلاح ـ ِملادیدش باقعلاد ، ـ یدش روکش ، رکا ، شـ دیه ، شـ ش - 
َمـد. ـــــ َص ص - 
ر. ــــ ها ـــ ظ ظ - 

. ةدا ـ هشلا ـب و  یغلا ـم  لا عـ بو ، ـ ُیُْغلاُمّال َعـ ـم ، یظَع ّی ، ــ لَع ّو ، ــ ُفَع ز ، ــ یز ــ ع م ، ــ یلع ع - 
. را ـــ غـف ـب ، نّذ ـ لاُر ـــ ِفا ــ غ ـب ، لا غـ رو ، ــــ غـف نـی ، ــ غ غ - 

. حا ــ ّتَف ر ، ــ طا ــ ف يونلا ، ـّب و  حلا قلاف  حابصالا ، ُقلا  فـ ف - 
، بّوتلاُلباق ریدق ، رداق ، بیرَق ، راّهَق ، رهاق ، مّویَق ، سوُُّدق ، ّيوق ، ق - 

(39  ) ینسح ءامسا  دادعت 
. ْتَبَس ام َکـ ِبـ ٍسْف  َنـ ِّل  یل ُکـ ـُم َعـ ِئاْقلَا

ـی. فا ــ ک ـم ، یر ــ ک کـبـیـر ، ك - 
ف. ــ طـی ـــ ل ل - 

، يدـبم ناعتـسم ، ردـتقم ، نیتم ، یبجم ، لاعتم ، بیـصُم ، طیُحم ، یلْوَم ، نیبم ، بیُجم ، دـیجم ، رِّوَصُم ، رِّبَکَتُم ، نِْمیَهُم ، نمؤم ، کـلم ، م - 
. کلملاکلام

. رون ریصن ، ن - 
. دودَو لی ، ـ کَو عِساو ، ـی ، لاو ّیلَو ، ـد ، حاو با ، ـ ّهَو و - 

. يدا ـــــــ ه ه - 
تسادـخ و ءامـسا  نیا  یقیقح  کلام  سپ  دنتـسه ، اراد  وا  عبت  هب  نارگید  تساراد و  تلاـصا  وحن  هب  یلاعتيادـخ  ار  ءامـسا  نیا  یناـعم 
تسا و کلام  زاب  مه  کیلمت  زا  دعب  هک  دـشاب  هدرک  کیلمت  ناشیا  هب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  رگم  دنتـسین  کلام  ار  نآ  زا  يزیچ  نارگید 

ت . ـــ سا ـه  تفر ــ نور ن ــــ یب ش  ــ کلم زا 
یسانشادخ  ( 40)

(1 .) ت ــ سه نآ  مد  ــ ر ع ــ ل ب ـــ یلد هکلب  هدوبن  یلاعتياد  ــ ءا خ ــ مسا ندو  ــ ی ب ــ قیقو ــ رب ت ی  ــ لیلد چ  ــ یه نآر  ــ رد ق

یهلا تافص  ءامسا و  رد  دح  یفن 

ِبـهـا »، ُهو  ـ ُعْدا ین َفـ ـ ْسُح ـ ْلا ُءآ  ـمـ ْسالا ّلـِه  ِلـ َو  »
فارعا )  / 180 .« ) دییامن هجو  شیوس تـ هب  اهنآ  اب  دینک و  تدابع  ار  وا  سپ  تسا  ءامسا  نیرتهب  هک  ییامسا  یمامت  تسادخ  يارب  »

لامک تافـص  و  رقف . گرم و  دـننام  مییامنیم ، یفن  یلاعتيادـخ  زا  مینکیم  هدـهاشم  ملاع  يازجا  رد  هک  ار  یتجاح  صقن و  تاهج  ام 
ام تسا و  تجاح  صقن و  زا  یتاهج  اب  مزالم  دوجو  راد  رد  تافـص  نیا  نآ . لاثما  ملع و  تردق ، تایح ، لیبق  زا  مینکیم  تابثا  وا  يارب 
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نیا
ص 272 . ناز ج 16 ، ــــ یملا - 1

(41  ) یهلا تافص  ءامسا و  رد  دح  یفن 
مینک بلـس  وا  زا  ار  جـیاوح  صیاـقن و  یماـمت  دـش  اـنب  یتـقو  رگید  فرط  زا  مـینکیم . یفن  یلاعتيادـخ  زا  ار  تجاـح  صقن و  تاـهج 

دودـحم ار  دوخ  شدوخ  ملـسم  روط  هب  دوب  دودـحم  هک  يزیچ  هک ، نیا  يارب  تسا ، صیاـقن  زا  مه  دـح  نتـشاد  هک  نیا  هب  میروـخیمرب 
ناحبسيادخ زا  ار  تیاهن  دح و  ءاحنا  همه  اذل  هدرک ، نییعت  دح  شیارب  هک  هدوب  نآ  رب  طلـسم  نآ و  زا  رتگرزب  يرگید  دوجوم  هدرکن و 

هک تساراد  ار  یتدحو  وا  سپ  تسین ، دودحم  يدح  چیه  هب  شتافـص  رد  نینچمه  شتاذ و  رد  یلاعتيادـخ  مییوگیم : مینکیم و  یفن 
. دراد مه  نآ  هب  هطاحا  تسا  رهاق  نوچ  تسا و  رهاق  يزیچ  ره  رب  تدحو  نآ 

شتافص زا  کی  ره  نینچمه  تسوا و  تاذ  نیع  یلاعتيادخ  تافص  هک  نیا  هب  مینکیم  مکح  هتفر و  شیپ  يرگید  مدق  هک  تساج  نیا 
وا ملع  رگا  مینکیم  رکف  هک  نیا  يارب  هملک -  يانعم  موهفم -  بسح  هب  رگم  تسین  اهنآ  نایم  يزیامت  چیه  تسوا و  رگید  تفـص  نیع 

هک روط  نامه  دشاب ، هدوب  شتاذ  ریغ  شتردق  ملع و  دشاب و  شتردق  ریغ  ًالثم 
یسانشادخ  ( 42)

يا زا پـ سپ بـ دو ، ـ ـش نآ  ـی بـه  هتنم ر  ــ گید نآ  دـنک و  دـیدحت  ار  يرگید  نآ  کی  ره  شتافـص  یتسیاب  تسا ، روط  نیا  ناـیمدآ  اـم  رد 
د. ــ یآیم نا  ـــ یم هب  ـی  ها ــ نت ـا و  هتنا حـد و 

ر ــــ ثکتم ن  ــ هذ رد  جرا و نـه  ــ رد خ ه  ــ دوـشیمن و ن مـسقنم  تاـهج  زا  ـی  تهج ـچ  یه زا  هـک  وا  تیدـحا  ـت  فـص يا  ـ نعم تـسا  ـن  یمه و 
(1 .) ددر ـــ گی ـ من

ینسح ءامسا  تخانش  هار 

ا »، ــ ِبـه ُهو  ــ ُعْدا ین َفـ ـ ْسُح ـ ْلا ُءآ  ـمـ ْسالا ّلـِه  ِلـ َو  »
فارعا )  / 180 .« ) دییامن ـه  جوت شیو  هب سـ ـا  هنآ اب  دینک و  تدابع  ار  وا  سپ  تسا  ءامسا  نیرتهب  هک  ییامسا  یمامت  تسادخ  يارب  »

رد دوخ و  تاذ  رد  ار  نآ  دنکیم و  هدهاشم  ار  نآ  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نیلوا  جایتحا 
ص 263 . ناز ج 16 ، ـــ یملا - 1
(43  ) ینسح ءامسا  تخانش  هار 

م ــ کح كاردا  ن  ــ یلوا ن  ــ یمه رد  د و  ــ نیبیم دوخ  زا  نورب  ناهج  رـسارس  رد  نینچمه  تسوا و  لامعا  اوق و  وا و  هب  طبترم  هک  يزیچ  ره 
. تسا ناحبسيادخ  تاذ  نآ  دوشیم و  وا  ـی بـه  هتنم يز  ـ یچ دو هـر  ـ جو دروآی و  ـ مر ار بـ وا  جیاوح  هک  یتاذ  دوجو  ه  ــ د ب ــ نکیم

رد هک  یمود  مدق  دشاب . نآ  دـقاف  هک  تسین  يدرف  تسا و  یناسنا  ترطف  مزاول  زا  ددرگیم  یهتنم  وا  هب  يزیچ  ره  رما  هک  یتاذ  هب  داقتعا 
ره دوجو  ياهتنا  هک  میباـییم  نینچ  دوخ  داـهن  رد  اـم  هک  تسا  نیا  میروخیمرب  نآ  هب  هک  یبلطم  نیرتییادـتبا  میوریم و  شیپ  هار  نیا 
نآ ياراد  رگا  مینادیم  نوچ  تسا ، تادوجوم  مامت  کلام  وا  سپ  تسوا ، زا  يزیچ  ره  دوجو  هصالخ  تسا و  تقیقح  نیا  هب  يدوجوم 

. دنک هضافا  دوخ  ریغ  هب  ار  نآ  دناوتیمن  دشابن 
نامرف ریز  رد  تسوا و  ِنآ  زا  زیچ  همه  ینعی  تسا ، کِلم  بحاـص  مه  کـُلم و  ياراد  مه  یلاعتيادـخ  سپ  هک  میریگیم  هجیتن  اـجنیا 

، تسا قالطالا  یلع  شندوب  اراد  نیا  تسوا و 
یسانشادخ  ( 44)

، قزر ییا ، ــ نیب ییاو ، ــ نش م ، ــ لع ترد ، ــ ق تایح ، لیبق  زا  میراد ، ار  شغارس  ملاع  رد  ام  هک  تسا  یتالامک  همه  نارمکح  اراد و  وا  سپ 
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هک نآ  لاـح  تسا و  صقاـن  دـشابن  رگا  نوچ  تسا ، ریـصب  عیمـس و  ملاـع ، رداـق ، ّی ، ــ وا ح ه  ــ جیتـن رد  نآ و  لا  ــ ثما تز و  ــ ع ت ، ــ محر
م: ــ ییو ــ گیم هک  نیا  تسا و  نآ  لاثما  ثعاـب و  دـیعم ، يدـبم ، تیمم ، ییحم ، زیزع ، میحر ، قزار ، ن  ــ ینچمه دراد و  ــ هار ن وا  رد  صقن 

لاثما لاعتم و  ریبک ، ّیلع ، سودق ، حّوبـس ، تسوا  تسوا و  راک  نتخیگنارب  هداعا و  ءادبا و  ندناریم ، ندرک ، هدـنز  تزع ، تمحر ، قزر ،
تابثا رد  ام  هک  تسا  ياهدا  ــ ـه س قیر ــ نیا ط مینک . یفن  وا  زا  ار  یـصقن  تفـص  یمد و  ــ ت ع ــ فـص ر  ــ هک ه ت  ــ ـسا نیا  ام  رو  ــ ظنم نآ ،

(1 .) مییامیپیم یلاعتيادخ  يارب  تافص  ءامسا و 
ص 261 . نازیملا ج 16 ، - 1

(45  ) ینسح ءامسا  تخانش  هار 

یهلا ءامسا  تخانش  رد  فالتخا 

ِبـهـا »، ُهو  ـ ُعْدا ین َفـ ـ ْسُح ـ ْلا ُءآ  ـمـ ْسالا ّلـِه  ِلـ َو  »
فارعا )  / 180 .« ) دییامن هجوت  شیو  هب سـ اهنآ  اب  دینک و  تدابع  ار  وا  سپ  تسا  ءامسا  نیرتهب  هک  ییامسا  یمامت  تسادخ  يارب  »

یناعم هک  دنلیاق  وا  رب  ییامسا  یفنـص  دنفنـص : هسرب  وا  تافـص  ءامـسا و  رد  دنراد  راگدرورپ  تاذ  لصا  رب  هک  یقافتا  نیا  نیع  رد  مدرم 
هصاخ تافص  هدرک و  يورجک  وا  ءامسا  رد  يرگید  فنص  دوش . هداد  تبسن  راگدرورپ  سدقم  تحاس  هب  هک  تسه  نیا  قیال  ءامسا  نآ 

رهد اـی  هداـم  راـک  ار  نآ  لاـثما  نداد و  يزور  ندرک و  هدـنز  ندـیرفآ و  هک  نـییرهد  نییداـم و  دـننام  دـنهدیم ، تبـسن  وا  ریغ  هـب  ار  وا 
اهنآ هرابرد  هتـسناد و  ریثأت  رد  لقتـسم  ار  هینوک  بابـسا  هک  نیا  يارب  دنکیرـش ، زین  ناـمیا  اـب  مدرم  زا  یخرب  فارحنا  نیا  رد  دـننادیم .

هب هک  دنتسه  یمدرم  موس  فنص  تسین . راگزاس  ادخ  دیحوت  اب  هک  دنراد  ياهیرظن 
یسانشادخ  ( 46)

ار وا  ًالثم  هدرک  تابثا  وا  يرب  ار  تشز  ياهراک  صقن و  تافـص  ینعی  دنزرویم ، فارحنا  وا  ءامـسا  رد  نکلو  دنراد  نامیا  یلاعتيادـخ 
ت . ــ سوا ءا  ــ مسا رد  دا  ـــ حلا ا  ــ هنیا ه  ــ مه د . ـــ ننادیم كرد  ـل  با ــ ار ق وا  ط  ــ یار ــ زا ش یضعب  رد  هتسناد و  ناکم  هب  جاتحم  مسج 

ییادـخ ار  وا  دـنناوخیم و  ینـسح  ءامـسا  هب  ار  ادـخ  هک  یناـسک  یکی  تسا : ف  ــ نـص ود  هب  ف  ــ نـص ـه  ـس ـن  یا ـت  ـشگر ــ تقیقح ب رد 
هک دنتلالـض ، لـها  مود  فنـص  دـنقح . هار  هـب  ناـگتفای  تـیاد  ــ ف ه ــ نـص نـیا  د و  ــ ننکیم تداـبع  هتــسناد و  مار  ــ کـالاو لـال  ــ جلاوذ

(1 .) دنتسه اراد  ت  ــ لال ــ زا ض هک  تسا  ياهبترم  بسح  هب  خزود  رد  ناشهاگیاج  تسا و  خزود  ه  ــ نا ب ــ شر ــ یسم
ص 248 . ناز ج 16 ، ــــ یملا - 1

(47  ) یهلا ءامسا  تخانش  رد  فالتخا 

یل ــ عا لَث  مو َمـ مـفـهـ

( لحن  / 60 !« ) یلْعالا ُلَثَْملا  ِهِّلل  َو  »
ار نآ  ل  ــ قع هک  ت  ــ ـسا ير  ــ گید ءو  ــ ـس تا  ــ فـص دـنکیم . شتمذـم  ـه ، تـسناد ح  ــ یبـق ار  نآ  ل  ــ قع هک  دراد  دو  ــ جو ـی  ئو ـ ـس تا  ــ فص

تـسد هب  یلقع  لـیلحت  اـب  ه  ــ ير ک ــ گید تا  ــ فـص ل . ــ هج ـز و  جع ضر و  لـیبق مـ زا  دراد ، تهارک  ار  نآ  ع  ــ بط یلو  د ، ــ نادیمن ح  ــ یبق
. ناکما مدع  رقف و  جایتحا و  دننام  دیآیم ،

زا میتفگ  هک  یئوس  ياهلثم  نآ  اریز  دـناءوس ، ياـهلَثَم  هک  تافـص ، نیا  زا  یتفـص  هب  دوش  فصتم  هک  نیا  زا  تسا  هزنم  ناحبـسيادخ 
دنادیم  شحیبق  لقع  هک  یناهانگ  هیحان 
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یسانشادخ  ( 48)
وا دوشیمن . ملظ  بکترم  ادـخ  نوچ  تسا  نشور  اهنآ  زا  یلاعتيادـخ  هزنت  هک  تسا ، ملظ »  » هملک اهنآ  همه  عماج  ددرگیم و  لصاح 

يروط هب  تسا ، ملاع  رد  يراج  ماظن  تمکح و  رظن  زا  نیعتم  لعف ، نامه  مکح و  نامه  دهد  ماجنا  هک  یلمع  ره  دـنارب و  هک  یمکح  ره 
نینچمه دراد و  تهارک  نآ  زا  عبط  یلو  تسین  حیبق  لقع  رظن  زا  میتفگ  هک  ءوس  ياهلثم  مسق  نآ  اما  دریگیمن . ار  نآ  ياج  نآ  ریغ  هک 

نیا زا  دراد  عانتما  شتحاس  تسا و  قلطم  زیزع  یلاعتيادـخ  اریز  تسا . هزنم  مه  اهنآ  زا  دـنوادخ  تسا ، دـب  یلقع  لیلحت  اب  هک  ییاهنآ 
سپ تسوا ، نآ  زا  ملع  لک  درادن . هار  وا  رد  زجع  مقر  چـیه  سپ  تسوا ، نآ  زا  تردـق  لک  هک  تسا  يرداق  دـبای . هار  نآ  رد  یتلذ  هک 
سپ تسا ، یمدع  یـصقن و  ره  زا  هزنم  وا  و  دنکیمن . ءانف  هب  دـیدهت  ار  وا  گرم  سپ  تسوا ، لام  تایح  ضحم  درادـن . هار  ودـب  یلهج 

درادن . هار  وا  رد  دنوشیم  روتف  روصق و  نادقف و  صقن و  راچد  هک  ماسجا  تافص 
دنوشیم فـصتم  نآ  هب  همه  ادـخ  ياوساـم  هک  ءوـس  ياـهلثم  نیا  زا  یکی  هب  هک  نیا  زا  تسا  تهازن  وـلع و  ياراد  ناحبـسيادخ  سپ 

هب وا  ریغ  هک  ییانعم  نآ  هب  همیرک  هدیدنسپ  تافص  هنـسح و  ياهلثم  زا  یتح  هکلب  دراد  هزنت  سدقت و  رادقم  نیا  اهنت  هن  ددرگ ، فصتم 
لاثما ءایربک و  تمظع و  تزع و  تردق و  ملع و  تایح و  ینعی  تسا . هزنم  دوشیم  فصتم  نآ 

(49  ) یلعا لَثَم  موهفم 
رقف هب  بوشم  یهانتم و  هّللا  يوسام  رد  هیلامک  هنسح  تافص  نیا  اریز  تسین ، یلاعتيادخ  رد  تسا  هّللا  َيوِسام  رد  هک  ییانعم  نآ  هب  نآ 

، دراد ار  نآ  تقیقح  لامک و  ضحم  دراد ، صقن  زا  صلاخ  ار  تافـص  نیا  هک  یلاعتيادخ  فالخ  هب  تسا ، هصیقن  نادقف و  تجاح و  و 
یتردق دـنکیمن ، شدـیدهت  گرم  هک  دراد  یتایح  وا  سپ  دراد . ار  شمدـع  صقن و  بوش  زا  صلاخ  دراد ، ار  شایهانتمان  دودـحمان و 

. تسین تلذ  نآ  هارمه  هک  دراد  یتزع  هدو ، ـ بن ـل  هج اب  نرا  ــ قم قو و  ــ بسم هک  دراد  ی  ــ ملع تسین ، هتخیمآ  یگتسخ  زجع و  اب  هک  دراد 
ینسح لاثما  زا  یضعب  هچ  تسیچ ، شیانعم  یلْعالا » ُلَثَْملا  ّلـِه  ِلـ َو  : » هدومرف دوخ  هرابرد  ناحبسيادخ  رگا  دوشیم  مولعم  هک  تساج  نیا 
صاخ اهلثم  همه  نایم  رد  یلعا  لثم  نآ و  قوفام  هجرد  رد  یـضعب  يرتالاب و  هجرد  رد  یـضعب  دنراد و  رارق  نسح  زا  رتنییاپ  هجرد  رد 

ی ــ لحارم یبوخ  رد  شبوخ  دراد و  دب  بوخ و  مه  ءامسا  تسا . یلاعتيادخ 
یسانشادخ  ( 50)

(1 .) ـت سا یلا  ــ عتياد ــــ صا خ شر خـ ـ تبو ه خـ ـــ مه زا  دراد ،

ینسح ءامسا  هب  یهلا  تیکلام 

( هط  / 8 !« ) ینْسُْحلا ُءامْسالا  َُهل  َوُه  ِّالا  ـَه  ِلا ـُه ال  ّللَا »
همه  نوچ  تسین ، وا  زج  يدوبعم  چیه  وهالا و  هلاال  هک  تسا  يدوبعم  ناحبسيادخ 

ص 157 . ناز ج 24 ، ـــــــــــ یملا - 1
(51  ) ینسح ءامسا  هب  یهلا  تیکلام 

زا ـم  ـسا نآ  د  ــ ـشا هدو بـ م بـ ــ ـسا ـن  یر ـ تهب دوـخ  ریاـظن  هـب  تبـسن  هـک  دوـش  ضرف  هـک  یمـسا  ره  ینعی  تـسوا . لاـم  ـی  نـسح ءا  ــ مــسا
تسا . یلا  ـ عتياد خـ

. دنامهفیم دراد  ار  لامج  هجرد  تیاهن  هک  ار  وا  هلیمج  تافـص  دراد و  یفـصو  یناعم  رب  تلالد  هک  تسا  یظافلا  ینـسح  ءامـسا  هب  دارم 
یکی تسا : مسق  دنچ  مه  ابیز  ءامـسا  لداع . لثم  ابیز ، ءامـسا  رگید  یمـسق  ملاظ ، دننام  تشز ، ءامـسا  مسق  کی  دنمـسق : دنچ  هب  ءامـسا 
لدتعم لگـشوخ و  دننام  دشابن ، مه  یلاخ  ناکما  صقن و  هبیاش  زا  دنچ  ره  تسه ، اهنآ  رد  لامک  زا  دایز  ای  مک  اب  یمهـس  هک  ییامـسا 

هب هتبلا  ریدق ، میلع و  ّیح و  دننام : دشابن ، صقن  هبئاش  اب  هتخیمآ  دشاب و  ضحم  لامک  زا  یکاح  هک  تسا  ییامسا  نآ  رگید ، مسق  هماقلا .
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تسین و اهنآ  رد  بیع  صقن و  نوچ  دناءامـسالا ، نسحا  ءامـسا  زا  مسق  نیا  دوش . دـیرجت  بیکرت  يدام و  ناـکما و  مزاول  زا  هک  یطرش 
قالطا و هنوگ  نیا  هتبلا  درک . فیـصوت  اهنآ  اب  ار  ادخ  دوش و  قالطا  یلاعتيادخ  قح  رد  هک  تسا  قیال  ءامـسا  نیمه  تسا  نینچ  نوچ 

يارب ارـصحنم  ینـسح  ءامـسا  یمامت  تسادخ . لام  دـشاب  نسحا  هک  یمـسا  ره  هکلب  درادـن ، مسا  ود  مسا و  کی  هب  صاصتخا  فیـصوت 
، میدید مه  ادخ  ریغ  رد  اهنآ  زا  رگا  تساهنآ و  کلام  تاذلاب  وا  هک  تسا  نیا  یلاعتيادخ  يارب  ءامسا  نیا  ندوب  يانعم  و  تسادخ .

یسانشادخ  ( 52)
(1 .) تسا هداد  هتساوخ  هک  يردق  هب  هداد و  وا  هب  ادخ  هک  مینادیم 

اهت ـ معن عاو  ـ نا لوز  رد نـ یه  ـ لا ءا  ـ مسا عاو  ـ نا ـت  لا ـ خد

،« ِمار ــ ْکِْالا َو  ِلال  ـــ َْجلا ِيذ  َک  ــ ِّبَر ـُم  ْسا َكَرا  ــ بَت »
ه ــ ـضا ـ فا هت و  ـ ـشاد ی  ــ نازرا ا  ــ هتمع ءالآ و نـ همه  ـن  یا هک  تسا  كرابتم  تهج  نادـب  دـش ، هدـیمان  ناـمحر  هب  هک  هّللا  تسا  كراـبتم  »

( نمحرلا  / 78 .« ) ـت سا هدو  ــ مر فـ
ص 191 . ناز ج 27 ، ـــ یملا - 1

(53  ) اهتمعن عاونا  لوزن  رد  یهلا  ءامسا  عاونا  تلاخد 
ـت . سا هد  ــــ زا ش ــــ غآ نآ  اب  نمحرلا  هروس  هک  تسا ، نامحر  نامه  یلاعتيادخ  كرابتم  م  ــ سا ه  ــ دار ب ــ م

ءامسا نآ  لولدم  هب  هدرک و  يراذگمان  ینـسح  ییامـسا  هب  ار  دوخ  ناحبـسيادخ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ِمار » ـ ْکِْالا َو  ِلال  ــ َْجلا ُوذ   » هلمج
شلاعفا رد  لعاف  تافص  هک  تسا  مولعم  تسا و  دجاو  اراد و  اعقاو  ار  لامج  لالج و  توعن  یفصو و  یناعم  تسه و  مه  فصتم  ینسح 

سپ دـهدیم ، طاـبترا  شلعاـف  هـب  ار  لـعف  هـک  تـسا  تافـص  نـیمه  دـهدیم و  ناـشن  ار  دوـخ  هـچیرد  نـیا  زا  دراد و  يرثا  يروـهظ و 
ار یلاعفا  نینچ  ياضتقا  هک  دوب  یتفـص  ياراد  هک  دوب  تهج  نیدب  تخاس  يراج  نآ  رد  یماظن  دیرفایب و  ار  یقلخ  رگا  مه  یلاعتيادخ 
وا هک  تسا  نیا  يارب  زاب  تسا ، فعـض  هطقن  نودـب  نقتم و  مه  شیاـهراک  رگا  دوب و  عیدـب  يدـبم و  قلاـخ و  هک  دوب  نیا  يارب  تشاد ،
ریخ يازج  ار  تعاطا  لها  رگا  تسا و  میکح  میلع و  وا  هک  تسا  نیا  تافـص  نآ  دنکیم و  اضتقا  ار  نقتم  لعف  هک  تسا  یتافـص  ياراد 

میحر روفغ و  روکش ، دودو ، وا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  ییاضتقا  نینچ  هک  تسوا ، رد  یتفص  زا  يدومن  یحشرت و  شلمع  نیا  دهدیم ،
نیا يارب  زاب  دهدیم ، ّرش  يازج  ار  قسف  لها  رگا  تسا و 

یسانشادخ  ( 54)
. تسا باق  ـعـ لاد ـ ید ـم و شـ قتن تف مـ نآ صـ دراد و  اضتقا  ار  نداد  ازج  مسق  نینچ  هک  دراد  دوجو  یتفص  وا  رد  هک  تسا 

شیایلع تافص  ادخ و  يانـسح  ءامـسا  دنامهفب  هک  تسا  نیا  يارب  هدوتـس ، ِمار  ـ ْکِْالا َو  ِلال  ــ َْجلا ُوذ  تفـص  هب  اجنیا  رد  ار  بر  هملک  رگا 
تافـص ینـسح و  ءامـسا  رهم  هب  همه  وا  ءالآ  اهتمعن و  هک  نیا  هب  دـنک  هراشا  دـنراد و  تلاخد  وا  هیحاـن  زا  تاریخ  تاـکرب و  لوزن  رد 

(1 .) تسا هدروخ  كرام  وا  يایلع 
ص 227 . ناز ج 37 ، ــــــــــــــ یملا - 1

(55  ) اهتمعن عاونا  لوزن  رد  یهلا  ءامسا  عاونا  تلاخد 

یهلا تافص  ءامسا و  زا  یبختنم  لومش  یناعم و 

!« ُمیحَّرلا ُنمْحَّرلا  َوُه  ِةَدا  ـ هَّشلا َو  ـِب  ْیَْغلاُِملا ِّالاَهِلاال ُهـَو عـ يذ  ـ َّلا ـُه  ّللا «ُهـَو 
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( رشح /22)
ةداهشلا :  بیغلا و  ملا  عـ

نیا دهدیم و  ار  نآ  فلاخم  يانعم  بیغ  هک  نانچمه  دشاب ، كردُم  دزن  رد  رـضاح  دوهـشم و  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  تداهـش  هملک 
رگید يزیچ  ای  یـصخش و  يارب  بیغ و  يزیچ  ای  یـسک  يارب  زیچ  کـی  تسا  نکمم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، یبسن  یفاـضا و  ییاـنعم  ود 
دوجو ای  یلقع و  ای  یلایخ و  ای  یسح و  هطاحا  ای  دوهشم ، دوجوم  رب  دهاش  هطاحا  یعون  رادم  رب  تسا  ریاد  رما  دوهـش ، رد  دشاب . تداهش 

تسا . ـه  طا ـ حا نینچ  ندوب  رادم نـ ریاد  بیغ  رد  و 
ادخ یلاعتيادخ و  طاحم  هک  اجنآ  زا  دشاب ، تداهش  ای  بیغ و  ام  يارب  هک  يزیچ  ره 

یسانشادخ  ( 56)
سک چـیه  وا  ریغ  تسا و  ود  ره  تداهـش  بیغ و  هب  ملاـع  یلاعتيادـخ  سپ  تسا . نآ  هب  ملاـع  وا  وا و  موـلعم  ارهق  تسا ، نآ  هب  طـیحم 

اما و  تسا . هدرک  شمیلعت  ادـخ  هچنادـب  رگم  درادـن  هطاحا  تسا و  دودـحم  شدوجو  دـشاب  هک  ره  ادـخ  ریغ  هک  نیا  يارب  تسین ، نینچ 
(1 .) ـد با ـه یـ طا ـ حا وا  دناوتیمن بـه  هجو  چیه  هب  يزیچ  يدحا و  تسا و  قالطالایلع  بیغ  یلاعتيادخ  دوخ 

( رشح  / 23 !« ) ـُر ِّبَکَتُْملا ُراّبَْجلا  ُزیزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا  ُنِمْؤُْملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدُْقلا  ُِکلَْملا  َوُه  ِّالا  َهِلا  يذَّلا ال  ُهّللا  َوُه  »
 : ِلـک َمـ

تسا . نانآ  رد  تمو  ـ کح رادرا  ـ یتخا مدر و  رو مـ ـ ما ـر  یبد ـک تـ لا يا مـ ـ نعم هب 
ص 87 . ناز ج 38 ، ــــ یملا - 1

(57  ) یهلا تافص  ءامسا و  زا  یبختنم  لومش  یناعم و 
 : سوُُّدق

. دنکیم هدافا  ار  یکا  ـت و پـ هاز سد و نـ رد قـ ـه  غلا ـ بم
 : مال ــ َس

. رش زیتس و  اب  هن  دنک ، دروخرب  وت  اب  تیفاع  مالس و  اب  هک  تسا  یسک  يانعم  هب 
 : نِمْؤ ُمـ

 : نِْمیَهُم دنک . ظفح  دوخ  ناما  رد  ارت  دهدب و  تینما  وت  هب  هک  تسا  یسک  يانعم  هب 
. تسا يزیچ  ای  یصخش و  رب  طلسم  قیاف و  يانعم  هب 

 : ـز یز َعـ
نارگید هچ  ره  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  ای  و  دـیآیمن . بلاغ  وا  رب  یـسک  دریذـپیمن و  تسکـش  زگره  هک  تسا  یبلاـغ  نآ  ياـنعم  هب 

تسی . یس نـ ـه کـ یحا زا نـ دراد  وا  ـد و هـر چـه  نراد وا  ـه  یحا زا نـ دنراد 
یسانشادخ  ( 58)

 : را ّبـ َجـ
د. ــــ نکیم ل  ـــــــ یمحت ربج  هب  دهاوخب  هک  یسک  ره  رب  ار  دوخ  هدارا  هک  تسا  یسک  يانعم  هب 

 : رِّبَکَت ُمـ
( 1 .) دنایامنب ار  دوخ  ییایربک  هماج  اب  هک  تسا  یسک  نآ 

رش ) حـ  / 24 !« ) ُرِّو ــ َصُْملا ُءيِراْبلا  ُِقلاْخلا  ـُه  ّللا «ُهـَو 
 : ـق ِلا خـ
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 : ءيِرا ــ ب دشاب . هدروآ  دیدپ  يریگهزادنا  اب  ار  ییایشا  هک  تسا  یسک  يانعم  هب 
. دنزا ـــ تم ر مـ ـــ گید زا یـکـ هدروآ  دید  هک پـ ار  ییایشا  هک  رظن  نیا  زا  اما  تسا ، سک  نامه  يانعم  هب 

ص 87 . ناز ج 38 ، ــــ یملا - 1
(59  ) یهلا تافص  ءامسا و  زا  یبختنم  لومش  یناعم و 

 : رِّو ــ َصُم
ـد. نو ـ شن ـه  بتشم ـر  گید ـ کی د کـه بـا  ــ شا ــ هدرک ب يرگتروص  يروط  ار  دو  يا خـ ـ ههدروآ د  ــ ید ــ هک پ تسا  ی  ـــ سک يا  ـــ نعم هب 

هک نیا  يارب  تسه . بیترت  اـهنآ  نیب  هک  ف  ــ لتخم تاراـبتعا  هب  اـما  دنتـسه ، داـجیا  ياـنعم  نمـضتم  هس  ره  قو ، ــ هنا ف ــ هس گ تا  ــ ملک
ـًال ـصا تسا کـه  نآ  رب  عرف  زین  نیا  دـنک و  قلخ  رگیدـکی  زا  زیاـمتم  ار  تادوـجوم  دـهاوخب  یلاعتيادـخ  هک  تسا  نیا  رب  عرف  ریوـصت ،

(1 . ) د ــ نیر ـ فا ـ یب ار  ـی  تادو ـ جو ـد مـ هاو ــ بـخ
( دیدح  / 24 !« ) ُمیکَْحلا ـُز  یز ـ َْعلا َو ُهـَو  »

 : م ــ یکَح
نقتم ردق  نآ  زین  و  دـنکیمن . دـساف  ار  وا  لعف  ياهضراع  چـیه  هک  تسا  مکحم  ردـق  نآ  تسا ، مکحم  نقتم و  ناحبـسيادخ  لعف  ینعی 

(2 .) تسین نآ  رد  ضارتعا  چیه  ياج  هک  تسا 
ص 87 . ناز ج 38 ، ــ یملا - 1

ص 299 . ناز ج 37 ، ــ یملا - 2
یسانشادخ  ( 60)

( دیدح  / 2 !« ) ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُتیم  ُیـ َو  ییْح  ُیـ »
 : تیمم ییحم و 

رد ار  مسا  دوخ  رگا  هدـنناریم و  هدـننکهدنز و  ینعی  یلاعتيادـخ ، ياهمان  زا  مان  ود  هب  تسا  هراشا  ـُت » یُمی َو  ی  ــ یُْحی  » هیمـسا تراـبع  ود 
، هتاما ره  ءایحا و  ره  هب  تبـسن  نآ  ّتیمومع  لومـش و  هب  دشاب  هدرک  هراشا  هک  دوب  نیا  يارب  دروآ  عراضم  لعف  نآ  ياج  هب  درواین و  هیآ 

هدنز شردام و  مکش  رد  نینج  ندرک  هدنز  زین  تسین و  گرم  هب  قوبسم  هکئالم  تایح  نوچ  دوشب ، مه  هکئالم  داجیا  لماش  هجیتن  رد  ات 
ند ــ نار ــ دشاب و مـی قداص  اهنآ  هرابود  ندناریم  ات  دندوبن ، هدـنز  ًالبق  هک  هدرم  تادامج  ندروآ  دـیدپ  تمایق و  زور  رد  ناگدرم  ندرک 

. خزر ــ رد ب مود  را  ــــ يارب ب ا و  ــ یند رد  نا  ــ سنا
(61  ) یهلا تافص  ءامسا و  زا  یبختنم  لومش  یناعم و 

 : ر ـــــ ید ــــــــ ق
يز ــ یچ د بـه  ــ یقم ت و  ــ ـسا ه  ـــ قلطم وا  ترد  ـــــ هک ق نیا  یهلا و  تردـق  تفـص  هب  دراد  هراـشا  ه  ــ لمج نیا  تسا .) رداـق  زیچ  ره  رب  وا  )

(1 .) ت ــ سین يز  ــــ یچ نود 
( دیدح /3 .« ) ٌمیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ُنِطاْبلا  َو  ُرِهاّظلا  َو  ُرِخْالاَو  ُلَّوالا  َوُه  »

 : نطاب رهاظ و  رخآ و  لوا و 
يزیچ ره  سپ  تسه ، مه  طیحم  تهج  ره  زا  يزیچ  ره  هب  شتردـق  هطاحا  اب  ارهق  تسا ، رداـق  دوش  ضرف  هک  يزیچ  ره  رب  یلاعتيادـخ 
شلوا اـم  هک  يزیچ  نآ  هن  تسا ، لوا  دوخ  ياوساـم  ماـمت  هب  تبـسن  وا  سپ  هدوب ، هدوب  زیچ  نآ  زا  لـبق  ادـخ  دـشاب ، لوا  دوش  ضرف  هک 

زا دعب  یلاعتيادخ  مینک  ضرف  شنیرخآ  ام  هک  يزیچ  ره  نینچمه  میدرک و  ضرف 
ص 299 . ناز ج 37 ، ــــــــــــ یملا - 1
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یسانشادخ  ( 62)
يزیچ نآ  هن  تسادـخ ، رخآ  سپ  شدـعبام ، هب  مه  شلبقام و  هب  مه  دراد ، زیچ  نآ  هب  هطاحا  شتردـق  میتفگ  نوچ  دوب ، دـهاوخ  مه  نآ 

زیچ نآ  رب  شتردق  هک  ياهطاحا  رطاخ  هب  تسا  نآ  زا  رترهاظ  ادخ  مینک  ضرف  رهاظ  ام  هک  ار  يزیچ  ره  میدرک و  ضرف  شنیرخآ  ام  هک 
میدرک و ضرف  شرهاظ  ام  هک  يزیچ  نآ  هن  تسا ، رهاظ  ادـخ  سپ  تسا ، نآ  قوفاـم  مه  روهظ  تهج  زا  سپ  دراد  هطاـحا  نوچ  دراد و 

تـسوا نوچ  دراد ، رارق  نآ  ءاروام  تسا و  نآ  زا  رتنطاب  نآ  رب  شتردـق  هطاحا  رطاخ  هب  ادـخ  دوش  ضرف  نطاـب  هک  يزیچ  ره  نینچمه 
ـر خآ لوا و  اد  ــ مو شـد کـه خ ـ لع پـس مـ میدرک ، ضرف  شنطاب  ام  هک  يزیچ  نآ  هن  تسادخ ، مه  نطاب  سپ  هدرک ، نطاب  ار  زیچ  نآ  هک 

. تسا قال  ــ طالا یلع  ـن  طا ر و بـ ــ ها و ظـ
نآ هب  تبـسن  ای  تسا و  لوا  رگید  زیچ  نالف  هب  تبـسن  زیچ  نالف   ) قـالطالا یلع  هن  تسا  یبسن  تسه  ادـخ  ریغ  رد  هچنآ  تافـص  نیا  زا 

.( دشاب نطاب  ای  رهاظ و  ای  رخآ و  ای  لوا و  قالطالا  یلع  هک  ـم  یرادن غارس  ملاع  رد  يدوجوم  چیه  تسا و  نطاب  ای  رهاظ  ای  رخآ 
تسین و یناکم  ینامز و  شنوطب ، روهظ و  نینچمه  شتّیرخآ و  یلاعتيادخ و  ّتیلوا 

(63  ) یهلا تافص  ءامسا و  زا  یبختنم  لومش  یناعم و 
دشابن و هزنم  ندوب  یناکم  ینامز و  زا  دشابن و  نامز  زا  رتولج  ادخ  دوخ  دـیاب  هنرگو  دـشاب ، رخآ  لوا و  نامز ، فرظ  رد  هک  تسین  نینچ 
ّتیرخآ و ّتیلوا و  زا  روظنم  هکلب  تسا ، تادو  ـ جو یما مـ ــ مت هب  ط  ــ یحم نا و  ــ کم نا و  ــ مز قلاـخ  نوچ  تسا ، نآ  زا  هزنم  هک  نآ  لاـح 
ضر و ــ ار ف ءا  ــ یشا ا  ــ مش ه  ــ يرو ک ــ ر ج ــ ه ه ــ ب تسا ، ءایـشا  مامت  هب  ط  ــ یحم وا  ه  ــ ت ک ــ ـسا نیا  شندو ، ــ ـن ب طا ر و بـ ــ ها ــ نینچمه ظ

ـد. ینکب رو  ـ صت هک  ترو  ــ ره ص ه  ــ ب
 : طیحم

تردـق قالطا  زا  ياهخاش  مه  طیحم  تسا و  طیحم »  » مان زا  عرف  هخاـشراهچ و  نطاـب  رهاـظ و  رخآ و  لوا و  ینعی  هناـگراهچ  ءامـسا  نیا 
، مینادن شتردـق  هطاحا  زا  ییاههخاش  ار  ثحب  دروم  هناگراهچ  ياهمان  تسه  مه  نکمم  تسا ، زیچ  ره  هب  طیحم  شتردـق  نوچ  تسوا ،

يزیچ هک  نآ  زا  لبق  وا  تسا ، زیچ  ره  دوجو  زا  دـعب  زیچ و  ره  دوجو  زا  لبق  وا  دوجو  نوچ  میریگب ، وا  دوجو  هطاحا  زا  ییاههخاش  هکلب 
هک نآ  زا  دعب  دوب و  تباث  دنک  ادیپ  توبث 

یسانشادخ  ( 64)
ره لوقع  ماهوا و  كرد  دـید و  زا  تسا و  رترهاظ  رتکـیدزن و  يرگید  زیچ  ره  زا  وا  تسا . تباـث  مه  زاـب  ددرگ  یناـف  یتوبث  ياراد  ره 

. تسا رتناهنپ  رتنطاب و  يرگید  زیچ  زا  یلقع  بحاص 
 : م ــــــــــــ یل عـ

لبق مینک ، ضرف  لوا  ام  هک  ار  يزیچ  ره  هک  نیا  يارب  ، ) دنراد عرفت  یگتسب و  زین  یلاعتيادخ  ملع  رب  یعون  هب  هدربمان  هناگراهچ  یماسا 
و دراد . نآ  هب  یملع  هطاحا  ادخ  مه  شیانف  زا  دعب  مینک  ضرف  رخآ  ام  هک  ار  هچ  ره  هتشاد و  وا  هب  یملع  هطاحا  یلاعتيادخ  شدوجو  زا 
دو ــ زا خ تسا  ن  ــ کمم ه  ــ نوگ ت و چـ ــ ـساد زا خـ نآ  روهظ  نوچ  تسا ، نآ  زا  رترهاظ  یلاعتيادـخ  مینک ، ضرف  رهاظ  ام  هک  ار  هچ  ره 

(1 ... .() نینچم دشا و هـ رترها بـ اد ظـ ــ خ
( نمؤم  / 3 !« ) َوُه ِّالا  َهِلا  الِلْوَّطلا  ِيذ  ِباقِْعلا  ِدیدَش  ِبْوَّتلا  ِِلبا  َو قـ ـِب  ْنَّذ ـ لا ِر  ــ ِفا ــ «غ

ص 299. نازیملا ج 37 ، - 1
(65  ) یهلا تافص  ءامسا و  زا  یبختنم  لومش  یناعم و 

 : بْوَّتلا ِِلباق  ْبنَّذلا و  ِِرفاغ 
. دنکیم لوبق  ییا  ــ هه ــ بو ــ دزر و ت ـ مآی ینا مـ ــ ها ــ نگ لازیال  هزور و  همه  یلاعتيادخ  تسادـخ و  هیلعف  تافـص  زا  هبوت  لوبق  ترفغم و 
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نآ د و  ــ نکیم هدافا  ار  راکهنگ  ناگدـنب  اب  ادـخ  راتفر  کی  تسا و  تفـص  کی  هلزنم  هب  ِبْوَّتلا » ِِلباق  َو  ِْبنَّذـلا  ِِرفاغ   » مهربور عومجم و 
ت . ــ عا ـ فش اب  ـه و  بو ــ نود ت ــ یهاگ ب هبوت و  اب  یهاگ  تسه  هک  يز  ــ یچ دزرمآیم ، ار  نا  ــ شیا هک  تسا  نیا 

 : باقعلا دید  شـ
روفغ  ) هملک هک  نانچمه  دنکیم ، ت  ــ یا ــ کح ار  باذع  فرط  رد  یلاعتيادخ  تفص  هک  تسا  ییانسح  ءامـسا  زا  ماقتناوذ )  ) هملک دننام 

دیامنیم . تیاک  ـ حار تمحر  بناج  رد  شتفص  میحر ) و 
یسانشادخ  ( 66)

 : لو ــــــــ ط ــ يذ ا ل
ياهتمعن اهنت  نوچ  تسا ، معنم  زا  صخأ  لوطلاوذ  نکلو  تسا ، یهلا  يانـسح  ءامـسا  زا  ود  ره  تسا و  یکی  معنم  ياـنعم  اـب  شیاـنعم 

(1 .) ار تد  هاتو مـ يا کـ ـ هتمع مه نـ دوشی و  ـل مـ ما ار شـ نآ  مه  م ، ــ ـع نم یلو  دوشیم ، لماش  ار  ینالوط 
( هرقب  / 255 !« ) ٌمَْون َو ال  ٌۀَنِس  ُهُذُخَْأت  ُموُّیَْقلا ال  ُّیَْحلا  َوُه  ِّالا  َهِلا  ُهّللَا ال  »

( یه ـ لا تایح   : ) ّیح
رب گرم  ضورع  دشابن و  ریذپگرم  اتاذ  هک  دـشاب  يروط  دـیاب  یقیقح  تایح  دـشاب . هتـشاد  تباث  تایح  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  ّیح 

نیا هن  دـشاب  شدوخ  زا  نینچمه  شتاذ و  رب  ضراع  هن  دـشاب ، ّیح  تاذ  نیع  تایح  هک  نیا  هب  رگم  درادـن  روصت  نیا  دـشاب و  لاحم  نآ 
ه ــ ک

ص 162 . ناز ج 34 ، ـــ یملا - 1
(67  ) یهلا تافص  ءامسا و  زا  یبختنم  لومش  یناعم و 

( ناقرف  / 58 « ) ُتوُمَی يذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو  : » هدومرف یلا  ــ عتياد ــ هرابرد خ نآرق  هک  نا  ــ نچم هـ د ، ــ شا ــ هداد ب وا  ه  ــ ير ب ــ گید
ت کـه ــ ـسا ن  ــ یا ـی  تا ــ یح ن  ــ ینچ ر  ــ گید ترا  ــ بع بجاو و  تسا  یتایح  تسا و  دوجولابجاو  يادـخ  تایح  یقیقح ، تایح  نیا  رب  انب 

. دشاب رداق  ملاع و  تاذلا  ـش بـ بحا صـ
اهنت دومرف : درک و  یلاعتيادخ  رد  رصحنم  ار  تایح  هرقب ،)  / 65 « ) ِّالا ُهـَو َهِلا  ُّیَْحلا ال  َوُه   » هلمج رد  ارچ  دوشیم  مولعم  ًالماک  اج  نیا  زا 
توم اب  هتخیمآ  هک  یتاـیح  نآ  ینعی  تاـیح  تقیقح  هک  نیا  یبسن و  هن  تسا  ی  ــ قیقح ر  ــ ـصح نیا  هک  دوشیم  مولعم  زین  تسا و  ّیح  وا 

ت. ــ سا یلا  ـــ عتياد ــ تا خ ـــ یح اه  ـ نت در  ـ یگیم رار نـ ـا قـ نف ضر  ـ عم رد  تسی و  نـ
ت. ــ سا هداد  ا  ــــ هنآ ه  ــ اد ب ـــــ د خ ـــــ نراد یگد  ــ نز م ، ــ ر ه ــ گید نا  ــ گد ــ نز ر  ــ گا ت و  ــ ساد ــ صا خ ــ ا خ ــ هنت ا و  ــ هنت تا  ــ یح

یسانشادخ  ( 68)
ی) ــ هلا لد  ـــ ه ع ــ ما ب ـــ یق  : ) مو ـــــــ ُّیَْقلَا

تسا . نآ  ر  ــ ترد ب ــ نآ و ق ر  ـــ ت ب ــ بقار ــ ت و م ــ یبر ــ ر و ت ــ یبد ــ ظ و ت ــ فح ندرک و  تسرد  يانعم  هب  زیچ  ره  رب  مایق 
لدع اب  تسا و  تادوجوم  یمامت  رب  مئاق  ادخ  تسا . هدومن  تابثا  دوخ  يارب  ار  شقلخ  روما  هب  مایق  لصا  شدیجم  مالک  رد  یلاعتيادخ 

ره سپ  تسا ، نآ  عنم  اطع و  نامه  ناکما  ملاع  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا و  لدـع  هب  همه  شعنم  اطع و  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، مئاـق 
هک تسا  ـن  یا ـد ، هدیم ـت  لاد هک بـه عـ نیا  تـلع  دـیامرفیم : هاـگ  نآ  دـهدیم و  دراد  قاقحتـسا  تـیفرظ و  هـک  ردـق  ناـمه  ار  يزیچ 

. تسا ـم ) یکح ـز و  یز عـ  ) ـم سا ود  يا  ـ ضتقم ـت  لاد عـ
. دنکیم لامعا  ار  ـت  لاد يزیچ عـ ره  رد  تسا  میکح  هک  تهج  نآ  هب  تسا و  زیچ  ره  رب  مئاق  تسا  زیزع  هک  تهج  نادب  یلاعتيادخ 
چیه يارب  ییأدـبم  چـیه  دوشیم و  زاغآ  وا  هیحان  زا  شراـثآ  فاـصوا و  زیچ و  ره  دوجو  تسا و  یتسه  أدـبم  هک  اـجنآ  زا  یلاعتيادـخ 

مه أدبم  نآ  هک  نآ  رگم  تسین  يدوجوم 
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(69  ) یهلا تافص  ءامسا و  زا  یبختنم  لومش  یناعم و 
للخ و اب  هتخیمآ  شمایق  ینعی  تسا ، مئاق  هملک  يانعم  تقیقح  هب  تسا و  تهج  ره  زا  زیچ و  ره  رب  مئاـق  وا  سپ  دوشیم ، یهتنم  ادـخ  هب 

. تساد نذا خـ هب  اد و  هب خـ یه  ـ تنم شما  ـ یق یه  ـ جو هک بـه  نیا  رگم  درادن ، یما  ــ یق ـن  ینچ اد  ریغ خـ هب  يدوجوم  چیه  تسین و  یتسس 
هب وا  نذا  هب  دیاب  هک  درادن  نیا  زج  هب  ادخ  ریغ  یتسـس و  فعـض و  اب  هتخیمآ  یمایق  هن  تسا ، صلاخ  یمایق  دراد  مایق  هچ  ره  یلاعتيادخ 

دراد ما نـ ــ یق یسک  وا  ریغ  هک  نیا  یلاعتيادخ و  رد  مایق  راصحنا  یکی  تسه ، رصح  فرط  ود  زا  هلأسم  نیا  رد  سپ  دشاب ، مئاق  وا  هلیسو 
. دراد يرا نـ مایق کـ هب جـز  اد  ــ هک خ نیا  ما و  ـ یق رد  اد  ــ را خ ــ صحنا ـی  کی و 

تاذ زا  جراخ  یناعم  رب  یهجو  هب  هک  تسا  ییامـسا  یفاضا  ءامـسا  زا  روظنم  تسادـخ و  یفاضا  ءامـسا  یماـمت  عماـج  لـصا و  مویق  مسا 
راگدـیرفآ و ادـخ  رگا  نوـچ  نآ . ریغ  دودو و  میحر ، روـفغ ، تیمم ، ییحم ، دـیعم ، يدـبم ، قزار ، قلاـخ ، مـسا  دـننام  دـنکیم ، تلـالد 

هدنناریم و هدننک و  هدنز  داعم و  رد  اهناسنا  هدنهد  هداعا  یتسه و  أدبم  ناسريزور و 
یسانشادخ  ( 70)

(1 .) تسا مویق  هک  تسا  تهج  ـن  ید ـت بـ سا دودو  ـم و  یحر را و  ـ گزر ـ مآ
( هدجس  / 53 « ) ـٌد یهَش ٍءْی  ِّل َشـ یل ُکـ ـُه َعـ َّنَا ـَک  ِّبَر ِبـ ِفْکَی  َْمل  ََوا  »

( یهلا روضح   ، ) دیهش
تـسین يدوجوم  چیه  هک  نیا  يارب  تسا  یفاک  يرآ  تسا ؟ زیچ  ره  رب  دوهـشم  وت  راگدرورپ  هک  تسین  یفاک  قح  ندش  نشور  يارب  ایآ 
يارب  یلاعتيادخ  سپ  تسا ، نآ  قوفام  رهاق و  نآ و  رب  مئاق  وا  تسوا و  هب  هتسباو  ادخ و  هب  جاتحم  شتاهج  عیمج  زا  هک  نآ  رگم 

ص 217 . ناز ج 4 ، ـــــــ یملا - 1
(71  ) یهلا تافص  ءامسا و  زا  یبختنم  لومش  یناعم و 

. دنسانشن ار  وا  یضعب  هک  دنچ  ره  تسا ، مولعم  دوهشم و  يزیچ  ره 
يزیچ ره  هب  یلاعتيادخ  تسین . دوخ  تاقولخم  زا  کی  چیه  زا  بوجحم  شلاعفا  تافص و  وا و  تسا و  زیچ  همه  رب  دیهـش  یلاعتيادخ 

ناکم و چـیه  سپ  دـشاب ، وا  ییایربک  سدـق و  تحاس  هب  قیال  هک  ياهطاحا  هکلب  میراد  يزیچ  هب  اـم  هک  ياهطاـحا  هن  هتبلا  دراد ، هطاـحا 
(1 .) تسین م  ــ يز ه ـ یچ ـچ  یه رد  ل  ــ خاد تسین و  نا  ــ هنپ وا  ر  ــ ظن زا  زیچ  چیه  تسین و  یلاخ  ادخ  زا  ینیکم 

( يروش  / 4 « ) ُمیظَْعلاُِیلَْعلا َوُه  َو  ِضْرالاِیف  ام  َو  ِتاومَّسلاِیف  ام  َُهل  ُمیکَْحلا  ُزیزَْعلا  »...
یهلا ) ـت  یالو  : ) ـک لا مـ

: هد ـــ ر ش ــ کذ سد  ـ قم ما  ــ ج ن ــ نپ ی  ــ هلا يا  ــ نسح ءا  ــــ مسا زا  تال  ـــ مج ن  ــ یا رد 
رگا تسا و  کلام  مان  يرخآ  ترابع  هلمج  نیا  نوچ  ِضْرالاِیف . ام  َو  ِتاومَّسلاِیف  اـم  َُهل  میظع 5 -  ّیلع 4 -  میکح 3 -  زیزع 2 -   - 1
تنس نینچمه  ار و  یحو  لصا  هک  هدوب  نیا  يارب  دروآ ، اج  نیا  رد  ار  رگید  مان  راهچ  نآ  زین  هدرک و  رکذ  هتفکش  روط  نیا  ار  کلام  مان 

ناشیگدنز تداعـس  يوس  هب  مدرم  تیاده  هک  ياهیهلا  نوناق  زا  تسا  ترابع  یحو  هک  نیا  يارب  دـشاب . هدرک  لیلعت  ار  نآ  ندوب  هیراج 
دنکیم و تنامض  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  ار 

ص 330 . ناز ج 34 ، ــــــــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 72)

دنک هدارا  هچ  ره  رد  ینعی  تسا ، زیزع  هک  نیا  يارب  درادـب و  زاب  ینیناوق  نینچ  عیرـشت  زا  ار  يادـخ  هک  تسین  یعناـم  چـیه  سکچـیه و 
. دوشیمن عقاو  یلماع  چیه  زیچ و  چیه  بولغم 

ـی نعی تسا ، م  ــ یکح هک  نیا  يار  ــ ب د . ــ نکیمن يراگنالهـس  نآ  رد  و  دراذگیمن . لمهم  ار  دوخ  ناگدنب  تیاده  رما  یلاعتيادخ  زین  و 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


. دسرب هجیتن  هب  هک  دهد  ماجنا  يروط  ار  دوخ  ل  ــ مع ه  ــ ـت ک سا ـن  یا ـل  مع ندو  ــ ن ب ــ قتم را  ـ ثآ زا  ـی  کی تسا و  ـن  قتم ـه  مه شلا  ـ عفا
زین تسا و  ناشیا  کلام  وا  نوچ  دنکیم ، فرـصت  دهاوخب  هک  يروط  ره  هب  ناشیا  روما  دوخ و  ناگدـنب  رد  هک  تسا  یلاعتيادـخ  زین  و 
ّیلع مه  وا ، نوچ  دـنک ، یهن  رما و  دزاس ، راداو  دوخ  یگدـنب  هب  ار  ناـشیا  وا  دـننک و  ماـیق  وا  شتـسرپ  هفیظو  هب  ناگدـنب  هک  تسوا  قح 

. میظع مه  تسا و 
ّیلو تهج  ره  زا  یلاعتيادـخ  هک  تسا  نیا  اهنآ  مهربور  هجیتن  دـنراد و  یحو  لـصا  لـیلعت  رد  یمهـس  مسا  جـنپ  نیا  زا  کـی  ره  سپ 

تسین . رگید  ّیلو  وا  ریغ  هب  تسا و  ناگدنب 
(73  ) یهلا تافص  ءامسا و  زا  یبختنم  لومش  یناعم و 

(74)

یهلا هجو   : مود لصف 

هّللا ـه  جو

هرقب )  / 115 !« ) ِهّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  ـا  مَْنیَاَف »
! ياهدرک ور  اد  ــ يوس خ هب  ینک  ور  هک  ا  ــ ره ج هب  - 

یلاعتيادخ يوس  هب  دوش ، هجوتم  تاهج  نیا  زا  یکی  هب  هک  یسک  تسا ، نآ  هب  طیحم  هناگشش و  تاهج  یمامت  رب  مئاق  ناحبـسيادخ 
. تسا هاگآ  ناسنا  دصق  زا  زین  وا  دنک ، هجوت  وس  ره  هب  ناسنا  تاین  دراد و  تعسو  ناسنا  هب  وا  هطاحا  ادخ و  کلم  تسا . هدش  هجوتم 

ینیعم تهج  زا  دیاب  وا  هب  هجوتم  هن  دراد ، رارق  ینیعم  تهج  رد  شدوخ  هن  یلاعتيادخ 
(75)

ناد ــ م ب ــ اد ه ــ ت و خ ــ ساد ــ يو خ ــ ه س ــ هجوت ب تاهج ، مامت  هب  هجوت  سپ  دوش ، هاگآ  يو  هجوت  هب  وا  ات  دنک ، ه  ــ جو ــ ـش ت یو ــ ـس هب 
. تسا ها  ـ گآ

(1 .) ناکم رظن  زا  نـه  د ، ــ هد هعسوت  تهج  رظن  زا  ار  ادخ  يوس  هب  هجوت  تقیقح  دهاوخیم  قوف  هفیرش  ه  ــ یآ ه  ــ تبلا

ـهـی لا ـه  جو مو  ـ هف مـ

( ما ــ عنا  / 52 .« ) ُه ـــــ َهْجَو َنوُد  ــــ یر ـــــ ُی »
. دوشیم قالطا  مه  زیچ  ره  ینوریب  حطس  نامه  رب  زاجم  روط  هب  تسه  زیچ  ره  ینوریب  حطس  تروص و  نیب  هک  یتبسانم  هب  يور ، ای  هجو 

ص 75 . ناز ج 2 ، ـــــــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 76)

يار ــ هک ب تسا  تا  ــ فـص ءا و  ــ مـسا ـی و  نور ــ یب حرـش  رهاظ و  اـهنت  دـنکیمن و  روهظ  هولج و  تقو  چـیه  يرگید  زیچ  يارب  يزیچ  تاذ 
د. ــــ نکیم هو  ــ لج ير  ــ گید دو  ــ جو ــ م

سدـقم تاذ  تسا و  يرکف  دـیدحت  عوـن  کـی  تفرعم  ملع و  یلک  روـط  هب  هک  نیا  يارب  میربـب  یپ  میناوـتیمن  زین  یلاعتيادـخ  تاذ  هب 
دشابیمن . دیدحت  لباق  تسا و  تیاهن  دح و  یب  یلاعتيادخ 

هحلاص لامعا  تفگ : ناوتیم  رابتعا  نیا  هب  دـنوشیم  هجاوم  نآ  اب  نارگید  هک  تسا  یتمـسق  نامه  زیچ  ره  يور  ای  هجو  هک  ییاـجنآ  زا 
ناگدنب اب  تافـص  نآ  هب  یلاعتيادخ  هک  ار  یتافـص  هک  نانچ  تسا . ناطیـش  هجو  تشز  ياهراک  هک  نانچمه  تسا ، یلاعتيادـخ  هجو 
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نآ هلیـسو  هب  هک  مه  ار  ياهیتاذ  تافـص  هکلب  هیلعف ، تافـص  زا  نآ  لاـثما  تیادـه و  قزر و  قلخ و  تمحر و  ریظن  دوـشیم  وربور  دوـخ 
یلاعتيادخ هک  نیا  يارب  تسناد ، يادخ  هجو  ناوتیم  تردق ، ملع و  دننام  دنسانشیم  يدح  ات  ار  دوخ  يادخ  تاقولخم ،

(77  ) یهلا هجو  موهفم 
. دننکیم ور  دوخ  دنوادخ  بناج  هب  نآ  هلیسو  هب  زین  ناگدیرفآ  دوشیم و  وربور  دوخ  تاقولخم  اب  تافص  نیمه  هلیسوب 

ءامـسا و زا  دراد  باستنا  يو  هب  تبـسن  زا  یعون  ره  هب  تسوا و  هب  بوسنم  هک  يزیچ  ره  یلک  روط  هب  تسوا و  هجو  تهج و  ادخ  هیحان 
لومـشم هک  ینینمؤم  ءادهـش و  هکئـالم و  ءاـیبنا و  زا  شهاـگرد  ناـبرقم  نینچمه  ناگدـنب و  حـلاص  لاـمعا  ناـیدا و  اـت  هتفرگ  شتاـفص 

ـنـد. یاد ــ ه خ ــ جو هم  دن هـمـه و هـ ـ شا هد بـ ـش شـ ترف غـ ــ م
. دـننوصم يدوباـن  زا  ثداوـح و  دـنزگ  زا  دـنراد  رارق  دـنوادخ  تهج  رد  رگید  تراـبع  هب  دنناحبـسيادخ و  هجو  هـک  يروـما  نآ  هـمه 

(1 .) ناوضر تمحر و  لضف و  دننام  تسادخ ، ه  ــ جو زین  دراد  راظتنا  دوخ  يادخ  زا  هدنب  هک  ییاهزیچ  نینچمه 
ص 158 . ناز ج 13 ، ــــ یملا - 1

یسانشادخ ( 78)

ادخ بناج  زا  هدش  هضافا  قیاقح  هجو و  موهفم 

ُهَه »، ـ ْجَو ِّالا  ـٌک  ِلا ــ ٍءْی ه ــ ُّل َش ــ «ُک
ـص ) صق  / 88 .« ) اد ـه خـ جو رگ  دراد مـ یپ  رد  نالطب  تکاله و  شدوجو  زا  دعب  دوش  روصت  هک  يدوجوم  ره  »

رد ناشدوجو  دنتـسین ، ینامز  هک  ییاهنآ  دـنوشیم و  لطاب  کلاه و  ناشدوجو  ناـمز  دمآرـس  زا  دـعب  دنتـسه  یناـمز  هک  تادوجوم  نآ 
تافـص رگم  دوریم ، ادـخ  هاگرد  هب  هدرک  یلاخ  اـج  يدوزب  يزیچ  ره  تسا . هدرک  ناـشهطاحا  فرط  ره  زا  اـنف  دراد و  رارق  اـنف  هطاـحا 

تیاهنیب  ات  هفقو و  نودب  دنتسه و  وا  ضیف  أشنم  هک  ادخ  همیرک 
(79  ) ادخ بناج  زا  هدش  هضافا  قیاقح  هجو و  موفم 

چیه ادخ  ریغ  دشاب و  هتـشادن  هار  وا  هضایف  تافـص  رد  عاطقنا  وا و  تاذ  رد  نالطب  دشاب و  نینچ  دیاب  مه  دوبعم  دنـضیف و  هضافا  لوغـشم 
. تسین وا  زج  يدوبعم  ـچ  یه سپ  تسین . رو  نیا طـ يدوجوم 

همیرک تافـص  انامه  دومن ، نیا  دـنوشیم ، وا  هاگرد  هجوتم  نآ  اب  شقلخ  تسا و  شقلخ  ینعی  وا  ریغ  يارب  وا  دومن  يانعم  هب  ادـخ  هجو 
تر و ــ فغم هتاما و  ءایحا و  قزر و  تقلخ و  تفص  دننام  لعف  تافص  زا  یتفص  ره  زین  تسا و  رصب  عمس و  تردق و  ملع و  تایح و  زا  وا 

. دشابیم دنتیآ  هک  تهج  نادب  تافص  نآ  لاد بـر  تا  ــ یآ ن  ــ ینچمه ـت و  محر
دوش هضافا  نآ  هب  یلاعتيادـخ  هیحان  زا  هک  هچ  نآ  زج  یتقیقح  تسا و  لطاب  کلاه و  هسفن  یف  دوش  روصت  هک  يدوجوم  ره  نیا ، رب  انب 

هدیـشارت ار  نآ  مهوتم  مهو  هک  یموهوم  زج  تسا و  یلاـخ  یلک  روط  هب  تقیقح  زا  دـشابن  یلاعتيادـخ  هب  بوسنم  هک  هچ  نآ  درادـن و 
. تسین

شدوخ وا  هدرب و  راک  هب  وا  رد  یمـسج  یحور و  ادخ  شنیرفآ  هک  تسا  يدوجوم  هک  درادـن ، هرهب  رادـقم  نیا  زج  تقیقح  زا  زین  ناسنا 
رب دیاز  اما  دنیوا و  هب  بوسنم  ادخ و  عنص  همه  دنهدیم  لیکشت  ار  ناسنا  تقیقح  هک  اهنیا  هدرک ، بسک  دوخ  يارب  یلامک  تافص 

یسانشادخ  ( 80)
دننام درامشب ، ربتعم  ار  اهنآ  هدش  ثعاب  رارطـضا  يراچان و  هک  دنتاموهوم  همه  دنکیم ، هضافا  نآ  رب  یعامتجا  لقع  هک  ار  هچ  نآ  اهنیا 

میروایب لقع  هیزجت  هب  هک  رگید  يدوجوم  ره  لاونم  نیمه  رب  تسا . سیئر  يرگید  نآ  ناطلس و  یکی  نآ  دنمورین و  ناسنا  نالف  هک  نیا 
(1 .) موهوم تفارخ و  دنچ  تقیق و  دن حـ ای چـ کی  زا  تسا  ترابع 
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ادخ فرط  رد  ءایشا  هجو  تو و  ـ کلم

...!« ٍءْی ــ ِّل َش ــــ ُتو ُک ُـ کَلَم هِد  ـــ َِیب يذ  ــــ َّلا َنا  ــــ ْحبُسَف »
( سی  / 83 ...!« ) ت ــ سوا ت  ــ سد هب  ز  ــ یچ ه  ــ مه تو  ــ کلم هک  نآ  تسا  هزنم  سپ  »

ود يدوجوم  ره  نوچ  تسادخ ، هبور  هک  تسا  زیچ  ره  فرط  ود  زا  فرط  نآ  توکلم ،
ص 145 . ناز ج 31 ، ــــــ ـی ملا - 1

(81  ) ادخ فرط  رد  ءایشا  هجو  توکلم و 
قلخ هب  ور  تمـس  کلم  تسا و  زیچ  نآ  يادخ  هب  ور  تمـس  زیچ  ره  توکلم  ادخ ، هب  تشپ  رگید  یکی  ادـخ و  هب  ور  یکی  دراد : فرط 

، تسادـخ تسد  هب  يزیچ  ره  توکلم  هدومرف  رگا  و  تسا . دوـجوم  ره  فرط  ود  ره  ياـنعم  هب  توـکلم  میئوـگب : تسه  مه  نکمم  نآ .
(1 .) دراد یمهس نـ هرهب و  طلست  نیا  رد  یسک  ادخ  ریغ  تسا و  زیچ  ره  رب  طلسم  یلاعتيادخ  هک  نیا  رب  دنک  تلالد  هک  تسا  نیا  يارب 

رذ ـم  لا یه و عـ ـ لا ه  ــ جو

...« ْم ــــ ُهَتَّیِّرُذ ْم  ـــ ِهِرو ـــ ُهُظ ْن  ـــ ِم َمَدا  آی  ــــ َنب ْن  ـــ ِم َک  ــــ ُّبَر َذ  ـــــ َخَأ ْذِا  َو  »
فارعا )  / 172 « ) تفرگرب ار  اهنآ  هّیرذ  مدآ  نادنزرف  تشپ  زا  تراگدرورپ  هک  ار  ینامز  روآ  دای  «و 

ص 186 . ناز ج 33 ، ــــــــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 82)

جیردـت نودـب  و  ْنُک »  » هملک اب  هک  ادـخ  هیحاـن  زا  تسا  يرما  تسا  ناـسنا  يارب  هلمج  نآ  زا  تادوجوم و  يارب  هک  یجیردـت  دوجو  نیا 
زا جـیردت  هب  هک  تسا  نیا  دراد  اـیند  فرط  هب  هک  ییور  هجو و  نآ  یکی  تسا : هجو  ود  ياراد  دوجو  نیا  و  دوشیم . هضاـفا  ًۀـعفد  هکلب 

يروط هب  یجیردت  ریغ  تسا  يرما  دراد  ناحبـسيادخ  هب  هک  یهجو  نآ  هب  تبـسن  دوجو  نیمه  دیآرد و  دوجو  هب  مدع  زا  لعف و  هب  هوق 
نآ رد  د  ـــ هد قو  ــ ـس ـت  یل فر فـعـ ـــ ه ط ـــ ه ب ــ ياهو ک ـــ چ ق ــ ت و هـی ــــ ــسا اراد  شروـهظ  هـلحرم  نـیلوا  ناـمه  رد  دراد  هـچ  ره  هـک 

ت. ــ سی نـ
دوجو نیا  دـشاب و  یعمج  يدوجو  ناحبـسيادخ  دزن  رد  دراد  هک  یتعـسو  همه  اب  یناسنا  ملاع  يارب  هک  تسا  نیا  قوف  تاـیآ  ياـضتقم 

هجو نآ  رد  هدومن و  هضافا  دارفا  رب  ار  نآهک  دـنوادخ  هتـشاد و  ناحبـسيادخ  هب  يزیچ  ره  دوجو  میتفگ  هک  تسا  یهجو  ناـمه  یعمج 
تسین . ب  ــ یاغ دار  ــ فا زا  مه  ـد  نواد اد و خـ ــ زا خ م  ــ دار ه ــ فا هدوبن و  بیاغ  رگید  دارفا  زا  يدر  ــ چ ف ــ یه

(83  ) رذ ملاع  یهلا و  هجو 
. تسا هدر  ــ ک تو » ــ کلم  » ه ــ ر ب ــ یبعت نآ  زا  ـد  نواد تسا کـه خـ ـی  تقیقح نا  ـ مه نیا 

رب هدـش و  میـسقت  نامز  تاعطق  هب  نانآ  لامعا  لاوحا و  ناسنا و  داحآ  مینیبیم  هدرک و  هدـهاشم  ار  نآ  ام  هک  ناسنا  ییایند  هجو  نیا  اـما 
دوخ راگدرورپ  زا  یـسح  ذـیاذل  ینیمز و  يدام  تاعتمت  هب  هجوت  رطاـخ  هب  ناـسنا  مینیبیم  هکنیا  زین  هتـشگ و  قبطنم  ماـیا  یلاـیل و  رورم 

تسا نآ  زا  ر  ــ خأ ــ تم ی  ــ گد ــ نز ن  ــ یا ی و  ــ گد ــ نز نیا  رب  قباس  هک  تسا ، یگدنز  رگید  هجو  رب  عرفتم  لاوحا  نیا  همه  هدش ، بوجحم 
. دراد ار  ْنُک »  » و ُنوُکَی »  » تیعقوم هئشن  نیا  تیعقوم  و 

زا بوجحم  نآ  رد  دوـجوم  داـحآ  هک  نیا  زج  تسا ، هئـشن  نیا  نیع  هک  يرگید  یناـسنا  هئـشن  هب  تسا  قوبـسم  ناـسنا  يوـیند  هئـشن  نیا 
سفن هدـهاشم  قیرط  زا  هدـهاشم  نیا  دـننکیم و  هدـهاشم  تیبوبر  رد  ار  راـگدرورپ  تینادـحو  هئـشن  نآ  رد  دنتـسین و  دوـخ  راـگدرورپ 
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دنتسین عطقنم  وا  زا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هکلب  لالدتسا ، قیرط  زا  هن  تسا ، ناشدوخ 
یسانشادخ  ( 84)

ثول كرـش و  تراذق  يرآ  دنراد ، فارتعا  دشاب  وا  لبق  زا  هک  یقح  ره  هب  وا و  دوجو  هب  اذل  دـننیبیمن و  بیاغ  ار  وا  هظحل  کی  یتح  و 
تقد  ) درادن لعف  يرگید  سک  ادخ  لعف  زج  تسادـخ و  لعف  هب  مئاق  هئـشن  نآ  هئـشن . نآ  هن  تسا ، ییایند  هئـشن  نیا  ماکحا  زا  تیـصعم 

(. دییامرف
رد دنوادخ  هک  ياهئـشن  تسوا ، ییایند  هئـشن  رب  قباس  هک  یناسنا  هئـشن  کی  هب  تقیقح و  کی  لیـصفت  هب  دنکیم  هراشا  ثحب  دروم  هیآ 

ْم؟ ــ ُکِّبَر ــ ِب ُتَْسلَا  : » هک تسا  ه  ــ تفر ــ دهاش گ دوخ  سفن  رب  ار  ناشیا  زا  کی  ره  هداد و  رارق  زیامت  هقرفت و  ناسنا  عون  دارفا  نایم  هئـشن  نآ 
( فار ـ عا  / 172 .« ) يرآ ـد : نتفگ یلب ، اولاق  متسین ؟ امش  را  ــ گدرور ــ ن پ ــ ا م ــ یآ  ـ

اب هکلب  درادن ، يویند  هئـشن  زا  ییادج  كاکفنا و  چیه  نامز  بسح  هب  هک  تسا  ياهئـشن  تسین ، ینامز  مدقت  ملاع ، نیا  رب  رذ  ملاع  مدقت 
نآ رب  هک  یتقباس  تسا و  نآ  هب  طیحم  نآ و 

(85  ) رذ ملاع  یهلا و  هجو 
(1 .) دراد ُنو » ـ ُکَی َفـ  » رب ُکـْن »  » هک تسا  یتقباس  دراد 

یهلا هاگشیپ  رد  ناسنا  نامیپ  هما  ـ گنه رذ و  ـم  لا عـ

( فارعا  / 172 !« ) انْدِهَش یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسلَا  ْمِهِسُْفنَا  آی  ـ لَع ـْم  ُهَد ـ َهْشَا َو  »
در »! ـد کـ هاو تساو خـ ـ خزا نآ بـ زا  ر کـه  ــ شب ندر  هب گـ تسا  يد  ــ هع اد  يار خـ «بـ

ص 214 . نازیملا ج 16 ، - 1
یسانشادخ  ( 86)

دنامن دارفا  زا  يدحا  هک  يروط  هب  تفرگ ، ار  ناشهّیرذ  ناشیاهبلص  زا  رشب  زا  دنوادخ  نطوم ، نآ  رد  هک  ار  ینطوم  مدرم  يارب  نک  رکذ  »
هب هتـسباو  تاذ  دـنوادخ  دـندومن و  عاـمتجا  مه  زا  ادـج  ادـج  نطوـم  نآ  رد  همه  دـشاب و  نارگید  زا  صّخـشم  لقتـسم و  هـک  نـیا  رگم 

هدوبن و ناشراگدرورپ  زا  بوجحم  بیاغ و  نطوم  نآ  رد  ناشیا  تفرگ و  ناـشهاوگ  دوخ  هیلع  داد و  ناـشن  ناـشیا  هب  ار  ناـشراگدرورپ 
هب ير  ــ گید دوجوم  ره  هک  نا  ــ نچمه تسا ، نا  ــ ـشرا ـ گدرور وا پـ هک  دـندید  هنیاعم  هب  هکلب  دوبن ، بوجحم  ناشیا  زا  مه  ناـشراگدرورپ 

.« د ــ شا ــ بو ب ــ جحم وا  زا  هک  نیا  نودب  دباییم  ار  دوخ  راگدرورپ  دوخ ، تاذ  هیحان  زا  دو و  ــ تر خ ــ طف
. یهلا تسا  یمال  ــ یقیقح و ک تسا  یباطخ  هکلب  تسین ، لاح  نابز  با  ــ زا ب رذ  ـم  لا رد عـ باو  ــ باط و ج ــ خ

ادخ باطخ  داهشا و  تمایق  رد  رـشب  هیآ ، نیا  ياضتقم  هب  و  انْدِهَـش » یَلب  : » دنتفگ هک  دنایناسک  نامه  ْمُکِّبَِرب » ُتَْسلَا   » هلمج رد  نیبطاخم 
. دوب لفاغ  تفرعم  ياوسام  زا  نآ و  زا  ایند  رد  هک  ـد  نچ ره  دنکیم ، كرد  دنیبیم و  هنیاعم  هب  ار  دوخ  فارتعا  و 

هب ار  قیاقح  نیا  هراـبود  دـیآیم و  دوخ  هب  رـشب  دوشیم ، هدـیچرب  دوب  لـیاح  شراـگدرورپ  رـشب و  ناـیم  هک  ییاـههدرپ  تماـیق  زور  رد 
دروآیم . دای  هب  دوب  هتشذگ  شراگدرورپ  وا و  هنایم  هک  ار  هچنآ  دنکیم و  كرد  هنیاعم  هدهاشم و 

(87  ) ادخ دزن  ناسنا  نامیپ  هماگنه  رذ و  ملاع 
مولعم ار  داهـشتسا  دروم  ْمُکِّبَِرب » ُتَْسلَا   » هلمج اب  تفرگ و  شدوخ  هاوگ  ار  يدرف  ره  ناردـپ ، زا  رـشب  ءانبا  نتخاـس  ادـج  زا  دـعب  دـنوادخ 

هب شتـسرپ  عقوم  رد  ات  تسا ، ناشیا  راگدرورپ  تیبوبر  نآ  دوش و  صخـشم  هدرک  داهـشتسا  ار  رـشب  هیرذ  نآ ، يارب  هک  ار  يرما  ات  درک ،
. دنهد تداهش  ناحبسيادخ  تیبوبر 

وا تاذ  رد  يراگدرورپ  نینچ  هب  ر  ــ قف تسا و  ناسنا  تاذ  تقیقح و  وزج  تسا  ربدـم  کلام و  هک  يراگدرورپ  هب  یمدآ  نتـشاد  جایتحا 
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د ــ شا ــ ه ب ــ تشاد ار  یناسنا  روعش  كرد و  نیرتمک  هک  یناسنا  چیه  رب  ا  ــ نعم نیا  ه و  ــ تشگ بو  ــ تکم شایناشیپ  رب  فعـض  هدش و  هتـشون 
اهناسنا فارتعا  انْدِهَـش » یَلب   » ه ــ لمج د . ــ نايواسم كرد  نیا  رد  همه  عیـضو ، فیرـش و  ریبک ، ریغـص و  لـهاج ، ملاـع و  تسین . هدیـشوپ 

. دش عقاو  زا مـا  یتدا  ـ هش ن  ــ ینچ م و  ــ یدو ــ د ب ــ ها ــ ا ش ــ ار م بلطم  نیا  هک  نیا  هب  تسا 
هب ناشیا  کیاکی  هدش و  عقاو  دا  ــ هشتسا ن  ــ یا درو  ــ ر م ــ شب دار  ــ فا یما  ــ مت

یسانشادخ  ( 88)
(1 .) ـد ناهدو ـــ فار نـم ــ ـت عا را  ــ گدرور ـــ ت پ ــ یبو ــ بر

تادوجوم تقیقح  روهظ  نیمز و  اهنامسآ و  رگید  يور 

لحن )  / 77 ...،« ) ِۀ ــ َعا ـ ّسلا ُر  ــ ْمَا ا  ــ َو م ِضْرالا  َو  ِتاو  ــ مَّسلا ُب  ــ ْیَغ ِه  ــ ِّلل َو  »
شرگید هجو  دشاب و  رهاظ  ینعی  دشاب  تداهـش  شیوخ  ریغ  يارب  شاهجو  کی  دـشاب ، هجو  دـنچ  ياراد  دـحاو  ءیـش  کی  تسا  نکمم 

يور يزیچ  نیمز  اهنامـسآ و  زا  ادخ  هک  تسا  نیا  قوف  هیآ  ینعم  تداهـش . مه  دـشاب و  بیغ  مه  دـحاو  دوجوم  هصالخ  دـشاب و  بیغ 
(89  ) تادوجوم تقیقح  نیمز و  اهنامسآ و  رگید 

ص 217 . نازیملا ج 16 ، - 1
رب لمتـشم  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  یبیغ  ضرا ، تاوامـس و  بیغ  هب  دارم  رگید ، يانعم  هب  تسا . ود  نآ  دودح  زا  جراخ  هک  دنادیم 

تسا و دوهـشم  مدرم  يارب  یکی  دـنراد : يور  ود  نیمز  نامـسآ و  هک  نیا  هصـالخ  تسا ، ود  نآ  لـخاد  رد  هک  تسا  یبـیغ  ینعی  دـننآ ،
. دراد ربخ  تسا  بیاغ  رشب  يارب  هک  نیمز  اهنامسآ و  يوس  نآ  زا  ادخ  رگید  ترابع  هب  و  دوهشم ؛ ادخ  يارب  بیاغ و  شرگید  يور 

نیا يارب  لوا  لیلد : ود  هب  تسا ، ضرا  تاوامـس و  ياهبیغ  زا  یکی  دوخ  بیغ ، مود  يانعم  هب  هک  تسا  تمایق  ياـنعم  هب  تعاـس  هملک 
رد مود  يانعم  هب  بیغ  سپ  ت  ــ ـسین ن  ــ یمز نا و  ــ مـسآ زا  جرا  ــ تما خ ــ یق نوچ  هدـیمان و  بیغ  دوخ  مالک  رد  ار  نآ  ناحبـسيادخ  هک 

ـت. سا نی  ـ مز نا و  ـمـ سآ ـن  یم هـ
مدر ــ ن م ــ طا هر و بـ ــ یر ــ ـس ه  ــ تسا ک يزور  دـندرکیم و  فـالتخا  نآ  رد  ه  ــ ه ک ــ چنآ زا  د  ــ هدیم ر  ــ بخ ار  ر  ــ ـشب اد  ــ زور خ نآ  رد 

هک تسا  حضاو  رپ  ددرگیم و  راکشآ  رهاظ و  اج  نآ  رد  دوب  ناهنپ  ایند  هئشن  رد  قیاقح  زا  ه  ــ چنآ هک  تسا  يزور  ددرگیم . را  ــ کـشآ
ه ــ قیاقح ب نیا  هکلب  تسین ، نوریب  نیمز  اهنامسآ و  يانهپ  زا  شکی  چیه  قیاقح  نیا 

یسانشادخ  ( 90)
(1 .) دنتبا ـن ثـ یمز ا و  ــ هنا ــ مسآ هار  ــ مه

سنا نج و  يانف  یهلا و  هجو  ياقب  موهفم 

( نمحرلا  / 27 !« ) ِمارْکِْالا َو  ِلال  ـ َْجلا ُوذ  ـَک  ِّبَر ـُه  ْجَو یْقبَی  َو  ٍناف  اْهیَلَع  ْنَم  ُّل  «ُکـ
تدم و  دش . دهاوخ  یناف  يدوزهب  تسا  نیمز  يور  رب  هک  يروعش  ياراد  هدنبنج  ره 

ص 200 . نازیملا ج 24 ، - 1
(91  ) سنا نج و  يانف  یهلا و  هجو  ياقب  موهفم 

يانف ینعی  ـب  لطم ود  د و هـر  ــ نکیم عو  ــ لط ترخآ  هئـشن  دریذـپیم و  نایاپ  شرمع  دـیآیم و  رـس  سنا  نج و  يانف  اب  ایند  هئـشن  لـجا 
ـی گد ـ نز نو  ــ چ تسا ، یلا  ــ عت ياد  ــ ءالآ خ ا و  ــ هتمعن زا  تسازج ، هئـشن  هک  تر  ــ خآ ه  ــ ئـشن عولط  نیمز و  روعـش  بحاص  نارادناج 
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ـت. سا ـت  معن ه  ــ جیتن ضر و  ه بـه غـ ــ مد ـ قم زا  لاقتنا  هک  تسا  مو  ـــ لعم تر و  ــ خآ ضرغ  يارب  یمد ، ــ قم تسا  یتا  ــ یح ـا  یند
لاقتنا هب  انف  نیا  نآرق  همیرک  تایآ  زا  يرایـسب  رد  هک  نانچمه  تسا ، یلاعتيادـخ  هب  عوجر  ترخآ و  هب  ایند  زا  لاـقتنا  اـنف  نیا  تقیقح 

. تسین ندش  چوپ  چیه و  قلطم و  يانف  نآ ، زا  روظنم  هک  هدنامهف  هدش و  ریسفت  هدربمان 
رد ینوگرگد  ای  وا  دوخ  رد  يرثا  تادوجوم  ياـنف  هک  نیا  نودـب  دـنامیم ، یقاـب  شمارکا  لـالج و  همه  اـب  همـسا ، ّزع  تراـگدرورپ ، و 

شقادـصم ارهق  هک  دـنراد ، نآ  هب  ور  نارگید  هک  دـشاب  يزیچ  ره  ادـخ  هجو  هب  دارم  هـک  نـیا  رب  اـنب  و  دراذـگب . یقاـب  وا  مارکا  لـالج و 
ادـخ و ءایلوا  ءا و  ــ یبنا د  ــ ننام ددر ، ــ گیم ع  ــ قاو ییو  ــ جادـخ ره  رظن  دروم  دـنبوسنم و  ادـخ  هب  هک  ییاهزیچ  یماـمت  زا  دوشیم  تراـبع 

(1 .) د ــ نشاب ل  ــ یبق نیا  زا  ییا کـه  ــ هز ــ یچ ر  ــ یا ــ وا و س برق  باوث و  وا و  نید 
یسانشادخ ( 92)

اد ــ ـت خ یؤر مو  ـ هفم

« یناَرت َْنل  َلاق  َْکَیِلا  ْرُْظنَا  ینِرَا آ  ِّبَر  َلاق  »
( فارعا  / 143 ...!« ) د ـــ ید یهاو  ـ خن ار  ــ زگره م دومرف  مرگنب  وت  رب  ات  هدب  ناشن  نم  هب  ار  دو  ــ مراگدرورپ خ يا  درک  ضرع  »

ص 204 . نازیملا ج 37 ، - 1
(93  ) ادخ تیؤر  موهفم 

تروص و چـیه  دـناجنگیمن و  دوخ  رد  ار  وا  ینامز  تهج و  ناکم و  چـیه  تسین و  ینامـسج  مسج و  ناحبـسيادخ  میرک  نآرق  رظن  زا 
نآ هب  ندید  راصبِا و  دشاب  نینچ  نیا  شعـضو  هک  یـسک  تسا  مولعم  و  دوشیمن . تفای  هوجو  زا  یهجو  هب  ولو  وا  هباشم  دـننام و  یلکش 

سپ ترخآ . رد  هن  ایند و  رد  هن  ددرگیمن ، وا  اـب  قبطنم  ياهّینهذ  تروص  چـیه  دوشیمن و  قلعتم  يو  هب  میلیاـق  نآ  يارب  اـم  هک  ییاـنعم 
ینـشور و رد  هغلابم  يارب  تیؤر  هب  نآ  ریبعت  تسا و  ملع  لحارم  نیرتنشور  نیرتیعطق و  تیؤر  نیا  هب  دارم  تسیچ ؟ ادخ  تیؤر  ینعم 
هب يرورض  ملع  ره  زا  نوچ  تسیچ ؟ میمانیم  يرورـض  ملع  ار  نآ  هک  ملع  نیا  تقیقح  تسناد  دیاب  تسه  هک  يزیچ  تسا ، نآ  تیعطق 
ملع نیا  نتـشاد  فرـص  هب  تسین  حیحـص  نکلو  دراد  دوجو  ندنل  مان  هب  يرهـش  مینادیم  يرورـض  ملع  هب  ام  ًالثم  دوشیمن  ریبعت  تیؤر 

.« میاهدید ار  ندنل  ام  : » مییوگب
یتیّلک رطاخ  هب  تایهیدب  نیا  هچ  دـشابیم ، تسا )، ود  ددـع  فصن  کی ،  ) لیبق زا  هیلوا  تاّیهیدـب  هب  يرورـض  ملع  رتنشور  لاثم  نیا  زا 
تیؤر ار  اهنآ  تسین  حیحـص  نکلو  مینکب  اهنآ  رب  ملع  قالطا  میناوتیم  دنتـسین  سوسحم  نوچ  دنتـسین و  يدام  سوسحم و  دنراد  هک 

ملع قالطا  اـم  هک  تسا  مهو  شققحت  فرظ  هک  یناـعم  اـی  دریگیم و  ماـجنا  هلقاـع  هوق  رد  هک  ياهیلقع  تاقیدـصت  یماـمت  زین  میماـنب و 
ار اهنآ  نکلو  مینکیم  اهنآ  رب  یلوصح 

یسانشادخ  ( 94)
ام يروضح  ملع  هب  تامولعم  نآ  دوشیم و  اـهنآ  رب  تیؤر  قـالطا  هک  تسا  یتاـمولعم  اـم  تاـمولعم  هناـیم  رد  ارچ ؟ میماـنیمن ، تیؤر 

نیا ياـنعم  مرادیم ». نمـشد  ار  زیچ  ناـمهب  تسود و  ار  زیچ  نـالف  هک  منیبیم  منم و  هک  منیبیم  ار  دوـخ  نـم  : » مییوـگیم ًـالثم  تـسا ،
. متفای نینچ  دشاب  لیاح  نآ  نم و  نیب  يزیچ  هک  نیا  نودب  ار  نآ  مباییم و  نینچ  ار  دوخ  تاذ  نم  هک  تسا  نیا  اهندید 

اهنآ كرد  دنرـضاح و  ناـسنا  تاذ  يارب  هک  تسا  باـب  نیا  زا  اـهنآ  كرد  هکلب  رکف ، هب  هن  دـناسوسحم و  ساوـح  هـب  هـن  روـما  نـیا 
وگتفگ یلاعتيادـخ  هک  اج  ره  عیاش . تسا  يریبعت  تیؤر ، هب  تامولعم  هنوگ  نیا  زا  ریبعت  درادـن . ساوح  ای  رکف و  لامعتـسا  هب  یجایتحا 

مسق نیمه  یلاعتيادخ  ندش  هدید  زا  دارم  میمهفیم  تایصوصخ  نآ  زا  هک  هدرک  رکذ  یتایصوصخ  اج  نامه  رد  هدرک  شندش  هدید  زا 
يزیچ هب  شروضح  تسا و  دوهشم  رضاح و  يزیچ  ره  دزن  ادخ  میمانیم . ندید  تیؤر و  ار  نآ  مه  ام  دوخ  هک  تسا  یملع  زا 
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(95  ) ادخ تیؤر  موهفم 
هک يروط  هب  تسا ، طیحم  يزیچ  ره  رب  رضاح و  دهاش و  يزیچ  ره  دزن  هکلب  هتـشادن  صاصتخا  صوصخم  یناکم  هب  نیعم و  یتهج  هب  ای 
نآ نطاب  رد  يزیچ و  ره  رهاـظ  رد  دوخ و  سفن  رد  شدوخ و  نادـجو  رد  ار  وا  دـناوتیم  دـنیبب  ار  وا  دـناوتب  یـسک  لاـحم  ضرف  هب  رگا 

ندوب نیعتم  ینامسج و  یسح و  ندش  وربور  اب  زج  هک  مسج  هب  تاقالم  مشچ و  هب  ندید  هن  وا  ياقل  ادخ و  ندید  يانعم  تسا  نیا  دنیبب .
. ددنبیمن تروص  فرط  ود  نامز  ناکم و 

اهناج اهلد -  يور  هک  تسا  اهیگریت  نیا  دناهدش  بکترم  هک  تسا  یناهانگ  یگریت  انامه  هدـش  لیاح  ادـخ  مدرم و  هنایم  هک  یعنام  نآ 
يادخ اهناج  دنشابن  ناهانگ  رگا  دوشیم  مولعم  سپ  دنبای ، فرشت  دوخ  راگدرورپ  هدهاشم  هب  هک  دراذگیمن  هدناشوپ و  ار  ناشیا  ي  - 

. اهمشچ هن  دننیبیم  ار 
اب هک  تسا  يروعـش  كرد و  عون  کی  هکلب  تسا ، یـسح  يرـصب و  تیؤر  زا  ریغ  هک  هدرک  تابثا  ار  یتیؤر  دوخ  مالک  رد  یلاعتيادـخ 

، دوشیم كرد  يزیچ  ره  تاذ  تقیقح و  نآ 
یسانشادخ  ( 96)

دقتعم هدرب و  یپ  دوخ  راگدرورپ  دوجو  هب  روعـش  نآ  اب  یمدآ  هک  هدرک  تابثا  يروعـش  دور ، راک  هب  نآ  رد  رکف  ای  مشچ  هک  نیا  نودـب 
. دوشیم

فرظ و تمایق  دهدیم . تسد  تمایق  زور  رد  مه  نآ  شناگدنب  زا  نیحلاص  يارب  اهنت  هدش  ریبعت  ءاقل  تیؤر و  هب  نآ  زا  هک  ملع  نآ  هتبلا 
یعیبط جـیاوح  لیـصحت  یپ  رد  هرـسکی  شیوخ و  نت  ندـیرورپ  هب  دـنباپ  لوغـشم و  نآ  رد  یمدآ  هک  اـیندهن  تسایفرـشت ، نینچ  ناـکم 
لقتنم رگید  ملاع  هب  ات  تسوا و  تایآ  هب  يرورـض  ملع  ندروآ  تسد  هب  ادـخ و  ءاـقل  هار  ندومیپ  كولـس و  لـحم  اـیند  تسا . نتـشیوخ 

. دوشیمن لیان  شراگدرورپ  تاقالم  هب  دوشن 
نیا یناـیب  نیرتهقباـسیب  هب  هدومن و  يرادربهدرپ  تقیقح  نیا  يور  زا  هک  تسا  یباـتک  نیلوا  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن 

يدبا یفن  دش ، تابثا  تمایق  يارب  نآرق  ياج  دنچ  رد  دش  هتفگ  هک  انعم  نآ  هب  ادخ  تیؤر  هلأسم  یتقو  ارهق  تسا . هتخاس  اراکشآ  ار  زار 
رد رابجا  مکح  هب  يویند و  تایح  دـیق  رد  ناسنا  هک  یمادام  دوشیم  نیا  شیاـنعم  دوب و  دـهاوخ  اـیند  هب  عجار  یناَرت » َْنل  : » هلمج نآ  رد 

هرادا یپ 
(97  ) ادخ تیؤر  موهفم 

هب یلک و  روط  هب  هک  نآ  ا  ــ ت دو ، ــ ـشیمن فر  ــ ـشم یفیرـشت  نینچ  اـب  زگره  تسا  نآ  يرورـض  جـیاوح  ندروآرب  شیوخ و  نت  مسج و 
(1 .) در ــــ یمب ـی  نعی ددر ، ــ ع گ ــ طقنم ـش  ند عباوت بـ زا  شندب و  زا  هملک  يانعم  مامت 

ـی هلا بر  ما قـ ـ قم ـد و  عُب برق و  مو  ـ هفم

َنو »! ـــ ُبَّر ــ َقُْملا َک  ـــــــ ِئلُوا »
هعقاو )  / 11 !« ) دننابرقم اهنآ  »

رد هداد  هعسوت  نآ  لامعتسا  رد  دنوشیم . فصتم  ود  نآ  هب  یناکم  تبسن  بسح  هب  ماسجا  هک  دنتسه  یبسن  يانعم  ود  دعب  برق و  هلئسم 
نآ ار هـم بـا  ـق  یا ـی حـقـ نا عـ ــ هدرک م زواجت  تاینامسج  ماسجا و  زا  هداد و  يرتشیب  هعسوت  زاب  دناهدرک . لامعتـسا  مه  نامز  ریغ  نامز و 

ـد . ناهدر ــ فی ک ـ صو تـ ود ،
ص 78 . نازیملا ج 16 ، - 1

یسانشادخ  ( 98)
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ِْهَیِلا ُبَْرقَا  ُنَْحنَو  : » هدومرف یلاعتيادخ  دوخ  هدـش و  لامعتـسا  دراد  زیچ  ره  هب  هک  ياهطاحا  رطاخ  هب  یلاعتيادـخ  دروم  رد  بُرق »  » هملک
ره هب  نم و  دوخ  زا  نم  هب  یلاعتيادخ  ندوب  رتکیدزن  ینعی  انعم  نیا  ق )  / 16 !« ) میرتکیدزن وا  هب  ندرگ  گر  زا  ام  ِدیرَْولا ـ  ِْلبَح  ْنِم 

. دوشیم روصت  برق  موهفم  زا  هک  تسا  ییانعم  نیرتبیجع  زیچ ، نآ  دوخ  زا  يزیچ 
ندش کیدزن  نوچ  تسا و  ّتیدوبع  یگدنب و  هلحرم  رد  ناگدنب  دروم  رد  هدـش  لامعتـسا  يونعم  روما  رد  برق  هملک  هک  يدراوم  زا  زین 

هک تسا  نآ  يانعم  هب  برقت  دـیآیم ، تسد  هب  ّتیدوبع  مسارم  ماـجنا  تداـبع و  هار  زا  هک  یباـستکا ، تسا  يرما  یلاعتيادـخ  هب  هدـنب 
ترابع یکیدزن  نیا  ددرگ و  کیدزن  ادخ  هب  دهاوخیم  دوخ  حلاص  لامعا  اب  ادخ  هدنب  دوش . کیدزن  یسک  ای  يزیچ و  هب  دهاوخب  یسک 

رود وا  زا  ار  تی  ـ مورح تواقـش و مـ لـماوع  بابـسا و  رـش  ضرعم  نآ  رد  دوـش و  عـقاو  هیهلا  تمحر  لومـش  ضرعم  رد  هک  نیا  زا  تسا 
. دننک

(99  ) یهلا برق  ماقم  دُعب و  برق و  موهفم 
زا هک  دنکیم  لزان  یتلزنم  رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـنکیم ، کیدزن  دوخ  هب  ار  دوخ  هدـنب  یلاعتيادـخ  مییوگیم : هک  نیا  زین  و 
زا تسا  ترابع  اهتداعـس  نآ  دـسریمن و  نآ  هب  تلزنم  نآ  ریغ  رد  هک  تسا  ییاهتداعـس  هب  ندیـسر  تلزنم ، نآ  رد  عوقو  صیاـصخ 

. وا تمحر  ترفغم و  ادخ و  مارکا 
لامک دح  هب  ندیسر  تیدوبع و  هار  زا  رگم  دوشیمن  لصاح  یـسک  يارب  ياهبترم  نینچ  دنتداعـس . لها  تاقبط  نیرتهبترمدنلب  نوبّرقم ) )

دهاوخن و يزیچ  چیه  دنک ، شیالوم  هدارا  عبات  ار  شلمع  هدارا و  دشاب و  ضحم  عبات  دبع  هک  یتقو  رگم  دوشیمن  لیمکت  تیدوبع  نآ و 
دنتسه زین  هّللا  ءایلوا  یناسک  نینچ  سپ  تسادخ ، تیالو  تحت  رد  ندش  لخاد  نامه  نیا  شیالوم و  هدارا  قفو  رب  رگم  دنکن  یلمع  چیه 

هّللاءایلوا و 
یسانشادخ  ( 100)

(1 .) ـد ناه ــ ـف یا ــ ن ط ـــ یم ـا هـ هن تـ

یهلا هنازور  را  ــ زور و ک مو  ــ هفم

ٍنْأَش » یف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  »
ن) ــ محر ــ لا  / 29 !« ) ت ـــــ سا و  ـــــ يرا ن ــــ لو ک ـــــ غشم هزور  ه  ـــــ مه وا  »

لعف و  ماقم  رد  یلاعتيادخ  هطاحا  زور ) ره  مْوَی -  َّلُک   ) هلمج رد  مْوَی )  ) هملک زا  روظنم 
ص 245 . ناز ج 37 ، ــــــــــــ یملا - 1
(101  ) یهلا هنازور  راک  زور و  موفم 

يزیچ ره  اب  دجنگیمن و  ناکم  رد  نکل  تسه  یناکم  ره  رد  تسین و  نامز  رد  یلو  تسه  ینامز  ره  رد  وا  هجیتن  رد  تسا ، ءایـشا  ریبدت 
يراک نآ  ریغ  تشاد و  لبق  زور  رد  هک  يراک  نآ  ریغ  دراد ، يرا  ــ زور ک ر  ــ رد ه یلا  ــ عتياد ــ خ تسین . يزیچ  هب  کـیدزن  نکل  تسه 

ره تسین ، شرگید  نأش  دننام  تهج  ره  زا  وا  نوؤش  زا  ینأش  چیه  تسین و  يرارکت  وا  ياهراک  زا  کی  چیه  سپ  دراد ، شدـعب  زور  هک 
هد و ــ یما ــ ع ن ــ ید ــ ار ب دوخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنکیم و  داجیا  عادبا و  هب  هکلب  دنکیم ، هنومن  بلاق و  وگلا و  نودـب  دـنکیم  هچ 

( 1 .«) ِضْرالا َو  ِتاو  ـ مَّس ـ لا ـُع  ید َبـ : » هدو ــ مر ــ ف
ص 207 . ناز ج 37 ، ـــ یملا - 1

یسانشادخ ( 102)
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یهلا رون   : موس لصف 

نآ لومش  روهظ و  یگنوگچ  ادخ و  رون  موهفم 

ِهِرو »... ــ ُن ُل  ــــ َثَم ِضْرْالا  َو  ِتاو  ـــ مَّسلا ُرو  ـــ ُن ُه  ـــ ّل ـ لَا »
رون ) /35 ... .« ) وا رون  لثم  تسانیمز ، اهنامسآ و  رون  ادخ  »

یلاعتيادخ شرهظم و  رب  دنکیم  تلالد  دوخ  روهظ  اب  سپس  دنکیم و  نشور  ار  رون  هدنریگ  رون و  ِجاتحم  زیچ  ره  هک  تسا  يزیچ  رون 
ـد. نکی ـت مـ لالد دو  دو خـ ـ جو روه  سپ بـر ظـ ـد و سـ هدی رو مـ ــ دوجو و ظـه دوخ  داجیا  اب  ار  ءایشا  مه 

يدـیاز رون  هب  ار  نینمؤم  وا  هک  نیا  دـنوشیم و  رینتـسم  نآ  زا  نیمز  نامـسآ و  هک  دـناوخ  يروـن  ار  دوـخ  ناحبـسيادخ  هک  نآ  زا  دـعب 
رون نیا  زا  رافک  دهدیم و  صاصتخا 

(103)
: اعدم نیا  رب  جاجتحا  لالدتسا و  هب  دنکیم  عورش  قوف  هیآ  همادا  رد  کنیا  دنرادن ، ياهرهب 

سک زا  هدرواین و  دوخ  شیپ  زا  ار  دوخ  دوجو  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  شلیلد  ادخ ، ندوب  نیمز  نامسآ و  رون  اما 
ود نآ  دوخ  لـثم  جاـیتحا  هقاـف و  رد  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  لـخاد  رد  هچنآ  نوـچ  دـناهتفرگن ، تساود  نآ  لـخاد  رد  هک  مه  يرگید 

. دوشیم یهتنم  وا  هاگرد  هب  تاجایتحا  همه  هک  تسا  ییادخ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  دوجو  سپ  تسا ،
يو رون  دوجو  سپ  دشابیم . زین  شیوخ  دجوم  هدنهدناشن  دهدیم ، ناشن  ار  دوخ  هک  روط  نامه  تسا  ود  نآ  رد  هچنآ  دوجو  نیاربانب ،

تـسا يزیچ  شیاروام  رد  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  تسا  ملاع  نیا  رد  هک  يزیچ  ره  سپ  دریگیم ، رون  نآ  هلیـسو  هب  زیچ  ره  هک  تسا 
صقن زا  هزنم  تسه و  وا  دوـخ  رد  هک  تسا  ياهقاـف  تجاـح و  زا  هزنم  تشاد و  زیچ  نآ  دوـخ  هک  یتـملظ  نآ  تسا ، تـملظ  زا  هزنم  هـک 

. تسین یندش  کفنم  وا  دوخ  زا  هک  تسا 
هک تسا  یحیبست  نامه  تسا و  ملاع  تادوجوم  یمامت  لاقم  لاح و  نابز  نیا 

یسانشادخ  ( 104)
ره یفن  و  ادخ ـ ، ریغ  تادوجوم  یمامت  زا  لالقتسا  یفن  نآ  همزال  دهدیم و  تبسن  تسا  نآ  رد  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  هب  یلاعتيادخ 

ار حیبست  هفیرش  هیآ  نیا  رون )  / 41 .« ) دنناد شیوخ  حیبست  اعد و  همه  ُهَحیبْسَت ـ  َو  ُهَتالَـص  َِملَع  ْدَق  ٌّلُک  . » تسادخ ریغ  ّیبر  ربدـم و  هلا و 
یکی تسا : رون  ود  نایم  نیا  رد  هک  دوشیم  مولعم  ریبعت  نیا  زا  ناشنمؤم و  هچ  ناـشرفاک و  هچ  دـهدیم ، تبـسن  نیمز  ناـنکاس  مومع  هب 
ناشیا هب  نآ  اـب  هک  تسا  یتمحر  دـننام  دـنکیم  ینارون  ار  دوخ  قلخ  نآ  اـب  یلاعتيادـخ  هک  يرون  سپ  یـصوصخ . يرگید  یمومع و 

ینعی تسا ، رون  مسق  ود  ره  رب  لیلد  ادـخ  تیکلام  نینچمه  یـصوصخ ... یکی  یمومع و  یکی  تسا : مسق  ود  زین  نآ  هک  دـنکیم ، محر 
ماع رون  تیمومع  رب  لیلد  مه  تسوا ، يوس  هب  زیچره  تشگزاب  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  کلام  وا  هک  نیا 

(105  ) نآ لومش  روهظ و  یگنوگچ  ادخ و  رون  موهفم 
(1 .) تسا نینمؤم  هب  وا  صاخ  رون  صا  ـ صتخا رب  ـل  یلد مه  ت و  ــ سوا

ـی هلا ـی  مو ـ مع رو  نـ

رون )  / 35 ...« ) ِهِرُون ُلَثَم  ِضْرْالا  َو  ِتاو  ـ مَّسلا ُرُون  ُهّللَا  »
رد  هدش و  ینارون  نیمز  نامسآ و  نآ  اب  هک  یمومع ، تسا  يرون  ياراد  یلاعتيادخ 
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ص 193 . نازیملا ج 29 ، - 1
یسانشادخ  ( 106)

هلیـسو هب  رگا  زیچ  ره  روهظ  نوچ  دـشاب ، نینچ  مه  دـیاب  دوبن و  رهاظ  هک  هدومن ، روهظ  یقیاقح  دوجو  ملاـع  رد  رون  نآ  هلیـسو  هب  هجیتن 
دو ــ تاذ خ هب  ملاع  رد  هک  يزیچ  اهنت  دهد و  روهظ  ار  نارگید  ات  دشاب ، رهاظ  دوخ  يدوخ  هب  شدوخ  هلیـسو  نآ  دیاب  دشاب  يرگید  زیچ 

. تسا رون  نام  دشا هـ رهظ بـ دوخ مـ ری  يارب غـ ـر و  ها ظـ
اهنآ ینعی  دنروط ، نیا  زین  یـسح  راونا  هک  نانچمه  دناهتفای ، روهظ  اهنآ  رب  وا  قارـشا  اب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  يرون  یلاعتيادـخ 
نتفای دوجو  نیع  یهلا  رون  هب  ءایـشا  روهظ  هک  توافت  نیا  اب  دـننکیم ، نشور  ار  اهنآ  ردـک  یناـملظ و  ماـسجا  هب  ندـیبات  اـب  دـنرهاظ و 

(1 .) تساهنآ دوجو  لصا  ریغ  یسح  راونا  هلیسو  هب  فیثک  ماسجا  روهظ  یلو  تساهنآ 

یهلا یمومع  رون  لومش  لاثم و 

رو ) ــــــ ن  / 35 ...« ) ِهِرو ــــ ُن ُل  ـــ َثَم ِضْرْالا  َو  ِتاو  ـــ مَّسلا ُرو  ــــ ُن ُه  ــــ ّللَا »
روهظ وا  هلیـسو  هب  يدوجوم  ره  تسا و  شیوخ  ياوسام  رهظم  تاذلاب و  رهاظ  هک  تسوا  دشابیم ، رون  قادصم  نیرتلماک  یلاعتيادخ 

سپ دوشیم . دوجوم  دباییم و 
ص 174 . ناز ج 29 ، ـــــــــــــ یملا - 1

(107  ) یهلا یمومع  رون  لومش  لاثم و 
هفاضا ار  رون  نوچ  ِضْرْالا »... َو  ِتاومَّسلا  ُرُون  ُهّللَا   » هلمج رد  دناهتفای . روهظ  نیمز  اهنامسآ و  وا  هلیسو  هب  هک  تسا  يرون  ناحبـسيادخ 

هدوب نیا  شروظنم  تسا  هّللا  نیمز  اهنامـسآ و  رون  هدومرف  و  ُهّللَا »  » هلالج مسا  رب  هدرک  لـمح  ار  نآ  هاـگنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هب  هدرک 
نیا زا  دوشیم . لمح  اهنآ  رب  هک  يدوجو  زا  ای  نیمز و  اهنامـسآ و  هب  مئاق  یتیراع  رون  زا  تسا  ترابع  ادـخ  هک  دـنکن  لایخ  یـسک  هک 

راهظا زا  یشان  ریغ ، يارب  ای  دوخ  يارب  ای  ءایشا  یمامت  روهظ  نوچ  تسین ، لوهجم  يدوجوم  چیه  رب  یلاعتيادخ  هک  دوشیم  هدافتسا  اج 
تاّذ ـ لا ـر بـ ها زی ظـ زا هـر چـ لــبق  سپ  تفاــییمن ، يروـهظ  دیــشخبیمن  یتـسه  درکیمن و  راــهظا  ار  يزیچ  ادــخ  رگا  تـسا و  ادــخ 

ـت. ساد خـ
حیبست و نوچ  دنـسانشیم ، ار  ادخ  تادوجوم ، یمامت  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  دـنکیم و  تابثا  حـیبست  تادوجوم  یمامت  يارب  دـعب  هیآ 

أشنم یملاع  ماع  رون  نآ  زا  هک  تسادخ ، رون  رون ، هب  دارم  سپ  دنکیم . حیبست  ار  یسک  هچ  دنادب  هک  تسا  حیحص  یسک  زا  تالص 
یسانشادخ  ( 108)

نامه نیا  ـت و  ـسا نآ  يار  ــ خا ترابع  تسا و  يواسم  يزیچ  ره  دوجو  اب  دوشیم و  نشور  نآ  هلیـسو  هب  يزیچ  ره  هک  يرون  دریگیم ،
(1 .) دشابیم هیهلا  ماع  تمحر 

یه ـ لا یصوص  رو خـ نـ

رون )  / 35 ...،« ) ِهِرو ُنـ ُلَث  ِضْرْالا َمـ َو  ِتاو  َّسـمـ ـ لا ُرُون  ـُه  ّللَا »
رون نآ  دـنباییم و  هار  هحلاـص  لاـمعا  يوس  هب  نآ  هلیـسو  هب  دـنوشیم و  نشور  نآ  اـب  نینمؤم  اـهنت  هک  تسا  یـصاخ  رون  ناـیم  نیا  رد 

هنادواج تداعـس  يوس  هب  هجیتن  رد  ددرگیم و  نشور  دـنوشیم  وروریز  اههدـید  اهلد و  هک  يزور  رد  اههدـید  اهلد و  هک  تسا ، تفرعم 
. دو ـ شیم نایع  ناشیارب  زور  نآ  رد  دوب  بیغ  ناشیارب  ا  ــ یند رد  ه  ــ چنآ د و  ــ نو ــ شیم ت  ــ یاد ــ دوخ ه
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ص 176 . ناز ج 29 ، ـــ یملا - 1
(109  ) یهلا یصوصخ  رون 

هـشیش نوچ  دزوسب و  افـص  تیاغ  رد  ینوتیز  نغور  اب  دـشاب و  هتـشاد  رارق  ياهشیـش  رد  هک  هدز  لـثم  یغارچ  هب  ار  رون  نیا  یلاعتيادـخ 
ياههناخ رد  غارچ  نیا  دهد و  لیکشت  ار  رون ) یلع  رون   ) نآ يافص  اب  نیا  يافـص  دشخردب و  يرد  بکوک  دننام  تسا ، یفاص  زین  غارچ 

زا ار  نا  ـ ـشیا ـع  یب ترا و  ــ جت ه  ــ ینادر ک مـ د ، ــ ننک ح  ــ یبست ار  يادـخ  نمؤم ، ینادرم  اهنآ  رد  هک  ییاـههناخ  ـد ، ـشا ه بـ ــ تخیوآ تداـبع 
درادیمن . زاب  ادخ  تدابع  زا  ناشراگدرورپ و  دا  یـ

ار رافک  تسا و  یگشیمه  تداعس  شلابند  هک  يرون  هتشاد ، یمارگ  نآ  اب  ار  نینمؤم  یلاعتيادخ  هک  تسا  یتفرعم  رون  تفـص  لاثم  نیا 
زا دشاب و  شیوخ  راگدرورپ  اب  لوغشم  هک  یسک  سپ  دننیبیمن ، چیه  هک  هداد  رارق  یتاملظ  رد  ار  ناشیا  هدرک و  مورحم  نآ  زا 

یسانشادخ  ( 110)
(1 .) دباییم صاصتخا  ادخ  هیحان  زا  يرون  هب  دنک  ضار  ـ عا ـا  یند تا  ـ یح عات  مـ

یهلا یصوصخ  رون  لومش  لاثم و 

رو ) نـ  / 35 ...« ) ِهِرو ُنـ ِضْرْالا َمـَثـُل  َو  ِتاوم  َّسـ ـ لا ُرو  ــ ُن ّلـُه  ـ لَا »
لام  هک  يرون  شیانعم  دنکیم و  فیصوت  ار  ادخ  رون  هفیرش  هیآ  نیا  ِهِرُون »،... ُلَثَم  »

ص 174 . ناز ج 29 ، ـــــــــــــــ یملا - 1
(111  ) یهلا یصوصخ  رون  لومش  لاثم و 

ادخ هک  تسا  يرون  نآ  فصو  دارم  هکلب  تسین ، تسادخ  دوخ  هک  رون  نآ  فصو  دارم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ  و  دشابیم -  تسوا 
هک يدوجو  زا  تسا  ترابع  هتفای و  روهظ  يزیچ  ره  نآ  هلیـسو  هب  هدرک و  هضافا  هک  یماع  رون  نآ  دارم  زاـب  هتبلا  دـنکیم ، هضاـفا  ار  نآ 
هب نآ  هداد و  صاصتخا  نینمؤم  هب  اهنت  ار  نآ  یلاعتيادخ  هک  صاخ  تسا  يرون  رون  نآ  هب  دارم  هکلب  تسین ، هدرک  دوجوم  ار  يزیچ  ره 

ـت. سا نام  ـ یا تقیق  ــ دو ح ـ شی هدافتسا مـ مالک  زا  هک  يروط 
هب م  ــ یتفگ هک  تسا  يرو  ــ نامه ن رون  نیا  هداد و  تبسن  دوخ  هب  ار  صاخ  رون  نیا  ناحبسيادخ  مینیبیم  میرک  نآرق  رد  دراوم  ریاس  رد 

تفرعم نامیا و  رون  هتبلا  تسا . تفرعم  نامیا و  رون  نآ  دننک و  هئاضتـسا  نآ  زا  ناشراگدرورپ  يوس  هب  هار  رد  ات  هداد  صاصتخا  نینمؤم 
ـت . سا نآ  زا  د  ـــ متسم نآ و  ه  ــ مئاق ب ادخ و  رون  زا  سبتقم  ی و  ــ تیرا ــ تسا ع يرون  نینمؤم  ياهلد  رد 

يو ــ ـس ه  ــ ب ـد ، نـشا ــ نا ب ــ میا لا  ــ مک ياراد  ه  ــ ار ک یناسک  دنکیم  تیاده  یلاعتيادـخ  رو ) ــ ن  / 35 « ) ُءا ــ ـشَی ْن  ــ ِهِرو َم ــ ُِنل ُهّللا  يِدْهَی  »
هب فصتم  هک  ار  یناسک  هن  ادخ ، رو  ــ ن

یسانشادخ  ( 112)
(1 .) تسوا ّتیشم  فر  ـر صـ طا هب خـ نیا  ـد و  نشا ر بـ ــ فک

تمایق زور  قارشا  یه و  ـ لا رون 

رمز )  / 69 « ) اهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرالا  ِتَقَرْشَا  َو  »
زا تسا ، تمایق  زور  صیاصخ  زا  هک  تسا  یتلاح  نآ  شراگدرورپ ، رون  هب  نیمز  قارشا  تسا . نآ  ندش  ینارون  يانعم  هب  ضرا ، قارـشا 

تقیقح  روهظ  اههدرپ و  نتفر  رانک  لیبق :
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ص 177 . ناز ج 29 ، ـــــــــــــ یملا - 1
(113  ) تمایق زور  قارشا  یهلا و  رون 

، دننیبب ار  یلمع  ره  تقیقح  نارظان  هک  يروط  هب  لطاب ، ای  قح  تیـصعم ، ای  تعاطا  رـش ، ای  ریخ  زا  لامعا ، تیعقاو  روهظ  زورب و  ءایـشا و 
ناحبـسيادخ زور  نآ  هدـنهد  روهظ  هک  تسین ، کش  ياـج  مه  نیا  رون و  هلیـسو  هب  نآ  روهظ  زا  تسا  تراـبع  يزیچ  ره  قارـشا  نوچ 

بسک یلاعتيادخ  زا  هک  يرون  اب  زور  نآ  رد  ءایـشا  سپ  تسا ، طقاس  ّتیببـس  زا  زور  نآ  رد  يرگید  ببـس  ره  ادخ  زا  ریغ  نوچ  تسا ،
نآ زا  نکلو  درادن ، نیمز  هب  یصاصتخا  دوشیم و  تادوجوم  یمامت  لماش  تسا و  یمومع  دنچ  ره  قارشا  نیا  .و  دنوشیم نشور  هدرک 

نیمز و لاح  نیع  رد  نیمز  هب  دارم  تفگ . نخـس  نیمز  قارـشا  زا  اهنت  اذل  تسا ، نیمز  لها  نیمز و  زور  نآ  تلاح  نایب  ضرغ  هک  ییاج 
(1 .) تسا نآ  تاقلعتم  نآ و  رد  تادوجوم 

ص 148 . ناز ج 34 ، ـــ یملا - 1
یسانشادخ ( 114)

یهلا ملع   : مراهچ لصف 

نیبم باتک  رد  ءایشا  توبث  یهلا و  ملع  لومش 

( أبس  / 2 ...،« ) اهیف ُجُر  ـ ْعَی ا  ــ َو م ِءا  ــ مَّسلا َن  ــ ِم ُلِز  ـ ْنَی ام  َو  ا  ــ ْهنِم ُجُر  ــ ْخَی ا  ــ َو م ِضْرالا  ِفـی  ـُج  ِلَی ـُم مـا  َْلعَی »
نیا و  دوریم »، الاب  نامـسآ  هب  دیآیم و  ورف  نامـسآ  زا  هچنآ  دوشیم و  نوریب  نیمز  زا  دوریم و  ورف  نیمز  رد  هچنآ  هب  دراد  ملع  ادـخ  »

د. ــــ هدی ما مـ ــ جنا ه  ــ چنآ ی و  ــ تکر ـــ بحا ح ره صـ تکرح  هب  ادخ  ملع  زا  تسا  هیانک 
اهنامسآ و همه  رد  اضف  رد  قلعم  هرذ  کی  ینیگنس  یتح  تسین ، رود  وا  ملع  زا  دوجوم  نیرتکچوک  تسا و  بیغ  هب  ملاع  یلاعتيادخ 

. تسین ناهنپ  وا  ملع  زا  نیمز 
(115)

تبث نیبم  باـتک  رد  هک  نآ  رگم  نآ  زا  رتگرزب  هن  هرذ و  نآ  زا  رتکـچوک  هن  و  ٍنیبُم -  ٍباـتِک  یف  ّـِالا  ُرَبْکَا  ـال  َو  َکـِلذ  ْنِم  ُرَغْـصَاال  َو  »
ار هرذ  ریظن  تادوجوم  ا  ــ هنت درادـنپن  ـی  ـسک ات  د ، ــ هدیم م  ــ یمعت تادو  ــ جو ــ یماـمت م هب  ار  ادـخ  ملع  هلمج  نیا  سنوی )  / 61 .« ) تسا

باتک رد  دنشاب  هچ  ره  ءایـشا  هک  تسا  نیا  هدرک  هراشا  نادب  ه  ــ یآ نیا  رد  هک  ياهتکن  دنادیمن ، ار  رتگرزب  نآ و  زا  رتکچوک  دنادیم ،
یشال ــ تم م  ــ زا ه شايویند  يازجا  دنچ  ره  رگید  دوجوم  ره  ناسنا و  دوشیمن و  لیدبت  رییغت و  شو  ــ ختسد هک  دنراد ، یتوبث  ادخ  نیبم 

رد دو  ـ با ن نـ ــ یمه نو  ــ چ دراد ، ــ يرا ن ــ اد ک ــ يارب خ شاهداعا  مه  زا  ــ دوش ب دوبان  وحم و  راگزور  هحفـص  زا  شراثآ  یلک  هب  ددر و  ــ گ
(1 .) دراد یتو  ــــ بث يدو و  ـــ ن ب ــ یبم با  ـ تک

ص 250 . ناز ج 32 ، ـــ یملا - 1
یسانشادخ ( 116)

یه ـ لا مل  بتار عـ ـی و مـ سر ــ ک

َضْرالا » َو  ِتاو  ــــ مَّسلا ُه  ــ ُّیِسْر ــ ـَع ُک ِسَو َءا  ـ شا ـ ِمب ِّالا  ِه  ــ ِْملِع ِمـْن  ٍءْی  ــ َِشب َنو  ــ ُطیُحی َو ال  »...
ه ــ تفر ــ گار ــ ار ف ن  ــ یمز اهنا و  ــ مـسآ شترد  ــ ملع و ق ورملق  د ، ــ هاو ــ خب دو  ــ ه خ ــ نآ چ هب  رگم  دنباییمن  هار  وا  ملع  زا  يزیچ  هب  و  »... 

هر ) ــ قب  / 255 .« ) ت ــ سا
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نیب طـباور  هب  هک  تسوا  اـهنت  تسادـخ . ملع  زا  مـه  نآ  دوـش  تفاـی  یملاـع  دزن  هـک  مـه  یملع  ره  تسادـخ و  زا  تـسه  هـچ  ره  مـلع 
نابحاص زا  هک  یبابـسا  للع و  اصوصخم  للع و  بابـسا و  هیقب  اما  هدـیرفآ و  ار  اهنآ  طبار  تادوجوم و  وا  نوچ  تسا ، هاگآ  تادوجوم 

نوؤش زا  تسا  ياهبترم  دوخ  دنهدیم  رارق  هدافتسا  دروم  ار  نآ  دنراد و  هچ  ره  نکل  دنراد ، یملع  یفرـصت و  لخد و  هک  دنچ  ره  دنلقع 
یـسک رگید  سپ  وا ، ریبادـت  ءاـحنا  زا  تسا  ياهوـحن  یهلا و  تافرـصت  نوؤـش  زا  تسا  ینأـش  دوـخ  دـنراد  فرـصت  هچ  ره  یهلا و  مـلع 
ریبدت زا  نامه  تشادرب  رگا  درادرب و  یمدـق  شتکلمم  رد  يراج  ریبدـت  ناحبـسيادخ و  هدارا  فالخ  رب  دـهد  هزاجا  دوخ  هب  دـناوتیمن 

. تسادخ
(117  ) یهلا ملع  بتارم  یسرک و 

یمامت ماـقم  نیا  هک  دوشیم  نیعتم  اـنعم  نیا  تسه  تعـسو  يارب  هک  لـمتحم  یناـعم  زا  هجیتن  رد  تسا ، ملع  بتارم  زا  ياهبترم  یـسرک 
تسا ياهبترم  هک  دش  ینعم  نیا  هب  ادخ  یسرک  تعسو  سپ  تسا ، ظفاح  ار  ناشراثآ  مه  ناشتاذ و  مه  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ 

(1 .) ـت سا هد  ه شـ ــ تشو ــ ظو و ن ــ فحم نآ  رد  زیچ  همه  تسا و  نادب  مئاق  ملاع  یمامت  هک  ياهبترم  نآ  ادخ  ملع  زا 

یهلا ملع  ورملق 

( هط  / 7 ،« ) ی ــــ فْخَا َو  َّر  ــــ ِّسلا ُم  ــــ َْلعَی ُه  ــ َّنِا ِلْو َفـ ـــ َْقلا ــ ِب ْر  ـــ َهَْجت ْنِا  َو  »
( رطاف  / 38 !« ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمیلَع  ُهَّنِا  ِضْرالا  َو  ِتاوَمَّسلاِْبیَغ  ُِملاع  َهّللا  َّنِا  »

زا رتقیقد  هب  تبسن  ملع  تابثا  دعب  هدروآ  ار  لوق » هب  رهج   » لوا هیآ ، رد  یلاعتيادخ 
ص 230 . ناز ج 4 ، ــــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 118)
نیا رب  دنک  تلالد  هک  نیا  يارب  هدومرف ، تابثا  ّرس  زا  رتیفخم  هب  تبسن  ار  وا  ملع  هداد  یقرت  ار  بلطم  سپـس  دومن ، لوق » ّرـس   » ینعی نآ 

رد هتسهآ و  ار  نآ  ای  يرادب و  ینلع  ییوگب و  دنلب  ار  تنخس  رگا  وت  هک  تسا  نیا  انعم  تسا و  عیمج  هب  تبـسن  ادخ  ملع  تابثا  دارم  هک 
. دنادیم ار  همه  یلاعتيادخ  دشاب  هدیشوپ  مه  تدوخ  رب  هک  نیا  هب  يرادب  رتیفخم  مه  نیا  زا  ای  ینک و  ناهنپ  تلد 

رب اوتـسا  لابند  هب  ملع  رکذ  رد  هفیرـش  هیآ  نیاربانب  ناهنپ و  هب  هچ  رهاظ و  هب  هچ  دنکیم ، تابثا  ادـخ  يارب  ار  زیچ  ره  هب  ملع  هفیرـش  هیآ 
کلم ورملق  ناطلس و  دنـسم  رد  دباییم و  نایرج  وا  کلم  رد  هک  ثداوح  زا  هچنآ  هب  یلاعتيادخ  ملع  هک  تسا  مولعم  دشابیم و  شرع 
ناـیرج هک  تـسا  یما  ـ ظن ـن  یا ه  ــ وا ب ت  ــ ّیـشم مز  ــ لتـسم ر  ــ گید ر  ــ ظن زا  ت و  ــ ـسا نآ  ه  ــ وا ب يا  ــ ـضر نذا و  مز  ــ لتـسم دـیآیم  شیپ  وا 

تسا . ریبدت  نامه  نیا  دباییم و 
زا دـیراد ، هتفهن  نطاب  رد  هچنآ  قبط  رب  امـش  اب  تساناد و  تسا  ناهنپ  اههنیـس  رد  هچنآ  هب  وا  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  ملاـع  ادـخ 

قبط رب  دنکیم و  هلماعم  لامعا  راثآ  دیاقع و 
(119  ) یهلا ملع  ورملق 

(1 .) دشاب فلا  ـ خم هچ  دشاب و  قباطم  نطاب  اب  ناترهاظ  هک  نیا  هچ  دیامنیم ، ـه  بسا ـ حم نآ 

یهلا ملع  ذوفن 

ْمُِکتاهَُّما »... ِنوُُطب  یف  ٌۀَّنِجَا  ُْمْتنَا  ْذِا  »
( مج نـ  / 32 ... .« ) دیدو نا بـ ـ تناردا ـم مـ کش رد  ـن  ینج ترو  یما کـه بـه صـ ــ گنه »

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


نوگهنوگ یلاوحا  راوطا و  هب  ناتتقلخ  زاغآ  رد  ار  امـش  هک  دوب  وا  درک و  ءاـشنا  نیمز  زا  ار  امـش  هک  ناـمز  نآ  امـش  هب  تسا  رتاـناد  وا 
رتاناد وا  و  تخیرب . ناتردام  محر  لخاد  رد  هدروآرد و  ناـتهفطن  تروص  هب  رخآ  رد  تفرگب و  ناـتنیمز  يرـصنع  داوم  زا  درک و  لوحتم 

دنادیم وا  دیدوب ، ناتناردام  محر  رد  ییاهنینج  امش  هک  نامز  نآ  امش  هب  تسا 
ص 189. ص 78 و ج 27 ، ناز ج 33 ، ــــــــــــــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 120)
امش یلاعتيادخ  یتقو  دماجنایم . اجک  هب  ناتراک  لآم  تسه و  ناتناهن  رد  يرارسا  هچ  دیراد ، یعضو  لاح و  هچ  تسیچ و  امش  تقیقح 
نو ـــ دییاتـسن چ یکاپ  هب  ار  دوخ  هدو  ــ هیب ر  ــ گید پـس  تسا ، ربخ  اب  نآ  ماجنارـس  ناتتقلخ و  زاغآ  زا  دسانـشیم و  سک  ره  زا  رتهب  ار 

(1 .) تسیک يوقت  اب  كا و  ــ ـد پ نادی ر مـ ــ ته وا بـ

ی ــ هلا ه  ــ طا ـ حا

ْم »! ـــ ُْتنُک ا  ـــ َن م ـــ ْیَا ْم  ــــ ُکَعَم َو  ــــ َو ُه »
دیدح )  / 4 !« ) تسامشاب وا  دیشاب  اجک  ره  »

هب یلاعتيادخ  هطاحا  دیتسین . بیاغ  وا  زا  یششوپ  یناکم و  چیه  رد  دراد و  هطاحا  امش  هب  هک  نیا  يارب  تسامـش ، اب  دیـشاب  هک  اج  ره  وا 
رد هکلب  تسین ، یناکم  هطاحا  اهنت  ام 

ص 86 . نازیملا ج 37 ، - 1
(121  ) یهلا هطاحا 

زا شندـش  بیاغ  رگید و  زیچ  زا  يزیچ  ییادـج  رد  كالم  نیرتفورعم  هک  ییاجنآ  زا  نکل  دراد ، هطاحا  ام  هب  زین  تاـقوا  لاوحا و  همه 
لاو ـ حا اهنامز و  اهناکم و  هب  یلاعتيادخ  تبـسن  هنرگو  در ، ــ ر ک ــ کذ ار  ت  ــ ّیعم ا  ــ هنت هیآ  رد  تهج  نیا  زا  تسا ، یناکم  ییادـج  نآ 

(1 .) ت ــ سا ت  ــــ بسن ک  ــــ ی
ص 303 . ناز ج 37 ، ـــ یملا - 1

یسانشادخ ( 122)

( دیحوت  ) تینادحو : مجنپ لصف 

یمالسا قالخا  عورف و  لوصا و  فراعم و  یمامت  هشیر  نآرق و  صتخ  دیحو مـ تـ

!« ٌدَحَا اوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوی  َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  ُدَمَّصلا  ُهّللَا  ٌدَحَا  ُهّللا  َوُه  ُْلق  »
( صالخا  / 4 ات  1)

رد هن  يدحا  هک  نیا  هب  زین  وا و  يوس  هب  شايدوجو  جیاوح  یمامت  رد  هّللايوسام  تشگزاب  تاذ و  ّتیدحا  هب  ار  یلاعتيادخ  هروس  نیا 
تسا و میرکنآرق  دوخهبصتخمهکتسايدـیحوت  ینآرقدـیحوت  نیاو  دیاتـسیم . تسین ، واکیرـش  لاعفا  رد  هن  تافـص و  رد  هن  تاذ و 

. تسا هدش  يزیریپ  ساسانیارب  مالسایقالخا  ویعورف  یلوصافراعم و  یمامت 
هن دشابن ، ددعت  ترثک و  لباق  هک  دوریم  راک  هب  یسک  يزیچ و  دروم  رد  هملک  نیا  دَحَا :

(123)
. دوشن داد  ـ عا لخاد  ًالوصا  ـن و  هذ رد  جرا و نـه  رد خـ
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یمامت هک  تسا  یگرزب  دیـس و  یلاعتيادـخ  سپ  تسا . دامتعا  اب  ندرک  دـصق  ای  ندرک و  دـصق  دمـص ، هملک  ياـنعم  رد  لـصا  دَـمَص :
یتسه ياراد  هک  يزیچ  ره  تسا و  ملاع  همه  هدـنرآدیدپ  یلاعتيادـخ  یتقو  دـننکیم . وا  دـصق  ناشجیاوح  یمامت  رد  ملاـع  تادوجوم 

تسادـخ و هب  جاتحم  شراثآ  شتافـص و  شتاذ و  رد  دـشاب ، نآ  رب  قداص  زیچ »  » مان هک  يزیچ  ره  سپ  هداد ، وا  هب  ادـخ  ار  یتسه  تسا 
چیه دصق  زیچ  چیه  ینعی  تسا ، دمص  دوش  روصت  دوجو  ملاع  رد  هک  یتجاح  ره  رد  یلاعتيادخ  سپ  دنکیم . وا  دصق  شتجاح  عفر  رد 
یلا ــ عتياد ــ اهنت خ و  ت . ــ سوا ه  ــ لیسو هب  شتجاح  ند  ــ مآرب بلطم و  حاجن  تسوا و  شدصقم  ياهتنم  هک  نآ  رگم  دنکیمن  رگید  زیچ 

. تسا قالطالا  یلع  دمص 
هلیـسو هب  ادخ  یفرعم  ماقم  ماقم ، نوچ  تسا ، یلاعتيادخ  فیرعت  رد  یفاک  ًالقتـسم  ُدَـمَّصلا » ُهّللَا   » و ٌدَـحَا » ُهّللا  َوُه   » هلمج ود  زا  کی  ره 

وا دوخ  صاخ  هک  تسا  یتفص 
یسانشادخ  ( 124)

ُهّللَا  » ند ـ ینـش زا  هچ  و  ٌدَـحَا » ُهّللا  َوُـه   » هلمج ندینـش  زا  هچ  ددرگیم  لـصاح  یلاعتيادـخ  هب  تفرعم  هک  تـسا  نـینچ  ینعم  سپ  دـشاب ،
«. ُدَمَّصلا

تا ــ فـص ه  ــ لیـسو ه  ــ م ب ــ هدر و ه ــ ی ک ــ فر ــ عم ار  یلاعتيادخ  تاذ ، تافـص  ه  ــ لیـسو ــ م ب ــ لا ه ــ ن ح ــ یع رد  ه  ــ فیر ــ ـش ه  ــ یآ ود  ن  ــ یا
تفص هب  ار  وا  ُدَمَّصلا » ُهّللَا   » هلمج تسا و  تاذ  نیع  ّتید  ــ حا کـه  هدر ، ـف کـ یصو ّتیدحا تـ تفص  هب  ار  ادخ  ٌدَحَا » ُهّللا  َوُه   » هلمج لعف ،

تسا . ـل  عف تفص  هک  هدرک  فیصوت  ّتیدمص 
،« ٌدَحَا اوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َلـْم  َو  ـْد  َلو ُیـ َلـْم  َو  ِلـْد  َلـْم َیـ »

وا زا  شتاذ  زا  یئزج  ددرگ و  يزجتم  شتاذ  وگب  اـی  دـیازب و  ار  يزیچ  هک  دـنکیم ، یفن  ار  اـنعم  نیا  یلاعتيادـخ  زا  همیرک  هیآ  ود  نیا 
روصت یهاوخیم  هک  ییانعم  ره  هب  ادخ  زا  شندش  ادـج  دـشاب و  هتـشاد  دـهاوخیم  هک  یخنـس  ره  ءزج  نآ  زیچ و  نآ  لاح  ددرگ ، ادـج 

. نک
د و ــ لو ــ ـن ت یا لا  ــ ح ـد ، ـشا هد بـ ـ ـش ـق  تـشم دـّلوتم و  يزیچ  زا  وا  دوـخ  هک  دـننکیم  یفن  ار  اـنعم  نیا  یلاعتيادـخ  زا  هیآ  ود  نـیا  زین  و 

. دو ــ هدارا ش ه  ــ ییا ک ـ نعم قا بـه هـر  ـ قتشا
(125  ) فراعم یمامت  هشیر  نآرق و  صتخم  دیحوت 

دنیرفایب و یلاعتيادخ  دـننام  ینعی  دـشاب ، لعف  رد  ای  تاذ و  رد  وا  ربارب  هک  دـشاب  يوفک  ادـخ  يارب  هک  دـننکیم  یفن  ار  ینعم  نیا  زین  و 
نانید یب  نارادـنید و  زا  يدـحا  ینعی  تسین ، ادـخ  تاذ  رد  يوفک  دوجو  هب  لئاق  ناشیا  ریغ  نایدا و  ناـبحاص  زا  يدـحا  دـیامن و  ریبدـت 

(1 .) ـد ناهد نآ شـ لیا بـه  ــ یضعب ق ریبدت  ینعی  لعف  رد  اما  تسا و  ددعتم  همسا  ّزع  دوجولا  بجاو  هک  دناهتفگن 

دحاو تاذ  موهفم 

ٌدِحو » ٌهِلا  ِّالا  ٍهِلا  ْنِم  ام  َو  »
( هد ــــ ئا ــــ م  / 73 !« ) ت ـــ سین ا  ــــ تکی ياد  ـــــ ز خ ــــ يدو ج ـــــ بعم چ  ـــ یه »

تاذلاّيدحا تسین ، ترثک  ياریذپ  هجو  چیه  هب  هک  تسا  یتاذ  لاعتم  راگدرورپ  تاذ 
ص 445 . ناز ج 40 ، ـــــــــــــــــــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 126)
ار يزیچ  تافص  نآ  تسین و  رثکتم  مه  ظاحل  نآ  رد  دوشیم  ینسح  ءامـسا  ایلع و  همیرک  تافـص  هب  فصتم  هک  مه  یظاحل  رد  تسا و 
زا هن  یتقو  دندرگیمن ، تاذ  رد  رثکت  ددعت و  بجوم  دنوش  هفاضا  رگیدکی  هب  رگا  تسا  نشور  هک  مه  تافص  دوخ  دنیازفایمن . تاذ  رب 
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هن هک  تسا ، تاذلايدحا  یلاعتيادخ  تفگ  دیاب  سپ  دباییمن ، رثکت  تفص ، هب  تفص  هفاضا  هیحان  زا  هن  تاذ و  هب  تفـص  هفاضا  هیحان 
ود زا  هک  تسین  نانچ  شـسّدقم  تاذ  رد  یلاعتيادـخ  تفگ  دـیاب  زین  تسین و  رثکت  ماسقنا و  لباق  جراخ  رد  هن  مهو و  رد  هن  لـقع و  رد 

ار وا  بانج  نآ  هب  یفـصو  نداد  تبـسن  اب  ناوتیمن  زین  درک و  هیزجت  يزیچ  هب  ار  تقیقح  نآ  ناوتیمن  زگره  و  دشاب . هتفای  بیکرت  زیچ 
مییازفیب تقیقح  نآ  هب  جراخ  ملاع  رد  ای  مهو و  ملاع  رد  ای  ضرف و  ملاع  رد  میهاوخب  ار  يزیچ  ره  اریز  دومن . هیزجت  رتشیب  اـی  زیچ  ود  هب 

. تسین ادج  نآ  زا  دراد و  تیعم  زیچ  نآ  اب  دوخ  وا 
رد هک  يددع  تدحو  دارم  تسا ، تاذلاّيدحا  مه  دحاو و  یلاعتيادخ  میتفگ  هک  نیا 

(127  ) دحاو تاذ  موهفم 
يددـع تدـحو  هب  هن  تفـص و  مسا و  رد  هن  تاذ و  رد  هن  لاعتم  دـنوادخ  تسین . دوریم ، راک  هب  دـنترثک  ياراد  ملاـع  تادوجوم  ریاـس 

ٌهِلا ِّالا  ٍهِلا  ْنِم  ام  َو   » هلمج نیا  دـنیادخ و  تاقولخم  عنـص  ماکحا  راثآ و  زا  ود  ره  تدـحو  خنـس  نیا  ترثک و  نیا  اریز  دوشیمن . فصتم 
. دناسریمن ار  دیکأت  نیا  زا  رتهب  يرگید  ترابع  چیه  هک  يروط  هب  دیحوت ، رد  تسا  یغیلب  دیکأت  ٌدِحاو »،

تـسا یـصوصخم  ییاتکی  شاییاتکی  هک  ییاتکی  دوبعم  رگم  دوشیمن  تفای  هلا )  ) دوبعم سنج  زا  یلک  روط  هب  ًالـصا و  دوجو  ملاـع  رد 
. ضرف بسح  هب  جرا و نـه  رد خـ نـه  تاف ، رد صـ تاذ و نـه  رد  هن  دنکیمن  ددعت  لوبق  ًالصا  هک 

ریاس دـیحوت  دـنادیم و  حیحـص  صلاخ و  ار  دـیحوت  نیا  اهنت  دوخ  رگید  تایآ  هیآ و  نیا  رد  نآرق  هچ  تسا  نآرق  دـیحوت  ناـمه  نیا  و 
د ــ یحو ــ ی ت ــ نعم تقیقح  هرابرد  دـیجم  نآرق  هک  تسا  یقیقد  فیطل و  یناعم  زا  یناعم  نیا  دـنادیم و  صلاخ  ریغ  شودـخم و  ار  نایدا 

بـه
یسانشادخ  ( 128)

(1 . ) تسا هدومرف  هراشا  نآ 

دیحوت رد  نآرق  تا  ـ میلعت

هدئام )  / 73 « ) ـٌد ِحاو ٌهِلا  ِّالا  ٍهِلا  ْنِم  ام  َو  »
دنکیم و  یفن  هرکذ ) لج   ) راگدرورپ زا  ار  يددع  تدحو  دوخ  هیلاع  میلاعت  رد  نآرق 

ص 119 . ناز ج 11 ، ــــــــ یملا - 1
(129  ) دیحوت رد  نآرق  تامیلعت 

هب دودحم  هک  نیا  هب  زج  تسا  يددع  شتدحو  هک  يدحاو  تسا و  ّتیرودقم  ّتیدودحم و  يددع  تدحو  همزال  هک  تسا  نیا  شتهج 
نآرق دوشیمن و  هداد  صیخـشت  دوش  عقاو  اـم  طاـحم  رودـقم و  هک  نیا  هب  زج  دـشاب و  رگید  دودـح  نارازه  یناـمز و  یناـکم و  دودـح 

. دبایب طلست  هطاحا و  وا  رب  یسک  دوش و  عقاو  يزیچ  رودقم  طاحم و  هک  دنادیم  نیا  زا  هزنم  ار  یلاعتيادخ 
هن تهج  نیا  زا  دو ، ــ ـشی ـ من رو  ــ هقم ها  ــ گچ ــ یه هک  تسا  يرهاـق  هکلب  تسا  ّتیروـهقم  زا  هزنم  نآرق ، یلاـع  مـیلعت  رباـنب  یلاعتيادـخ 

ـد) عر  / 16 .« ) ِراّهَْقلا ُد  ــ ِحاو ـ ْلا َو  ــ ُه : » د ــ یا ــ مر ــ فیم نآر  ــ رد ق اذل  دراد و  ــ رو ن ـ صت وا  قح  رد  يددع  ترثک  هن  يددع و  تدحو 
هچ دنادیم ، تدحو  ءاحنا  همه  زا  هزنم  ار  وا  سدقم  تحاس  هکلب  دنکیمن ، یفن  یلاعت  يراب  زا  ار  هّیدرف  تدحو  اهنت  دـیجم  نآرق  تایآ 
زا ـت  ـسا یترثک  لابق  رد  هک  يرگید  یلک  تدـحو  ره  اـی  هیـسنج  هیعون و  تدـحو  هچ  تسا و  هیدرف  ترثک  لاـبق  رد  هک  هیدرف  تدـحو 

. دوخ سن  جـ
بولغم و روـهقم و  دـناوتیمن  لاـعفا  رد  هن  تافـص و  رد  هن  تاذ و  رد  هن  هجو  چـیه  هب  ار  یلاعتيادـخ  زیچ  چـیه  نآرق ، تاـمیلعت  رباـنب 

نوؤش زا  ینأش  چیه  رد  زیچ و  ره  قوف  تسا  يرهاق  وا  نآرق  رظن  زا  يرآ  تسین . يددع  وا  تدحو  تهج  نیا  زا  دنک  يدح  رد  دودـحم 
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ـی لطا چ بـ ــ یه هب  بوـشم  هک  تسا  ی  ــ دراد و حـق هار نـ وا  رد  یمدـع  روـما  زا  يرما  چـیه  هک  تـسا  يدوـجو  دوـشیمن ، دودـحم  دوـخ 
. ددر ـــ گی ــ من

یسانشادخ  ( 130)
یکلام دوشیمن . هزیچ  وا  رب  يزجع  چیه  هک  تسا  يرداق  درادن . هار  شتحاس  رد  لهج  هک  تسا  ییاناد  درادن . گرم  هک  تسا  ياهدـنز 

یکی تسین . یطلست  وا  رب  ار  یسک  هک  تسا  یکلم  و  تسین . شیارب  تلذ  هک  تسا  يزیزع  تسین . کلام  ار  يزیچ  وا  زا  یـسک  هک  تسا 
اربم یـصقن  ره  زا  ار  شـسدقم  تحاس  تسا و  لیاق  ار  نآ  صلاخ  یلامک  ره  زا  راگدرورپ  يارب  هک  تسا  نیمه  نآرق  هیلاع  تاـمیلعت  زا 

. دنادیم
یمود درف  دح  نآ  زا  نورب  ناوتب  ات  دوشیمن  يدح  هب  دودحم  هک  تسا  يروط  دوجو  تهج  زا  هک  تسا  دـحاو  انعم  نیا  هب  یلاعتيادـخ 

َو َْدلُوی  َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  ُدَمَّصلا . ُهّللَا  ٌدَحَا . ُهّللا  َوُه  ُْلق  : » دـیحوت هروس  تایآ  زا  دو  ــ ـصقم موهفم و  تسا  انعم  نیمه  دوخ  درک و  روصت  شیارب 
ٌد »! ـــــ َحَا او  ــ ُفُک ُه  ــ َل ْن  ــ ُکَی ْم  ــ َل

ع ــ فر د  ــ ــشا ــ وا ب ت  ــ یو ــ ه ه ــ یبــش ی  ــ تهج زا  شتیوـه  هـک  ار  یــسک  دوـجو  ضرف  هـک  تـسا  يروـط  لا  ــ عتم را  ــ گدرور ــ ت پ ــ ّیو ــ ه
. دنک فیصوت  تسه  هک  روط  نآ  ار  راگدیرفآ  دناوتیمن  ياهدیرفآ  چیه  د . ــ نکیم

(131  ) دیحوت رد  نآرق  تامیلعت 
رد هچنآ  نیاربانب  تافـص و  هیحان  رد  هن  تاذ و  رد  هن  تسین ، نکمم  نآ  رد  ترثک  ضرف  انعم  چیه  هب  هک  دنکیم  تباث  ار  یتدحو  نآرق 
اذل دـنادیم ، تاذ  نیع  ار  اهنآ  همه  مه و  نیع  ار  تافـص  ینعی  دـنادیم ، مه  نیع  ار  همه  نآرق  دوش  ضرف  تافـص  تاذ و  زا  باب  نیا 
يدد شتد عـ ـ حو ـد  نا ــ مهفب ا  ــ تسا ت هدرک  رکذ  ار  ّتیراّـهق  تفـص  شلاـبند  هدوتـس  تینادـحو  هب  ار  یلاعتيادـخ  هک  یتاـیآ  مینیبیم 

(1 .) تسین

هّللا الا  هلاال  موهفم  دحاو و  هلا 

َوُه »!... ِّالا  َهِلا  ٌدِحاو ال  ٌهِلا  ـْم  ُکُهِلا َو  »
هرقب )  / 163 ...!« ) تسین يدوبعم  وا  زج  تسا و  هنا  ــ گی يدوبعم  امش  دو  ــ بعم «و 

هک نیا  رطاخ  هب  تسا  دحاو  ادخ  مییوگیم  تسا . فلتخم  نآ  لامعتـسا  دراوم  تسه  هک  يزیچ  تسا ، یهیدب  میهافم  زا  تدحو  موهفم 
 - وا ّتیهولا  ًالثم  تسوا  رد  هک  یتفص 
ص 150 . ناز ج 11 ، ــــــــــــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 132)
ير ــ ثکت د . ــ نکیمن ر  ــ ثکتم ار  وا  شتا  ــ فـص ریاس  تایح و  تردق و  ملع و  تسین . کیرـش  تفـص  نآ  رد  وا  اب  يدـحا  هک  تسا  یتفص 
چیه ت و  ــ ـسوا تاذ  م  ــ نآ ه تسا . ی  ــ کی شتا  ــ یح ترد و  ــ ملع و ق هنرگو  تسا  یموـهفم  رثـکت  ا  ــ هنت ت  ــ ـسه وا  تا  ــ فـص رد  ه  ــ ک

فـالخ هب  شملع ، هب  تسا  ّیح  شتاـیح و  هب  تسا  رداـق  شتردـق و  هـب  ت  ــ ـسا م  ــ لا ــ وا ع ه  ــ کلب ت ، ــ ـسین يرگید  ریغ  اـهنآ  زا  کـی 
مه تسا و  فلتخم  اموهفم  مه  ناشتافـص ، هصالخ  ـد ، نملا نا عـ ـ ـشملع ـد بـه  نملا رگا عـ دنرداق و  ناشتردـق  هب  دـنرداق  رگا  هک  نارگید 

. انیع
يزجت تاذلاب  دشابن و  نآ  رد  يرثکت  چـیه  هک  دـشاب  یتاذ  شتاذ  ینعی  دوش ، تدـحو  هب  فصتم  شتاذ  هیحان  زا  يزیچ  هک  دوشیم  اسب 

تاذ ـ لايد ـ حا یلاعتيادخ  دنیوگیم  دننکیم و  لامعتـسا  نآ  رد  ار  دـحا  هملک  هک  تسا  نامه  تدـحو  هنوگ  نیا  دریذـپن . شتاذ  رد  ار 
ـت. سا
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ّتیهولا هک  دنا  ــ مهفیم شایها  ــ تو ــ ه ک ــ مه اب  ٌد » ــ ِحاو ٌه  ــ ِلا ْم  ــ ُکُهِلا  » ه ــ لمج
(133  ) هّللا الا  هلاال  موهفم  دحاو و  هلا 

ت. ــ سوا سد  تحا قـ قیال سـ هک  یتد  ــ حو صوصخم ، تسا  یتدحو  وا  تدحو  تسا و  یلا  ــ عت ياد  ــ هب خ ر  ــ صحنم ص و  ــ تخم
، دنتسه هلا  دندرکیم  لایخ  نیکرـشم  هک  یموهوم  ههلآ  نآ  ّتیهولا  یفن  ینعی  تسادخ  ریغ  ّتیهولا  یفن  قایـس  رد  َوُه » ِّالا  َهِلاآال   » هلمج

نتفریذپ يارب  لقع  ینعی  دنادیم ، یهیدب  ار  یلاعتيادخ  دوجو  لصا  میرک  نآرق  ناحبـسيادخ . دوجو  تابثا  ادـخ و  ریغ  یفن  قایـس  هن 
تدحو لیبق  زا  ار  وا  تافص  هک  تسا  نیا  رد  همه  شتیانع  هدرک  تبحـص  ادخ  زا  اج  ره  دنیبیمن و  ناهرب  هب  جایتحا  یلاعتيادخ  دوجو 

(1 .) دنک تا  ـ بثا ار  وا  ـر  گید تا  ـ فص ترد و  ملع و قـ ّتیقلاخ و  یگناگی و  و 
ص 341 . نازیملا ج 2 ، - 1

یسانشادخ ( 134)

دحاو هلا  ناسنا : هلا  ناهج ، هلا 

َنو » ــــ ُلِقْعَی ٍمْو  ــ َِقل ٍتایَال  َو ... ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِفال  ــ ِتْخا َو  ِضْرالا  َو  ِتاوا  ــ مَّسلا ِق  ــ ْلَخ ی  ــ َّنِا ف »
ل ـــ قعت ه  ــ ی ک ــ مدر ـــ يار م ــ ت ب ـــ ـسا ی  ــ تا ــــــ یآ زور و ... ب و  ــ ـش فـال  ــ تخا ن و  ــ یمز ا و  ــ هنا ــ مـسآ ت  ــ قلخ رد  ی  ــ تــسرد ه  ــ «ب

( هر ــــ قب  / 164 !« ) د ــ ننک
اهنامـسآ نیا  تسا . ناسنا  هلا  نامه  دحاو ، هناگی و  هلا  نیا  تسا . یکی  اهنآ  همه  هلا  تسا و  یهلا  تادوجوم ، نیا  زا  يدوجوم  ره  يارب 

تالوحت و رد  هک  یبیارغ  همه  اب  تسا و  نآ  رد  هک  یبیاجع  همه  اب  هتفرگ ، شوغآ  رد  ار  اـم  هک  نیمز  نیا  هتفرگ و  رارق  اـم  يـالاب  رب  هک 
شدرگ هدـندرگ و  يا  ــ هدا ــ ندـیزو ب اهناراب و  ندـش  لزان  اهایرد و  رد  اهیتشک  نایرج  زور و  بش و  فـالتخا  لـیبق  زا  نآ  ياـهبالقنا 

زا کی  ره  يارب  سپ  دـنک ، ناشداجیا  هک  یعناـص  هب  د  ــ نمزا ــ ین ه  ــ ـسفن ی  ــ د ف ــ نتـسه يرو  ــ ما همه  دراد ، دوجو  هدـش ، ریخـست  ياـهربا 
. هدنروآ دیدپ  تسا  یهلا  اهنآ 

(135  ) دحاو هلا  ناسنا : هلا  ناهج ، هلا 
هب رـشب  لقع  تقو  چـیه  هن  نونک و  ات  هن  هک  یماظن  میروخیمنرب ، ءانثتـسا  هطقن  کی  هب  یتح  شنایرج  رد  هک  تسا  ملاـع  رد  هک  یماـظن 

یـسمش و هموظنم  هب  یـسرب  اـت  ینک  عورـش  لوکلوم  نوچ  شدوجوم  نیرتدرخ  زا  رگا  دـنکیمن  یط  ار  شلحارم  دـسریمن و  شاهنارک 
لوکلوم هب  ات  ینک  هیزجت  ار  نآ  زا  ياهرذ  رخآ  رد  ینک و  عورـش  الاب  زا  رگا  و  ینیبیمن . ماـظن  کـی  ملاـع و  کـی  زا  شیب  اـهناشکهک ،

لثم ار  تادوجوم  نیا  زا  اتود  چیه  هک  نیا  ای  هدشن ، مک  يزیچ  لصّتم  ریبدت  نآ  دحاو و  ماظن  نآ  دحاو و  ملاع  نآ  زا  ینیبیم  زاب  یـسرب 
ره تسا ، ماظن  کی  رخسم  شیازجا  یمامت  تسا و  لصّتم  نآ  ياپارـس  رب  مکاح  ریبدت  تسا و  زیچ  کی  ملاع  مهربور  سپ  ینیبیمن . مه 

نآ و هدـنروآ  دـیدپ  هک  ملاع  هلا  سپ  هط )  / 111 .« ) ِموُّیَْقلا ِّیَْحِلل  ُهوُجُْولا  ِتَنَع  َو  : » تسا فـلتخم  شماـکحا  رایـسب و  شیازجا  هک  دـنچ 
. تسا یک  زی یـ نـ ـت ، سا نآ  رما  ربدم 

یسانشادخ  ( 136)
يریبدتاب تسامرفمکح و  ملاعرـسارس  ردهک  یلک  ماظن  نیا  ریغب  شیاقب  شندمآ و  دـیدپ  رد  تساینیمز ، ياههدـیدپ  زایکی  هک  ناسنا ،
میریگیم هجیتن  تسا ، یکی  ملاع  همه  ناسنا و  یتسه  ماظن  یتقو  سپ  درادن . جایتحايرگید  ماظن  هب  دنکیمهرادا ، ارملاع  ياپارس  لصتم 

(1 .) تسا ناسنا  رما  ربدم  هدنروآ و  دیدپ  هلا و  نامه  نآ  ـر  بد هد و مـ ـ نروآد ـ ید ـه و پـ لا کـه 

ادخ ندوب  راهق  دحاو و 
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ُرا »! ــــ ّهَْقلا ُد  ــــ ِحاو ــ ْلا ُه  ـــ ّللا َِّالا  ٍه  ـــ ِلا ْن  ــــ ِم ا  ـــــ َو م »
ص )  / 65 !« ) تسین راهق  دحاو  يادخ  زج  يدوبعم  چیه  «و 

يرما یلاعتيادـخ ، يارب  تیهولا  تابثا  اـما  دـنکیم و  یفن  هلآ  یماـمت  زا  ار  قح -  هب  تیدوبعم  زا  تستراـبع  هک  ّتیهولا -  قوف ، هلمج 
ارهق و ادخ  ریغ  زا  تیهولا  ءافتنا  زا  دعب  هک  تسا 

ص 346 . ناز ج 2 ، ـــ یملا - 1
(137  ) ادخ ندوب  راهق  دحاو و 

هک یعازن  تسین ، یعازن  فـالتخا و  دراد  دوجو  یقح  هب  دوبعم  هک  نیا  لـصا  رد  تینثو  مالـسا و  نیب  نوچ  تسا ، لـصاح  دوخ  هب  دوخ 
؟ تسوا ریغ  ای  تسا ، یلاعت  هّللا  قح  هب  دوبعم  هلا و  نآ  هک  تسا  نیا  رد  تسه 

یلاعتيادـخ دـیامرفیم : هک  ناـیب  نیا  هب  دـنکیم ، تاـبثا  ار  زیچ  ره  رب  شرهق  یتسه و  رد  ار  ادـخ  تینادـحو  ُراّـهَْقلا » ُدِـحاْولَا   » مسا ود 
یّنغ وا  سپ  تسوا ، دوجو  نیع  هک  یلامک  دراد ، یهانتیال  لامک  وا  نوچ  تسین و  وا  دـننام  شدوجو  يدوجوم  چـیه  هک  تسا  يدوجوم 

جا ــ تحم ه  ــ کلب تهج ، کی  زا  اهنت  هن  مه  نآ  تسا ، وا  هب  جاتحم  ر و  ــ یقف د  ــ شا ــ ه ب ــ ر چ ــ وا ه ر  ــ یغ تسا و  قال  ــ طالای ــ لع تاذ و  ــ لاب
لک رب  رهاـق  ناحبـسيادخ و  هضاـفا  تمعن و  دراد  ه  ــ ره چ وا  ریغ  دوـجو ، راـثآ  تهج  زا  دوـجو و  تهج  زا  ت ، ــ هج ره  زا  ت  ــ ـسوا هب 

. تسوا تیشم  رد  ادخ  عضاخ  وا و  هدارا  رد  ادخ  عیطم  يزیچ  ره  تسا و  شیوخ  هدارا  قبط  رب  زیچ و  ره  رب  رهاق  ادخ  سپ  تسا ،
یسانشادخ  ( 138)

ناونع هب  یلمع  یتسه  ملاع  رد  يزیچ  يارب  دـشاب  زیاج  رگا  سپ  تسا ، تدابع  تقیقح  ناـمه  تسا  دوجوم  ره  رد  هک  یتاذ  عوضخ  نیا 
هب يرگید  زیچ  ره  نوچ  تسا . ناحبسيادخ  تدابع  لمع  نامه  دزاس ، مسجم  ار  یمدآ  عوضخ  تیدوبع و  هک  یلمع  داد ، ماجنا  تدابع 
رد رگید و  زیچ  کـلام  هن  تسا  شیوخ  کـلام  هن  تسین ، زیچ  چـیه  کـلام  دوخ  زا  تسوا و  يارب  عضاـخ  روهقم و  دوـش ، ضرف  وا  ریغ 

ـت سا ق  ــ دو بـه ح ــ بعم ناحبـسيادخ  اهنت  هک  میریگیم  هجیتن  سپ  درادن ، لالقتـسا  یتسه  راثآ  رد  زین  و  شدوخ ، ریغ  شدوخ و  یتسه 
(1 .) ر ــــ یغال و 

ص 34 . ناز ج 34 ، ـــــ یملا - 1
(139  ) ادخ ندوب  راهق  دحاو و 

قراشم تادوجوم و  نیمز و  اهنامسآ و  بر  ـد ، حاو ـه  لا

ٌد »! ــ ِحاو ـــ َل ْم  ــ ُکَه ــ ِلا َّنِا  »
تاّفاص )  / 4 !« ) تساتکی امش  دوبعم  اعطق  هک  »

قح هب  دوبعم  زا  تسا  ترابع  هک  هلا  تیهولا  رد  كالم  تسا . نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  امش  دوبعم  و  تسا . یکی  اهناسنا  امش  دوبعم 
رد هک  تسادـخ ، ود  نآ  نیب  تادوجوم  نیمز و  اهنامـسآ و  کلام  ربدـم و  یتقو  دـشاب . ملاع  رما  ربدـم  بر و  وا  هک  تسا  نیا  وا  ندوب 

یحو هک  نیا  يارب  وا  هک  نیا  اب  دـشابن ؟ هنوگچ  و  تسومه . زین  ملاـع  همه  رد  قح  هب  دوبعم  سپ  دـنکیم ، فرـصت  لـخد و  اـهنآ  همه 
رد  دناسرب ، شربمایپ  هب  ار  دوخ 

یسانشادخ  ( 140)
تساهناطیش هنخر  لحم  هک  نیمز  نامـسآ و  نیب  رد  تاّفاص  هکئالم  دناریم و  مکح  نامـسآ  نانکاس  رد  دنکیم و  فرـصت  اهنامـسآ 

نیمز و نامـسآ و  نیب  رد  تسوا  فرـصت  دوخ  نیا  دـننکیم و  عنم  یحو  راک  رد  هلخادـم  زا  رجز ، لامِعا  اب  ار  اـهنآ  دـندنبیم و  فص 
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رد لاح  ره  هب  تسا . ناـنآ  تیبرت  مدرم و  لـیمکت  دوخ  توـالت  نیا  دـننکیم و  توـالت  يو  ربمغیپ  رب  ار  یحو  ناگتـشرف  نآ  اـهناطیش .
هب ادـخ  سپ  تسا ، نینچ  نوچ  ود و  نآ  نیب  تادوجوم  نیمز و  رد  فرـصت  مه  تسا و  اهنامـسآ  ملاع  رد  فرـصت  مه  ییاهنت  هب  یحو 

(1 .) تسومه مه  دحاو  دوبعم  هجیتن  رد  تسا و  نآ  روما  ریدم  ملاع و  یمامت  بر  ییاهنت 
ص 196 . ناز ج 33 ، ـــ یملا - 1

(141  ) تادوجوم نیمز و  اهنامسآ و  بر  دحاو ، هلا 
(142)

ـت ّیدو ــ بعم  : مشش لصف 

ناحبسيادخ يارب  تّیدوبع  را  ـ بتعا

َكُدا ». ... ــ بِع ـُهـْم  َّنِأ َفـ »...
( هدئام  / 118 ... .« ) دناوت ناگدنب  نانآ  »... 

هک هداهن  انب  بلطم  نیمه  رب  ار  ینید  توعد  ساسا  هدرک و  باسح  ادـخ  ناگدـنب  ار  مدرم  هک  تسا  يدایز  رایـسب  تاـیآ  میرک  نآرق  رد 
اهنامـسآ و رد  هک  ار  هچ  نآ  همه  هدرک و  يدعت  زین  نیا  زا  اسب  هچ  هکلب  تسا ، ناشیا  یقیقح  يالوم  یلاعتيادخ  ناگدـنب و  همه  مدرم 

نآرق هک  يرگید  ت  ــ قیقح هدـش و  ر  ــ یبـعت هکئـالم  مسا  هب  نآ  زا  هک  یتـقیقح  ناـمه  ریظن  هدرک و  موـسوم  تمـس  نیمه  هب  تسا  نـیمز 
ِفـی ُّل َمـْن  ـــ ْنِا ُک : » هدومرف هدیمان و  نج  ار  نآ  فیرش 

(143)
( میرم  / 93 !« ) اْدبَع ِنمْحَّرلا  ی  ـــ ِتا ِّالا  ِضْرالا  َو  ِتاو  ـــ مَّسلا

زج يدوـجوم  چـیه  هچ  دوـشیم ، قـالطا  نآ  رب  زیچ )  ) هملک هک  تسا  يزیچ  ره  کـلام  ًۀـقیقح  هملک و  ياـنعم  ماـمت  هـب  ناحبـسيادخ 
کیلمت ادـخ  هک  ار  هچ  نآ  رگم  تسین ، کلام  ار  يروشن  تایح و  گرم و  ررـض و  عفن و  نینچمه  ار و  دوخ  ریغ  دوخ و  ناحبـسيادخ 

. تسا هداد  تردق  نآ  رب  ار  ناگدنب  هک  يزیچ  نآ  رب  تسا  رداق  نینچمه  و  دنکیمن . لطاب  ار  وا  دوخ  تیکلام  هک  یکیلمت  هتبلا  دنک ،
تسوا و یعیرـشت  هدارا  ربارب  رد  نایمدآ  اصوصخم  تادوجوم و  دایقنا  بوجو  أـشنم  راـگدرورپ  یعقاو  تیکلم  یقیقح و  تنطلـس  نیمه 

نانآ رما  حالص  ثعاب  هک  ینیناوق  هچ  هداد و  شتنس  تدابع و  تیفیک  هرابرد  هک  یتاروتسد  هچ  هدومرف ، ررقم  ناشیارب  وا  هک  یتاروتـسد 
یسک تسا و  قالطالا  یلع  ینیوکت و  کلام  ناحبسيادخ  هک  ییاجنآ  زا  تسا . هدومرف  لعج  دشابیم  ناشترخآ  ایند و  تداعـس  هیام  و 

کلام وا  زج 
یسانشادخ  ( 144)

َو : » هدومرف شدوخ  هکناـنچ  دوش ، شتـسرپ  وا  زج  یـسک  ینیوـکت -  هن  یعیرـشت -  ّتیدوـبع  هلحرم  رد  تسین  زیاـج  تهج  نیا  زا  تسین 
( ءارسا  / 23 !« ) ُهاِّیا ِّالا  اوُُدبْعَت  ّالَا  َکُّبَر  ـی  ضَق

نیمز  رد  دوبعم  اهنامسآ و  رد  دوبعم 
فر ) ـــــ خز  / 84 !« ) ٌه ــ ِلا ِضْرالا  ی  ــ ِف َو  ٌه  ــ ِلا ِءا  ـ مَّسلا ی  ــ ِف يذ  ــ َّلا َو  ـــ َو ُه »

ـت. سا ـت  یدو ـ بع ـق مـ حتس ینع مـ یـ دوبعم ، نیمز  رد  ومه  تسا و  تدابع  قحتسم  دوبعم  اهنامسآ  رد  هک  تسا  یسک  وا 
اهنامسآ رد  وا  هک  ینعم  نیا  هب  هن  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  هب  قلعتم  وا  تیهولا  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  نیمز  نامـسآ و  رد  ادخ  ندوب  هلا 
تابثا نیمز  نامسآ و  يارب  نیکرشم  هک  ياهلآ  هب  تبسن  ياهلباقم  هفیرش  هیآ  نیا  رد  دراد . ياج  ناکم  ود  نآ  زا  یکی  رد  ای  نیمز و  و 
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(145  ) نیمز رد  دوبعم  اهنامسآ و  رد  دوبعم 
(1 .) تسین يدوبعم  هلا و  وا  زج  نیمز  اهنامسآ و  همه  رد  دیامرفیم  هتفر و  راک  هب  دننکیم 

اد ربارب خـ رد  تادوجوم  یتاذ  لّلذت 

ِلا »! ــ صْالا َو  ِّوُد  ــ ُْغلا ــ ِب ْمُُهللِظ  َو  ا  ــ هْر ــ َو َک ا  ــ عْو ــ ِضْرالا َط َو  ِتاو  ــ مَّسلا ی  ــ ِف ُد َمـْن  ــ ُجْسَی ِهِّلل  َو  »
ناشاههیاس  اب  ت ، ــ هار ــ ای ک ت  ــ بغر هب  تسا ، ن  ــ یمز اهنا و  ــ مسآ رد  ه  ــ ر چ ــ «ه

ص 205 . ناز ج 35 ، ـــــــــــــــــــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 146)

د ) ــــ عر  / 15 .« ) د ــــ ننکی اد مـ ــــ هد خ ــــ جس نا  ــ ها ــ گنا ــــ بش داد و  ــــ ما ــ ب
زا نآ  کفنم و  نآ  زا  يدوجوم  چـیه  هک  تسا ، یتاذ  ّللذـت  عوضخ و  دوخ  راگدرورپ  تحاس  ربارب  رد  تادوجوم  هماع  عضاوت  ّللذـت و 

چیه دوخ ، زا  يدوجوم  چیه  دوب و  دهاوخ  شرافس  نودب  عوط و  هب  تادوجوم  عوضخ  ملسم  روط  هب  سپ  تسین . فلختم  يدوجوم  چیه 
. دوش روصت  یشکرس  عانتما و  ای  تهارک و  شاهرابرد  ات  درادن  زیچ 

فلاخم هک  نوؤش  زا  ياهراپ  رد  نکلو  دنتـسه ، ادخ  رما  ربارب  رد  عضاخ  دـجاس و  ناشدوخ  هب  عجار  نوؤش  عیمج  رد  ام  ملاع  تادوجوم 
هک هچنآ  رد  اـهرک و  ناـشعوضخ  دوجـس و  نآ  لاـثما  اـهضرم و  تاـفآ و  راـثآ و  نـالطب  داـسف و  گرم و  لـیبق  زا  تساـهنآ  تعیبـط 

هکئالم عوضخ  دـننام  دایقنا و  عوط و  روط  هب  لامک ، يزوریپ و  فدـه و  هب  ندیـسر  ءاقب و  تاـیح و  لـیبق  زا  تساـهنآ  ع  ــ بط ق  ــ فاو ــ م
(1 .) ـد ننکیم ل  ــ مع دنر  ــ یگب رو  ــ تسد هچ  نآ  هدو و  ــ منن ینامرفان  دهدیم  ناشروتسد  هک  هچ  نآ  رد  ار  ادخ  هک  تسا 

ص 214 . نازیملا ج 22 ، - 1
(147  ) ادخ ربارب  رد  تادوجوم  یتاذ  ّللذت 

اد ربارب خـ رد  تادوجوم  هد  ـ جس مو  ـ هفم

د ) ـــ عر  / 15 !« ) ِلا ـــ صْالا َو  ِّوُدُْغلِاب  ْمُُهللِظ  َو  اهْرَک  َو  اعْوَط  ِضْرالا  َو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  ُدُجْسَی  ِهِّللَو  »
یگداتفا تلذ و  تیاهن  روظنم  هب  هک  ندیـسوب  بدا  نیمز  ًالثم  دـهدیم ، ماـجنا  يونعم  ضارغا  روظنم  هب  ناـسنا  هک  يایعاـمتجا  لاـمعا 

مان نامه  هب  ار  اهـضرغ  هداد و  زین  اهنآ  ياهـضرغ  هب  ار  لامعا  نیا  مان  دوشیم ، ماجنا  دوجـسم  ماقم  ّولع  تزع و  لابق  رد  هدننک ، هدـجس 
تسا تیانع  نیا  هب  اهنیا  همه  دنیوگیم ، دوجـس  مه  ار  ّللذت  دنیوگیم ، هدجـس  ار  نداتفا  كاخ  هب  نیمز و  رب  هک  روط  نامه  دنمانیم .

تسا . نآ  جیاتن  اهضرغ و  نامه  یعامتجا  لامعا  نیا  زا  روظنم  هک  دنناسرب  هک 
قرف دهدیم . تبـسن  تادوجوم  همه  هب  ار  نآ  لاثما  لاؤس و  دـمح و  حـیبست و  تونق و  لیبق  زا  نآ  ریاظن  لامعا و  هنوگ  نیا  میرک  نآرق 
تایاغ و هک  تسا  نیا  يرشب  عامتجا  فرظ  رد  شعوقو  تروص  رد  روما  نیمه  تادوجوم و  هب  شباستنا  تروص  رد  روما ، نیا  هنایم 

یسانشادخ  ( 148)
رابتعا عضو و  زا  یعون  هب  روما ، نآ  زا  ضرغ  هک  مود ، مسق  فالخ  هب  تسا ، دوجوم  شیانعم  تقیقح  هب  لوا  مسق  رد  اـهنآ  ياـهضرغ 
فالخ هب  تسا ، یقیقح  یگداتفا  تلذ و  دـنوادخ  ییایربک  تمظع و  تحاس  ربارب  رد  اهنآ  یگداتفا  تادوجوم و  تلّذ  دـباییم . ققحت 

(1 .) تسا یگداتفا  تلذ و  رابتعا ، عضو و  بسح  رب  هک  يرشب  یعامتجا  فرظ  رد  ندیسوب  بدا  نیمز  نداتفا و  ورب 

؟ تسیچ اههیاس  هد  ـ جس مو  ـ هفم
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( دعر /15 !« ) ِلاصْالاَو ِّوُدُْغلِاب  ْمُُهللِظ  َو  اهْرَک  َو  اعْوَط  ِضْرالا  َو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  ُدُجْسَی  ِهِّللَو  »
ار یتاذ  هدجس  يانعم  لاح  نیا  رد  هک  تسا  ساسا  نیارب  هدیمان و  هدجس  نیمز  رب  ماش  حبص و  رد  ار  ماسجا  ـه  یا ـ ـس ندا  ـ تفا ـد  یجم نآر  قـ

لاثم اب  تسا  ءایشا  تاوذ  رد  هک 
ص 213 . ناز ج 22 ، ــ یملا - 1

(149 ( ؟ تسیچ اههیاس  هدجس  موهفم 
نیا هب  لاقتنا  هار  یناـمدرم  نینچ  يارب  دـنکیم و  رادـیب  یتاذ  هدجـس  ياـنعم  كرد  يارب  ار  طیـسب  ناـیمدآ  سح  هدومن و  لـثمم  یـسح 

. دزاسیم ناسآ  ار  یسح  ریغ  یلقع و  تقیقح 
هک نیا  هن  تسا ، نداتفا  دوجـس و  یگداتفا  ندومن  مسجم  نیمز و  رب  اههیاس  طوقـس  ناـیب  ماـسجا  هیاـس  هب  هدجـس  نداد  تبـسن  زا  روظنم 

تسین یلایخ  يریوصت  يرعـش و  مالک  کی  بلطم  نیا  و  دشاب . شراثآ  لاوحا و  عیمج  رد  هیاس  ینیوکت  تعاطا  نایب  اهنت  اهنت و  دوصقم 
عبط هب  تسا و  میلس  لقع  رظن  رد  راوتسا  تباث و  ماهوا و  زا  رتیلاع  هک  یقیاقح  دشاب . هدش  نآ  هب  لسوتم  دوخ  قح  توعد  رد  نآرق  هک 

روهظ یعون  سح  يارب  دـشاب  نکمم  هک  دراوم  ياهراپ  رد  دومن و  مسجت  ار  نآ  دوشیمن  تسا و  رود  ساوح  تاـسوسحم و  قفا  زا  دوخ 
سح هار  زا  ار  طیـسب  لقع  هداس و  مهف  نابحاص  هدومن  دادمتـسا  سح  زا  دـیاب  هتبلا  دراوم  نینچ  رد  دـبای ، مسجت  لثمت و  یهجو  هب  هتفای 

تـسا یقیقح  فراعم  قیاـقح و  كرد  لوؤسم  هک  میلـس  لـقع  هلحرم  هب  لـقتنم  هار  نیا  زا  ار  ناـشیا  هاـگ  نآ  دومن و  قیاـقح  نآ  هجوتم 
تسا و نآ  دیؤم  قیاقح  قح و  هک  تسا ، قح  لایخ  سح و  لایخ ، سح و  مسق  نیا  تخاس و 

یسانشادخ  ( 150)
ماش حبـص و  رد  ماسجا  زا  هدرتسگ  هیاس  يارب  یلاعتيادـخ  مینیبیم  هک  نیا  دوشیمن . هدرمـش  لطاب  ای  یفابلایخ و  رعـش و  نآ ، هب  دامتعا 

(1 .) دنتفایم نیمز  هب  هدجس  روظنم  هب  هک  دنروعش  نابحاص  دننام  زین  اههیاس  نیا  نوچ  تسا ، باب  نیمه  زا  هدش ، لئاق  هدجس 

اهیند ـ ییور هدجس  موهفم 

ن ) ــــ محر ـ لا  / 6 !« ) ِناد ـــــ ُجْسَی ُر  ــــ َجَّشلا َو  ُم  ـــــ ْجَّنلا َو  »
زا وا  رما  هب  هک  ادخ ، رما  يارب  تسا ، دوجوم  ود  نیا  دایقنا  عوضخ و  هدجـس  نیا  زا  روظنم  دـننکیم »، هدجـس  ادـخ  يارب  تخرد  هایگ و  »

نیا زا  هدرک و  ردـقم  ناشیارب  ادـخ  هک  دـننکیم  امن  وشن  یبوچراـچ  رد  مه  نآ  دـننکیم ، اـمن  وشن و  وا  رما  هب  دـنروآیمرب و  رـس  نیمز 
يذغت نیمز و  يرصنع  داوم  بذج  يارب  ار  دوخ  هشیر  گر و  رجش  مجن و  هک  نیا  رتقیقد 

ص 213 . ناز ج 22 ، ـــــــ یملا - 1
(151  ) اهیندییور هدجس  موهفم 

رد طوقـس  اب  دننکیم و  هدجـس  ار  ادخ  دوخ  لمع  نیا  اب  هک  نیا  يارب  تساهنآ ، هدجـس  دوخ  نیمه  دـنناودیم و  نیمز  فوج  رد  نآ  اب 
ناـشتیبرت هـک  تـسا  ـی  یاد ـت خـ قیقح رد  وا  دروآیمر و  ار بـ نا  ـ ــشتجا ــ ه ح ــ دــنیامنیم ک یئدــبم  ناـمه  هـب  تجاــح  راــهظا  نـیمز 

(1 .) دنکیم

تادوجوم لک  ینیوکت  هدجس  تدابع و 

... .« ُۀَِکئالَْملا َو  ٍۀَّباد  ْنِم  ِضْرالا  ِفـی  َو مـا  ِتاو  ـ مَّسلا ِیف  ام  ُدُجْـسَی  ِهِّلل  َو  َنوُرِخاد . ْمُه  َو  ِهِّلل  ادَّجُـس  ِِلئامَّشلا  َو  ِنیمَْیلا  ِنَع  ُُهلالِظ  اُؤَّیَفَتَی  »...
( لحن (48 و 49 / 
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تسار پچ و  زا  هیاس  هک  رادهیاس  ماسجا  لاح  رد  هک  نیا  هب  دنک  ییامنهار  دنتوبن  دیحوت و  رکنم  هک  ار  نیکرشم  دهاوخیم  هفیرـش  هیآ 
یمامت نینچمه  دنکیم و  مسجم  ار  ادخ  ءایربک  تمظع و  ربارب  رد  عوضخ  دوجس و  لاح  نیا  نوچ  دننک ، رظن  دنزیم  شرود 

ص 194. ناز ج 37 ، ـــــــــــــــــــــــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 152)

ـن یا ار بـه  دو  ـت خـ لذ عو و  ـ ـضخ دـندا و  ــ قنم وا  رما  ربارب  رد  اتاذ  اهنیا  همه  سپ  هکئالم . ناگدـنبنج و  زا  ینامـسآ  ینیمز و  تادوجوم 
. دنرادی را مـ ـ هظا ـی  نیو ـ کت تدا  ــ بع ـو  حن

ار ناگدنبنج  هدجـس  یمود  هیآ  دـیامنیم و  رکذ  دزاسیم  مسجم  ار  ادـخ  يارب  هدجـس  سوسحم  روط  هب  هک  ار  اههیاس  هدجـس  یلوا  هیآ 
هک نیا  يارب  تسا . ادـخ  ياـیربک  تمظع و  ربارب  رد  عضاوت  ّللذـت و  هجرد  تیاـهن  دوخ  هک  تسا ، هدجـس  تقیقح  نیا  و  دـنکیم . رکذ 

ینورد ـت  لذ ـن  تخا ـ ـس ـم  ـسجم روظنم  هک  تسا  تدابع  یتروص  رد  هتبلا  هک  كاخ ، يور  هب  یمدآ  نداتفا  رد  ور  هب  زا  تسترابع  هدجس 
. تسا ینورد  ّللذت  نامه  هدجس  تقیقح  سپ  دشاب ،

وا قـح  سپ  ـد ، نراد تـسا  هد  ـ جــس نا  ـ مه هـک  یتاذ  داـیقنا  هدوـمن و  عوـضخ  ادـخ  ربارب  رد  تـسه  نامــسآ  نـیمز و  رد  هدـنبنج  هـچنآ 
. دوش هدجس  شتسرپ و  هک  تسا  یلاعتيادخ » »

یگدـنز هتـشاد و  نکـسم  اـجنآ  رد  هک  دنتـسه  یناگدـنبنج  زین  نامـسآ  تارک  زا  نـیمز  هرک  ریغ  رد  هـک  نـیا  رب  دراد  تلـالد  هـیآ  نـیا 
(1 .) دننکیم

ص 134 . ناز ج 24 ، ـــ یملا - 1
(153  ) تادوجوم لک  ینیوکت  هدجس  تدابع و 

؟ يزا ـ جم ای  تسا  ـی  قیقح ملاع  تادو  ـ جو ـح مـ یبست

ِضْرالا » َو  ِتاو  ـ مَّسلا ِفـی  ـِه مـا  ِّلل ـَح  َّبَس »
ـد ) ید حـ  / 1 !« ) ـد یو ــ گیم اد  ــ ح خ ــ یبست تسا  ـن  یمز اهنا و  ــ مسآ رد  «هـر چـه 

تحاس اب  يراگزاسان  تجاح و  صقن و  مزلتسم  هک  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  هب  ادخ  نتشاد  هزنم  تسا و  نتـشاد  هزنم  يانعم  هب  حیبست ،
. ینک یفن  وا  تحاس  زا  دشاب  وا  لامک 

یلا ــ عتياد ــ ح خ ــ یبست ه  ــ دار ب ــ د و م ــ نرادیم هز  ــ نم ار  ناحبسيادخ  ملاع ، یمامت  دنتسه و  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یتادوجوم  یمامت 
ـد. شا هداد بـ ـا  هنآ ـح بـه  یبست ـت  بسن زا  ـ جم رو  د بـه طـ ــ شا ه بـ ــ تساو ه خـ ــ ـن ک یا هن  تسا ، حیبست  يا  ــ نعم ت  ــ قیقح

یسانشادخ  ( 154)
حیبست سپ  دـنیوگیم . حـیبست  هملک  ینعم  تقیقح  هب  هملک و  ینعم  مامت  هب  ار  ادـخ  همه  ءـالقع ، ریغ  هچ  ءـالقع و  هچ  ملاـع  تادوجوم 

ار اهنآ  نابز  ام  هک  دـنچ  ره  تسا ، هملک  يانعم  تقیقح  هب  هیزنت  ناـبز و  اـب  حـیبست  دنتـسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یتادوجوم  یماـمت 
تادو ــ جو ــ ـی م ما ــ مت ه  ــ ن ک ـــ یا دراد بـر  حیرـصت  میرک  نارق  دنرادن ، نابز  تادامج  ًالثم  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  ام  ندـیمهفن  میمهفن ،

(1 .) د ــــ نراد نا  ــ بز

تادو ـ جو ــ ینا م ـ بز ـی و  تاذ ح  ــ یبست

هِد »!... ـ ْمَِحب ـُد  ْعَّر ـ لا ـُح  ِّبَُسی َو  »
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دعر )  / 13 ...!« ) دیو ـح گـ یبست وا  شیاتس  هب  ـد  عر «و 
دراد تسادخ و  هیزنت  لوغـشم  هک  دزاسیم ، مسجم  ار  ایوگ  ینابز  هک  هدناوخ  حـیبست  تهج  نیدـب  ار  دـعر  زیگنالوه  زاوآ  قوف  هیآ  رد 

تاقولخم هیبش  دنوادخ  دیوگیم :
ص 297 . نازیملا ج 37 ، - 1

(155  ) تادوجوم ینابز  یتاذ و  حیبست 
ناشدوجو اب  ملاع  تادوجوم  یماـمت  هک  نیا  اـب  دـناوخیم ، اـنث  دـننآ  رـشبم  اـهقرب  اـهربا و  اـهداب و  هک  شتمحر  ربارب  رد  ار  وا  تسین و 

تسا و تادوـجوم  یتاذ  حـیبست  حـیبست ، مسق  نیا  نکلو  تسوا ، دوـجو  رب  دـمتعم  مئاـق و  ناـشیاهدوجو  نوـچ  دـنیادخ ، يوـگ  حـیبست 
درادـن و یطبر  تسه  راـبتعا  عضو و  هب  تاوصا  اـهزاوآ و  رد  هک  یظفل  ياـهتلالد  هب  تسا و  یلقع  یتاذ و  تلـالد  اـنعم  رب  مه  شتلـالد 
ار یتاذ  حـیبست  نآ  یمدآ  لایخ  شوگ و  رد  دوخ  لئاه  توص  اب  هک  دـعر  فـالخ  هب  دـنکیمن ، حـیبست  نآ  هجوتم  ار  نـالدهداس  ناـهذا 
ره تاذ  ه  ــ ـم ب ئا ــ هک ق یتاذ  حـیبست  نآ  هب  ار  طیـسب  هداس و  ناـهذا  اـت  درب  ماـن  ار  دـعر  دـنوادخ  مه  تهج  نیمه  هب  دزاـسیم و  مسجم 

(1 .) دیامن لقتنم  دوشیم  ماجنا  ظفل  اد و  نود صـ تسا و بـ دو  ـ جو مـ
ص 217 . ناز ج 22 ، ـــ یملا - 1

یسانشادخ ( 156)

نید عیرشت  ـی و  هلا حیبست  رارمتسا 

ِضْرالا »!... ِفـی  ا  ـــ َو م ِتاو  ــ مَّسلا ی  ــ ِف ا  ـــ ِه م ـــ ِّلل ُح  ــــ ِّبَُسی »
هعمج )  / 1 ...!« ) دنیوگیم ادخ  حیبست  تسا  نیمز  رد  هچ  نآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  »

ارمتـسم هراومه و  هک  تسا  نیا  شیانعم  هدرک  ریبعت  عراضم  هغیـص  اب  هیآ  رد  ار  حـیبست  رگا  تسا و  نتـسناد  هزنم  يانعم  هب  حـیبست  هملک 
ینامـسآ تادوجوم  هک  تسا  نیا  شباوج  دنکیم ؟ حیبست  ار  ادخ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هنوگچ  هک  نیا  اما  دننکیم . حیبست 

ناربج تساهنآ و  رد  هک  یـصقن  اب  نینچمه  دـننکیم ، تیاکح  دوخ  عناص  لامک  زا  دـنراد  لامک  زا  هچنآ  اـب  هک  روط  ناـمه  ینیمز  و 
یجیاوح  اب  تسادخ و  نآ  هدننک 

(157  ) نید عیرشت  یهلا و  حیبست  رارمتسا 
قلخ و نیب  رد  نیوکت  ماظن  رد  ینارمکح  هجیتن  رد  دنرادیم . هزنم  تجاح  صقن و  ره  زا  ار  يادخ  تسادخ ، شاهدـنروآرب  دـنراد و  هک 

حـال ــ ـص ه  ــ روطره ک رد  شناگدـنب  رد  عیرـشت و  ماـظن  رد  نوناـق  عیرـشت  ینارمکح و  نینچمه  تسوا و  قح  اـهنت  مه ، هاوخلد  قـبط  رب 
. تسوا ِصاخ  ـد  ناد ــ ب

رگا دشاب و  هتشاد  نانآ  تعاطا  تدابع و  هب  یجایتحا  هک  تسین  تهج  نیا  زا  دنکیم ، عیرـشت  ینید  دوخ  قلخ  يارب  عیرـشت  ماظن  رد  رگا 
زیزع سودـق و  ندوب و  کلم  ياضتقم  هب  رگا  زاـب  دوشیمن ، ضراـع  شـسدقم  تحاـس  رب  یـصقن  دـندرکن ، تداـبع  تعاـطا و  ار  ادـخ 
میکح وا  هک  نیا  يارب  دـشا ، هدر بـ ــ عـیر ک ــ ـشت هجیتـن  نودـب  هدوـهیب و  تـسین  نـکمم  دـنکیم ، عیرـشت  شناگدـنب  يارب  ینید  شندوـب 

(1 .) تسا قالطالایلع 

د ــ مح ـح و  یبست ت  ــ قیقح ن و  ــ یمز اهنا و  ـ مسآ ح  ــ یبست

ءارسا )  / 44 !« ) ْمُهَحیبْسَت َنوُه  ـ َقْفَت ْنِک ال  ـ لَو هِد  ـ ْمَح ِبـ ُحِّبَُسی  ِّالا  ٍءْیَش  ْنِمْنِا  َو  َّنِهیف  ْنَم  َو  ُضْرالا  َو  ُْعبَّسلا  ُتاومَّسلا  َُهل  ُحِّبَُست  »
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دنکیم و حیبست  تابثا  مینیبیم  هک  ییازجا  نیمه  ملاع ، يازجا  يارب  قوف  هیآ 
ص 175 . ناز ج 38 ، ـــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 158)
دنهدیم تبـسن  وا  هب  دـننکیم و  تسرد  شیارب  نالهاج  هک  هچنآ  زا  ار  يادـخ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  یمامت  هک  دـنامهفیم 

فـشک تیبوبر  رد  دوخ  بر  تینادحو  زا  حیرـص  روط  هب  همه  نیمز  نامـسآ و  دوخ  ینیمز و  ینامـسآ و  تادوجوم  نیا  دنرادیم . هزنم 
. دنیوگیم حیبست  ار  اد  نی خـ ـ مز نام و  ـ سآ هک  تف  ناوتیم گـ سپ  دنرادیم ، هزنم  ءیش  صقن و  ره  زا  ار  وا  دننکیم و 

اب هک  یطابترا  اب  شدوجو و  اب  يدوجوم  ره  يرآ  دنکیم . تابثا  يدوجوم  ره  يارب  ملکت  زا  تسا  ترابع  هک  ار  یقیقح  حیبست  قوف  هیآ 
تبـسن نیکرـشم  دننام  ناوتب  هک  تسا  نیا  زا  رتهزنم  نم  راگدرورپ  هک  تسا  نیا  شنایب  دنکیم و  حیبست  ار  يادخ  دراد  تادوجوم  ریاس 
حیبست ار  وا  تادوجوم  یمامت  هکلب  درادن ، تادوجوم  زا  ینیعم  عون  ای  هفیاط و  هب  صاصتخا  ادخ  يارب  حیبست  داد . وا  هب  صقن  ای  کیرش 

دنیوگیم و مه  دمح  دننکیم  حیبست  ار  وا  هک  روط  نامه  دـنامهفب  ات  درک  هفاضا  حـیبست  رب  مه  ار  ادـخ  دـمح  هلمج  نیا  رد  دـنیوگیم ،
. دنیاتسیم شکین  لاعفا  لیمج و  تافص  هب  ار  ادخ 

(159  ) دمح حیبست و  تقیقح  نیمز و  اهنامسآ و  حیبست 
هک تساهنآ  رد  انغ  لامک و  زا  یمهـس  نینچمه  تساهنآ . دوخ  هب  دنتـسم  هک  دراد  دوجو  تجاح  صقن و  زا  يزیچ  تادوجوم  همه  رد 

نداد دوجو  ینعی  اهتمعن  نیا  راهظا  هک  روط  نامه  نیا  رب  انب  تسا . هدـش  اراد  وا  هیحاـن  زا  تسوا و  ماـعنا  ادـخ و  لـیمج  عنـص  هب  دنتـسم 
شداجیا راهظا و  نینچمه  تسا ، حیبست  وگب  ای  تسا و  صقن  تجاح و  زا  ادـخ  تئارب  فشک  دوجوم و  نآ  صقن  تجاح و  راهظا  اهنآ 

، تسا ادخ  دمح  مه  ادخ و  حـیبست  مه  داجیا ، نیمه  سپ  دـنکیم ، ادـخ  هلیمج  فاصوا  زا  تیاکح  هک  تسه  زین  ادـخ  لیمج  لعف  زاربا 
، تادوجوم دوجو  سپ  دـننکیم ، ار  راک  نیمه  دوخ  دوجو  اب  مه  تادوجوم  تسین ، يزیچ  يرایتخا  لیمج  لعف  رب  ياـنث  زج  دـمح  نوچ 

. تسوا حیبست  مه  ادخ و  دمح  مه 
هک يروط  هب  یلاعتيادخ  مالک  رد  تسا ، یقیقح  يانعم  هب  حیبست  دنکیم ، تابثا  تادوجوم  یمامت  يارب  ار  نآ  هفیرـش  هیآ  هک  یحیبست 

نیب رد  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  يارب  ررکم 
یسانشادخ  ( 160)

(1 .) تسا هدش  تا  ـ بثا تساهنآ  رد  هک  ـت و هـر کـس  سا ود  نآ 

یه ـ لا دم  مو حـ ـ هف مـ

هح ) ـ تا فـ  / 2 !« ) ـَن یم ـ َلا ـعـ ْلا ِّبَر  ّلـِه  ـ ِلُد ـ ْمَح ــ ْلَا »
. دشاب هداد  ماج  ـ نا دو  رایتخا خـ هب  هدنوشانث  هک  تسا  یلیمج  لمع  ربارب  رد  شیاتس  انث و  يانعم  هب  دْمَح » »

ص 194 . ناز ج 37 ، ـــ یملا - 1
(161  ) یهلا دمح  موهفم 

هب بوسنم  تسوا و  قولخم  هک  تهج  نادب  تسا  قولخم  هک  يزیچ  ره  تسادخ . قولخم  دـشاب ، زیچ )  ) هملک قادـصم  هک  يدوجوم  ره 
یقلخ چـیه  سپ  دـشابیم . نسح  رادـمریاد  تقلخ  هک  ناـنچمه  تسا ، تقلخ  رادـمریاد  ییاـبیز  نسح و  سپ  تساـبیز  نسح و  تـسوا 

وا و قولخم  هک  نآ  رگم  تسین  ییاـبیز  نسح و  چـیه  سکع ، هب  تسا و  لـیمج  وا  لاـمج  اـب  نَسَح و  ادـخ  نسُح  اـب  هک  نآ  رگم  تسین 
. تسوا هب  بوسنم 

، دهدیمن ماجنا  ياهدننکرابجا  رابجا  هب  ار  یلعف  چیه  و  هدـیرفاین ، يرهاق  رهق  یـسک و  رابجا  هب  ار  يزیچ  چـیه  لاعتم  دـنوادخ  هک  نیا  زا 
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لیمج لعف  مه  نآ  تسوا ، يرایتخا  لعف  هک  نآ  رگم  تسین  يدوجوم  چیه  هجیتن  رد  هدرک ، دوخ  رایتخا  ملع و  اب  هدرک  قلخ  هچ  ره  هکلب 
لیمج شاءامـسا  رد  مه  وا  سپ  ینـسح ، ءامـسا  تساروا  مسا ، تهج  زا  و  تسوا . ِنآ  زا  اهدـمح  یماـمت  لـعف  تـهج  زا  سپ  نـسح ، و 

. دوشی ردا مـ وا صـ زا  یلیم  ـش و هـر جـ لاع ـ فا رد  و هـم  تسا ،
رد يدماح  چیه  زا  يدمح  چیه  شلیمج . لاعفا  ربارب  رد  مه  تسا و  شیاتس  راوازـس  دومحم و  شلیمج  ءامـسا  ربارب  رد  مه  یلاعتيادخ 

دماح شیاتس  دمح و  هک  یلیمج  نآ  هک  نآ  يارب  تسادخ ، دمح  تقیقح  رد  هک  نآ  رگم  دنزیمن  رس  دومحم  يرما  چیه  ربارب 
یسانشادخ  ( 162)

. تسادخ نآ  زا  نآ  همه  دمح و  سنج  سپ  هدرک ، شداجیا  وا  تسادخ و  لعف  تسا  نآ  هجوتم 
رد ـل  ــصا ار  ـح  یبـست ـه  کلب هدر و  ـت کـ فج حـیبست  اـب  ار  ناـشیا  دـمح  هدرک ، ناد  ــ ماـح ـد  مح زا  ـن  خــس هـک  ره جـا  لا  ـ عتم ـد  نواد خـ

د ـــ مح ـد بـا  نیو ـ گیم ـح  یبــست ار  وا  تادو  ــ جو ــ یماــمت م هدوــمرف  رو  نا طـ ـ مه هدر و  رکذ کـ نآ  اــب  ار  د  ــ مح هداد و  رار  ـت قـ یا ـ کح
. دو ـــ خ

شتافـص و لیمج  هب  هک  نانچمه  درادـن ، هطاحا  شلاعفا  لامک  لاـمج و  هب  وا و  لـیمج  لاـعفا  هب  يدوجوم  چـیه  یلاعتيادـخ  ریغ  نوچ 
ار وا  هک  یعـضو  ره  هب  ادـخ  قولخم  نیا  رب  انب  درادـن ، هطاحا  تسا ، ءامـسا  تافـص و  نآ  لامج  زا  یـشان  شلاعفا  لاـمج  هک  شاءامـسا 

يریگهزادنا ریدقت  نآ  هب  هتـسناد و  تافـص  نآ  دودـح  هب  دودـحم  ار  وا  تسا و  هتفای  هطاحا  شتافـص  يو و  هب  رادـقم  نامه  هب  دیاتـسب ،
رگا سپ  شلاعفا ، لامک  لامج و  هن  شئامسا و  تافص و  هن  شدوخ و  هن  تسین ، يدح  چیه  هب  دودحم  یلاعتيادخ  هک  نآ  لاح  هدرک و 

(163  ) یهلا دمح  موهفم 
اراگدرورپ هک  میرادب  مالعا  مینک و  دوخ  ریدقت  دیدحت و  زا  هزنم  ار  وا  ًالبق  دیاب  میشاب ، هدرک  لاکشایب  حیحص و  شیاتس  ار  وا  میهاوخب 

تیاکح نآرق  رد  یلاعتيادخ  ار  نانآ  دمح  هک  وا  ناگدنب  زا  نیـصَلُخم  اما  يوش . دودحم  ام  مهف  ریدقت  دـیدحت و  هب  هک  ینآ  زا  هزنم  وت 
هدرک دوخ  يارب  صلا  ار خـ ناشیا  ـد  نواد هکنیا خـ يارب  دناهداد ، رارق  وا  فصو  ار  دوخ  فصو  ادـخ و  دـمح  ار  دوخ  دـمح  نانآ  هدرک ،

تسا .
نادـب ار  دوخ  ادـخ  دوخ  هک  دـیوگ  انث  ییانث  نامه  هب  ار  دوخ  راـگدرورپ  ادـخ  هدـنب  هک  تسا  نیا  دراد ، ءاـضتقا  یگدـنب  بدا  هک  هچنآ 

رو ـ تـسد وا  تسوا ، دوخ  هزاجا  میلعت و  هب  دیوگیم ، هک  ًالعف  دیوگ و  دمح  ار  وا  هک  دوبن  نآ  قیال  وا  هدـنب  دـنکن . زواجت  نآ  زا  هدوتس و 
(1 !) هِّللُدْمَْحلَا دیوگب : شاهدنب  هک  تسا  هداد 

ص 33 . ناز ج 1 ، ـــ یملا - 1
یسانشادخ ( 164)

تّیقلاخ تّیبوبر و  : متفه لصف 

د ــ یحو ــ كر و ت ــ فال ش ـ تخا ـن و  یملا ــ علا بر  مو  ــ هفم

؟ تسیچ نیملاعلا  بر 
َن »؟ ـــــ یَملا ــــ ْعلا ُّبَر  ا  ـــ َو م ُنْو  ـــ َعْر ـــ ِف َلا  ـــ «ق

( ارعش  / 23 ( »؟ تسیچ نیملاعلا  بر  تفگ : نوعر  «فـ
(165)

ه ــــ ّتیبو چ ــ بر ـه  لأ ـ سم هرا  ـ برد ًالو  ـ ـصا تینثو  كرـش و  بتکم  مینیبب  میـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  تینثو  ای  كرـش  لوصا  ًالبق  میریزگان 
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د؟ ــ یو ــ گی مـ
دنادیم و دحاو  ياهدنروآ  دیدپ  هب  یهتنم  ار  تادوجوم  یمامت  دوجو  يدیحوت ، نایدا  دننام  تَِّینَثَو ،»  » ای ییادـخ  دـنچ  ای  كرـش  بتکم 
هب دبای و  هطاحا  نادـب  وا  كرد  رـشب و  مهف  هک  دـنادیم  نآ  زا  رتمیظع  دوش و  دـیدحت  يدـحا  هب  هک  دـنادیم  نآ  زا  رتگرزب  ار  وا  دوجو 

ادـخ و شتـسرپ  زا  لیلد  نیمه  هب  و  دزاس . وا  هجوتم  ار  دوخ  تداـبع  هک  دـنادیم  نآ  زا  رتکـچوک  ار  رـشب  رتگرزب و  ار  وا  تهج  نیمه 
دنراد و يران  ای  يرون  فیرش و  يدوجو  هک  ادخ  تاقولخم  زا  ییایشا  دنتـسج . برقت  رگید  ءایـشا  هب  هدومن و  لودع  وا  هاگرد  هب  برقت 

یـضعب ای  گرزب و  ناهاشداپ  نانآ  زا  هقبط  کی  و  رـشب . زا  نیـسیدق  نج و  هکئالم ، دننام  دنیوا ، رد  یناف  ادخ و  هاگرد  ناکیدزن  زا  دوخ 
. دوب یسوم  نامز  نوعرف  ناشیا  زا  یکی  هک  دنتسنادیم ، دوبعم  ار  نانآ  زا 

هک یتدابع  ءازا  رد  هدربمان  ياهدوبعم  دنتـسرپب و  ار  اهتب  نآ  اـت  دـندوب ، هتخاـس  یتب  کـی  ره  يارب  ناـگدربمان  شتـسرپ  روظنم  هب  تینثو 
ناشیا يوس  دنریگیم  هاگرد  نآ  زا  هک  ار  یتاریخ  دننک و  تعافـش  ناشیارب  هدومن  کیدزن  ادـخ  هاگرد  هب  ار  تدابع  نابحاص  دـنوشیم 

ـد. نتسر ـ فن تدابع  نابحاص  يوس  هب  دوشیم  حشرت  ناشیا  زا  هک  يرورش  هک  نآ  ا  ــ د و ی ــ ننک ریزارس 
یسانشادخ  ( 166)

شیاسآ گنج و  حلص و  ضغب و  بح و  ًالثم  دوب ، اهدوبعم  زا  هقبط  کی  هب  راذگاو  شتمسق  ره  ملاع  روما  ریبدت  اهراک و  تینثو  معز  هب 
زا هقبط  کی  هب  تمـسق  ره  ملاع  فلتخم  یحاون  ریبدت  دندوب  دقتعم  مه  اهیـضعب  دوب ، هدـش  راذـگاو  هقبط  کی  هب  کی  ره  اهنیا  لاثما  و 

تـسد هب  تادوجوم  عاونا  ریاس  یکی و  تسد  هب  ناسنا  يرگید و  تسد  هب  نیمز  یکی و  تسد  هب  نامـسآ  ًـالثم  هدـش ، راذـگاو  نیدوبعم 
ره هک  دندوب  لیاق  يرایـسب  ههلآ  ددعتم و  بابرا  هکلب  هدوبن ، حرطم  بر  کی  ناکلـسم  ینثو  يارب  هجیتن  رد  تسا . هدش  راذگاو  يرگید 
وا هک  دنراد  یهلا  زین  دو  ـر خـ شب زا  ـن  یـسید نج و قـ هکئالم و  ینعی  ههلآ  نیا  همه  و  درکیم . ریبدت  دوب  راذگاو  وا  هب  هک  ار  یملاع  کی 

. تسا بابرالا  بر  هلالا و  هلا  هک  تسا  ناحبسيادخ  وا  دنتسرپیم و  ار 
رد تیبوبر  نوچ  تسین ، رفن  کی  ندوب  بوبرم  بر و  هنایم  یتافانم  اهینثو  داقتعا  رد  و 

(167  ) دیحوت كرش و  فالتخا  نیملاعلابر و  موهفم 
اهینثو ياهبر  همه  ًالوصا  هکلب  درادـن ، تافانم  چـیه  تیبوبرم  ناکما  اـب  تسا ، ملاـع  زا  ياهیحاـن  ریبدـت  رد  لالقتـسا  ياـنعم  هب  ناـنآ  رظن 

دا ــ قتعا رد  درادن . یهلا  وا  تسین ، وا  قوفام  یهلا  چـیه  رگید  تسا و  بابرالا  بر  هک  تسا  ناحبـسيادخ  وا  هک  دـنرگید ، یبر  بوبرم 
رو ــ هظ نآ  هک  ها ، ـ شدا ـی پـ نعی ـر  شب دار  ـ فا زا  ـی  ـضعب س  ــ فن رد  تو  ـ هال زا  ياهو  ــ لج رو و  ــ هظ زا  ـت  ـسا ترا  ــ بع ـی  ها ـ ـشدا پـ ـت ، ینثو
با ــ برا هـک  رو  ــ طنا ــ مه ـد ، ند ـ یتــسر ـ پی ار مـ نا  ـ ها ـ ــشدا ـت پـ هج ـن  یمه ـم و بـه  کح ذو  ــ فن مدر و  ر مـ ــ ط ب ــ لــست زا  ـت  ــسا ترا  ـ بع

. دندیتسرپیم هناخ  رد  ار  اههداوناخ  يا  ـ سؤر ـز  ین ار و  ا  ــ هتب

دیحوت بتکم  تاداقتعا 

رطاخ هب  اهنآ  رد  دوجوم  ریبدـت  هک  دـشابیم ، تسا  ود  نآ  نیب  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  بر  نامه  ـَن » یَملا ـ ْعلا ُّبَر   » دـیحوت بتکم  رد 
ياهدیقع نامه  نیا  تسا و  دحاو  زین  نآ  بر  ربدم و  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  مه ، هب  طوبرم  دحاو و  لصّتم و  تسا  يریبدت  هک  نیا 

یسانشادخ  ( 168)
هب دارم  رگید  ریبعت  هب  دندقتعم . نادب  دنریذپیمن  ار  نادجو  ناهرب و  زا  لصاح  ینیقی و  تاداقتعا  ریغ  هک  ییاهنآ  نیقی و  لها  هک  تسا 

يربدم بر و  هک  نیا  رب  دننکیم  تلالد  تسا  اهنآ  رد  هک  يدحاو  ریبدت  اب  هک  تسا ، ود  نآ  نیب  تادوجوم  نیمز و  اهنامسآ و  نیملاع 
هک تسا ، ینیقی  تلالد  نیا  دراد و  تلالد  وا  رب  ملاع  دحاو  ریبدـت  هک  تسا  يدـحاو  بر  نامه  ـَن » یَملا ـ ْعلا ُّبَر   » هب دارم  دـنراد و  دـحاو 

. دنرادن يرا  ناد سـر و کـ ــ جو نا و  ــ هر ــ اب ب ز  ــ هک ج ی  ــ نیقی ـل  ها دنکی ، كرد مـ ار  نآ  ـن  یقی ـل  ها ناد  ـ جو

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


نیقی ملاع  همه  يارب  دحاو  يربدـم  دوجو  هب  ریبدـت  تدـحو  نیمه  زا  نیقی  لها  تسا . نیقی  رب  فوقوم  طورـشم و  ـَن  یَملا ـ ْعلا ُّبَر  روصت 
ار اهنآ  رد  دحاو  ماظن  دنرگنیم و  ود  نآ  نیبام  نیمز و  اهنامـسآ و  هب  یتقو  نیقی  لها  هک  تسا  یـسک  ـَن  یَملا ـ ْعلا ُّبَر  دـننکیم . ادـیپ 

. دننکیم ادیپ  نیقی  اهنآ  همه  هب  تبسن  شتیبوبر  هب  وا و  هب  دننیبیم ،
ـت و ـسین كرد  ـل  با ـش قـ هنک ـت و  قیقح ه  ــ هک ب دـنچ  ره  تسا  روصت  لباق  حیحـص  يروصت  هب  كرد و  لـباق  یهجو  هب  یلاعتيادـخ 

. تفا يو یـ ـی بـه  ملع ـه  طا ـ حا ـت  سا لا  ـ حم
(169  ) دیحوت كرش و  فالتخا  نیملاعلابر و  موهفم 

تاذ دیحوت  هب  لیاق  دش  هتفگ  الاب  رد  هک  روط  نامه  اهینثو  اریز  دوش ، تابثا  ّتیبوبر  دیحوت  هلأسم  نیمه  دیاب  نیکرـشم  اهینثو و  لابق  رد 
(1 .) دناهدش لیاق  کیرش  ادخ  ّتیبوبر  رد  دنتسه و 

یه ـ لا تیبوبر  نکر  هس 

ا ــ 17 ت !« ) َنو ـــ ُِنْلُعت ا  ــ َو م َنوُّر  ـــ ُِـست ا  ــ ُم م ـــ َْلعَی ُه  ــــ ّللا َو  ...« ، » ـا هو ـ ُـصُْحت ـِه ال  ّللا ـَۀ  َمِْعن اوُّد  ـ ُعَت ْنِا  َو  ...« ، » ـُق ُلْخَی ـال  ـْن  َمَک ـُق  ُلْخَی ـْن  َمَفَا »
ل ) ــ حن  / 19

ندوب  قلاخ  1 ـ
: دیامرفیم یهلا و  تیبوبر  لوا  نکر  هب  دراد  هراشا  لامجا  روط  هب  لوا  هیآ 

ص 114 . ناز ج 30 ، ـ یملا - 1
یسانشادخ  ( 170)

هچ تسین ، ناسکی  دنکیمن  قلخ  چیه  هک  یـسک  اب  یـسک  نینچ  دنکیم و  قلخ  مه  هشیمه  دـنکیم و  قلخ  ار  تادوجوم  ناحبـسيادخ 
یگتـسب نآ  هب  ملا  ما عـ ماظن عـ ـا و  هنآ دو  ــ ما خ هک نـظـ يرا  ـ ثآ تسا ، ــ هنآ را  ــ ثآ اهنآ و  کـلام  دـنکیم و  قلخ  ار  تادوجوم  ادـخ 

. دراد
ندوب  معنم  2 ـ

نآ رگم  تسین  يدوجوم  چـیه  تقیقح  رد  نوچ  تسا ، نوریب  رامـش  هطیح  زا  هک  یترثک  یهلا و  ياهتمعن  يدایز  هب  تسا  هراشا  مود  هیآ 
. دشابن تمعن  رگید  یضعب  تبسن بـه  تادوجوم  زا  یضعب  د کـه  ــ نچ ره  ت ، ــ سا ت  ــ معن ملاع  یلک  ماظن  اب  هسیاقم  رد  هک 

ندوب  ملاع  3 ـ
ندرکن ندرک و  تدابع  دـشابن  ملع  هب  فصتم  رگا  هلا  هچ  دـشاب ، ملع  نامه  هک  ّتیبوبر  ناـکرا  زا  موس  نکر  هب  تسا  هراـشا  یموس  هیآ 

ره هن  هتبلا  دـشاب ، ملع  ياراد  دوبعم  بر  هک  تسا  مزـال  مرجـال  دوب ، دـهاوخ  رثا  یب  وـغل و  تداـبع  سپ  تسا ، ناـسکی  شیارب  ناگدـنب 
، یملع

(171  ) یهلا تیبوبر  نکر  هس 
دشاب و هدـش  ماجنا  حـلاص  ّتین  اب  هک  دوشیم  تدابع  یتقو  لمع  تسا و  تین  اب  شماوق  تدابع  هچ  شاهدـنب ، نطاب  رهاظ و  هب  ملع  هکلب 

دوبعم هطاحا  اب  رگم  دوشیمن  ادیپ  تسا  دجاو  ار  دوخ  يانعم  تقیقح  تدابع  نیا  هب  ملع  تسا و  هدـنب  نطاب  ریمـض و  هب  طوبرم  مه  ّتین 
قلاخ وا  هک  روط  نامه  دزاسیم ، راکشآ  هک  هچنآ  درادیم و  ناهنپ  ناسنا  هک  هچنآ  هب  تسا  ملاع  لجوزع  يادخ  هدنب و  نطاب  رهاظ و  هب 

. تسا شتسرپ  قحتسم  شماعنا  تقلخ و  رطاخ  هب  تسا و  معنم  و 
، دروآ تلع  ار  راهظا  رارسا و  هب  ملع  هدش و  باختنا  هدربمان  ریغ  هب  ادخ  ملع  نایب  رد  هفیرش  هیآ  رد  ارچ  هک  ددرگیم  نشور  اج  نیمه  زا 
هک تدا  ــ بع هب  م  ــ لع رد  دوب و  ناشرا  ــ گدرور ــ ـر پ بار رد بـ اهناسنا  تداـبع  هراـبرد  نخـس  هک  نیا  يارب  اـهناسنا ، راـهظا  رارـسا و  مه  نآ 
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تداـبع رهاـظ  نطاـب و  هب  يا  ــ ناد دو  ـ بعم تسا  مزـال  نآ ، لاوـحا  بلق و  هـب  مـه  نآ و  يا  ــ ـضعا ند و  ــ هـب ب مـه  طو  ـ بر تـسا مـ ير  ــ ما
مه ینورد و  تین  دشاب و  شاهدننک 

یسانشادخ  ( 172)
(1 .) ـد شا ها بـ ـ گآ ار  وا  یند  تاکر بـ لاو و حـ ـ حا

ـی هلا تیبو  ـ بر یگناگ  لی بـر یـ ـ لد دن  چـ

نیمز اهنامسآ و  رطاف  يادخ  لیلد 1 ـ
میهاربا )  / 10 ( »؟ ِضْرالا َو  ِتاومَّسلا  ِرِطاف  ٌّکَش  ِهّللا  ِیفَا  »

ایوگ هدـش و  لامعتـسا  تیانع  یعون  هب  داجیا  یلو  داجیا ، يانعم  هب  هداد  تبـسن  یلاعتيادـخ  هب  ار  رطاـف  هملک  هک  اـج  ره  میرک  نارق  رد 
یلاعتيادخ هک  دندوجوم  یمادام  تادوجوم  نیا  تسا و  هدیـشک  نوریب  ار  تادوجوم  نآ  مکـش  زا  هتفاکـش و  ار  مدع  ملاع  یلاعتيادخ 

مه هب  هک  دنک  اهر  ار  اهنآ  رگا  اما  دشاب و  هتشاد  هگن  زاب  نانچ  مه  ار  مدع  فرط  ود 
ص 59 . ناز ج 24 ، ـــ یملا - 1

(173  ) یهلا تیبوبر  یگناگی  رب  لیلد  دنچ 
ـد. نو ـ شی مود مـ تدوجو مـعـ زا مـ دنو بـ ـل شـ صو

ره هدـش و  فیلأت  تادوجوم  زا  هک  دوهـشم  ملاع  نیا  يارب  هک  میمهفیم  ار  اـنعم  نیا  مینکیم  ملاـع  نیا  زا  هک  یکرد  لـقعت و  نیلوا  رد 
زا ناـشدوجو  اـهنآ  يازجا  تادوجوم و  زا  کـی  چـیه  دنتـسه و  دوـخ  ریغ  زا  يادـج  دودـحم و  دوـخ  دـح  رد  تادوـجوم  نآ  زا  کـی 

، دنتـشگیم دوبان  هن  دـندشیم و  ینوگرگد  شوختـسد  هن  دـندوب  دوخ  تاذ  هب  مئاق  رگا  هچ  تسین ، ناـشدوخ  تاذ  هب  مئاـق  ناـشدوخ و 
لاـم يرگید و  زا  دراد  دوجو  یتـسه و  هبنج  هک  يراـثآ  یتفـص و  ره  اـهنآ و  يازجا  نینچ  مه  تادوـجوم و  نیا  دوـجو  سپ  میمهفیم 

. میمانیم شیادخ  ام  هک  تسا  یسک  نامه  يرگید  نیا  تسا و  يرگید 
وا دــیاب  سپ  تـسا ، هداد  رارق  يرگید  زا  يزیمم  يدــح و  کـی  ره  يارب  هدرک و  داـجیا  ار  نآ  ءزج  ءزج  ملاــع و  نـیا  هـک  تسوـمه  و 

تـسا يدحاو  وا  هک  میمهفیم  زین  دشاب و  هدرک  دودحم  ار  وا  هک  تسا  یقوفام  هب  جاتحم  مه  وا  دوخ  هنرگو  دشاب  دـح  نودـب  يدوجوم 
ترثک هک 

یسانشادخ  ( 174)
هک روط  نامه  ار  روما  یمامت  تسا  اتکی  هک  نیا  اب  وا  هک  میمهفیم  زاب  دوشیمن و  ددعتم  دجنگیمن  دح  رد  هک  یـسک  نوچ  دریذپیمن ،
اریز تسین ، وا  کیرـش  زیچ  چیه  رد  یـسک  تساهنآ و  هب  طوبرم  روما  همه  اهنآ و  دوجو  کلام  وا  اریز  دنکیم ، مه  ریبدـت  هدرک  داجیا 

شدوخ کلام  وا  ریغ  يدوجوم  چیه  اریز  تسین ، وا  کیرش  زیچ  چیه  رد  یـسک  تساهنآ و  هب  طوبرم  روما  همه  اهنآ و  دوجو  کلام  وا 
چیه تسا و  يزیچ  ره  هدـننک  داـجیا  وا  هـک  ناـنچ  مـه  تـسین ، یبر  چـیه  وا  ریغ  تـسا و  يزیچ  ره  بر  وا  سپ  تـسین ، شدوـخ  ریغ  و 

. تسین وا  ریغ  يدوجوم 
تقیقح سوسحم  دوهشم و  ملاع  نیا  هک  دمهفب  دوخ  نادجو  ترطف و  هب  هک  یناسنا  ره  مهف ، سک  همه  رایع و  مامت  تسا  یناهرب  نیا  و 
یناسآ هب  ار  تیبوبر  تیهولادیحوت و  ناهرب  نیا  اب  تسین و  لایخ  مهو و  فرص  دناهتـشادنپ  ناییاطـسفوس  هک  روط  نآ  تسا و  یتیعقاو  و 

. تسا هدرک  داریا  ار  ناهرب  نیا  تسا  ناتسرپت  اب بـ ثحب  ماقم  رد  هک  ثحب  دروم  تایآ  رد  میرک  نآرق  تهج  نیمه  هب  دنکیم و  تابثا 
(175  ) یهلا تیبوبر  یگناگی  رب  لیلد  دنچ 

باسح تشگزاب و  تیکلام ، لیلد 2 ـ
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فر ) ـ خز  / 85 !« ) َنو ُعـ ــ َجْر ُتـ ْیـِه  ـ َِلا َو  ـِۀ  َعا ـّسـ لا ُْملِع  ُهَْدنِع  َو  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرالا  َو  ِتاومَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يذَّلا  َكَرابَت  َو  »
همه رب  شندوب  کلام  اما  تیبوبر ، رد  ادـخ  یگناگی  رب  لقتـسم  تسا  یتجح  هدـمآ ، هفیرـش  هیآ  رد  هک  ياهناگ  هس  تافـص  زا  کـی  ره 

ریبدت ار  دوخ  کلم  دناوتب  ات  دشاب  کلام  هک  دوشیم  تیبوبر  تا  ـ بثا ـی  سک يار  نو بـ ــ چ درادن ، لالدتسا  هب  جایتحا  تسا و  نشور  ملاع 
. دشاب ـر  بدم درادن  ـا  نعم ـت  سین ـک  لا هک مـ ـی  سک ـا  ما ـد و  نک

يوس هب  تادوجوم  مات  هک  ییاصقا  لزنم  زا  تسترابع  تمایق  هک  تسا  نیا  يارب  هدرک  یلاعتيادخ  رد  رـصحنم  ار  تمایق  هب  ملع  هک  نیا 
هتشادن یعالطا  دوخ  تاقولخم  ریس  هیلااهتنم  زا  یلو  دشاب  ملاع  همه  ربدم  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دنتکرح و  رد  نآ 

یسانشادخ  ( 176)
. تسا تادو  ـ جو بر مـ ـه  نا ـ گی یلاعتياد  سپ خـ دشا ، بـ

تسازج باسح و  رطاخ  هب  یلاعتيادخ  يوس  هب  نتشگرب  هک  تسا  نیا  شلیلد  دننکیم ، تشگزاب  وا  يوس  هب  تادوجوم  دومرف  هک  نیا 
ـی سک تسوا و  يوس  هب  زین  ملاع  عوجر  تسوا  تسد  هب  ملاع  ریبدت  هک  یـسک  تسا  مولعم  تسا و  ریبدت  هلحرم  نیرخآ  ازج  باسح و  و 

. تسوا نآ  زا  مه  ـت  ّیبو ـ بر ـت ، سوا يو  عو بـه سـ ـ جر ـر و  یبد کـه تـ
فده تدحو  ماظن  تدحو  عون ، تدحو  لیلد 3 ـ

ءایبنا )  / 92 !« ) ِنوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر  اَنَا  َو  ًةَدِحاو  ًۀَُّما  ْمُُکتَُّما  هِذه  َّنِا  »
، یناسنا تایح  تداعـس  زا  دوب  ترابع  مه  فده  نآ  دوب و  دحاو  يدصقم  فده و  ياراد  دحاو ، یتما  دـحاو و  یعون  یتقو  یناسنا  عون 
هب ناسنا  ات  تسین ، يدادرارق  یفیرشت و  بصنم  ّتیهولا  ّتیبوبر و  نوچ  دشاب و  هتشاد  يرگید  بابرا  دحاو  یبر  ریغ  تسین  نکمم  رگید 

ّتیبوبر هکلب  دهد ، رارق  بر  دوخ  يارب  تساوخ  ار  هچ  ره  ار و  هک  ره  دوخ  رایتخا 
(177  ) یهلا تیبوبر  یگناگی  رب  لیلد  دنچ 

مه یماظن  دندوجوم و  کی  دنعون و  کی  ناشنیرخآ  نیلوا و  زا  اهناسنا  همه  نوچ  تسا و  ریبدت  نیوکت و  تیئدـبم  يانعم  هب  ّتیهولا  و 
، دزاسیم لصتم  رگید  یضعب  هب  ار  ءازجا  یضعب  هک  طوبرم ، لصتم و  دحاو ، تسا  یماظن  دراد  نایرج  وا  رد  شروما  ریبدت  روظنم  هب  هک 
ـر ما رد  اهنا  ــ ـسنا هک  دراد  ا نـ ــ نعم رگ  ـ ید تسا و  هدرواـی  دو نـ ـ جو هب  دـحاو  يربدـم  کـلام و  زج  ار  دـحاو  ماـظن  دـحاو و  عون  نیا  ارهق 

. دنک ذاختا  ـی  بر دوخ  يار  ــ ک ب ــ ر ی ــ دننک و ه فالت  ـ خا تیبوبر بـا هـم 
ّزع ياد  ــ وا خ ـد و  ـشا ـد بـ جاو ار  تیبوبر  تقیق  هک حـ دـشاب  یبر  وا  دـنک و  ذاختا  دـحاو  یبر  تسا  مزال  تسا و  دـحاو  عون  ناسنا  سپ 

. تسا همسا 
نآ ماظن  میظنت  نا و  ـ مز لی 4 ـ  ـ لد

صصق )  / 71 ( »؟ ٍءایِِضب ْمُکیتْأَی  ِهّللا  ُْریَغ  ٌهِلا  ْنَم  »
دنرادن ّتیبوبر  زا  یمهس  چیه  نیکرشم  امش  ههلآ  دیامرفب : دهاوخیم  تسا و  یلاعتيادخ  ّتیبوبر  رد  دیحوت  تابثا  ماقم  رد  هفیرـش  هیآ 

ار بش  یلاعتيادخ  رگا  هک  نیا  لیلد  هب 
یسانشادخ  ( 178)

ملاع ریبدت  زا  سپ  دنک ، زور  هرـسکی  ار  ایند  رمع  رگا  نینچمه  و  دننک . ضقن  ار  ادخ  مکح  نیا  دـنناوتیمن  اهنآ  دـنک  هرـسکی  تمایق  ات 
تمایق ات  هرـسکی  ار  ایند  رمع  ادخ  رگا  دنکیم ، ریبدت  ار  ملاع  روما  یـسک  یلاعتيادخ  ریغ  رگا  تسین . سک  چیه  تسد  رد  یمهـس  چیه 
یتردق نینچ  سک  چیه  نکلو  دروایب ، دنک  نشور  ار  امـش  ياپ  شیپ  هک  يرون  لقادح  ای  دروایب ، ار  زور  دناوتب  ربدم  نآ  دیاب  دنک ، بش 

دروآیم ار  بش  ناتیارب  یسک  هچ  دنک  زور  هرسکی  ار  تمایق  ات  ایند  رمع  ادخ  رگا  و  تسا . ناحبسيادخ  زا  شاهمه  تردق  نوچ  درادن ،
؟ دینک تنوکس  نآ  رد  هک 
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ـت  قلخ یلاو  براغم و تـ قراشم و  بر  لیلد 5 ـ 
( جراعم /40 !« ) ِبِراغَْملاَو ِقِراشَْملا  ِّبَِرب  ُمِْسُقا  الَف  »

هناگادج یبرغم  قرشم و  یـسمش  ياهلاس  مایا  زا  زور  ره  دیـشروخ  نوچ  تسا ، دیـشروخ  براغم  قراشم و  براغم ، قراشم و  زا  روظنم 
قرشم زا  يزور  چیه  دراد ،

(179  ) یهلا تیبوبر  یگناگی  رب  لیلد  دنچ 
روظنم دراد  مه  لامتحا  هدـنیآ . ياـهلاس  رد  زور  ناـمه  لـثم  رد  رگم  دـنکیمن ، بورغ  شزورید  برغم  رد  دـنکیمن و  عولط  شزورید 

. دشاب اهنآ  ياهبرغم  ناگراتس و  همه  ياهقرشم 
تافـص زا  یتفـص  هب  هتـساوخ  یلاعتيادـخ  هک  تسا  نیا  اهبرغم »، اهقرـشم و  راـگدرورپ  هب  مروخیم  دـنگوس  نم   » هلمج ناـیب  زا  روظنم 

اهقرـشم هدننک  هرادا  مایلاوتم و  نورق  رد  اهناسنا  تقلخ  أدبم  هک  ینم  نامه  ینعی  نم »  » میوگیم هک  نیا  دنامهفب  هدومن  هراشا  شدوخ 
رد مات  یتلاخد  نامز  تشذـگ  تسا و  نامز  تشذـگ  اب  مزالمیلاوتمياهبورغ  مهرـستشپ و  ياهعولط  اهقورـش و  نوچ  ، میاهبرغم و 

. دراد نیمز  يور  رد  ثداو  شیادی حـ زی پـ یلاوتم و نـ نورق  رد  اهناسنا  نوکت 
همه ریبدـت  هک  یـسک  دـنامهفب  لیلعت  نیا  اب  ات  تسا ، ندرک  رکذ  ار  تردـق  تلع  تقیقح  رد  ندرک  براـغم  قراـشم و  تیبوبر  زا  نخس 
نوچ دوشیمن ، ریگولج  رگید  یثداـح  ندروآ  دـیدپ  زا  ار  وا  دروآیمن و  هوتـس  هب  ار  وا  ياهثداـح  چـیه  تسوا ، هب  یهتنم  ملاـع  ثداوح 

عنام دنک  رتهب  یقلخ  هب  لّدبم  ار  قلخ  نآ  هک  نیا  زا  ار  وا  قیالخ  زا  یقلخ  چیه  سپ  دنیوا ، لعف  ثداوح 
یسانشادخ  ( 180)

ـش تیبو ـ بر رد  ه  ــ ت ک ــ ـسا يد  ــــ حاو ناحبـسيادخ  دـشیم و  ملاـع  ریبدـت  رد  وا  کیرـش  مه  قلخ  نآ  دوـخ  هنرگو  دوـشب ، دـناوتیمن 
. دراد ــ ـی ن کیر شـ

شرع رب  اوتسا  لیلد 6 ـ 
هط )  / 5 !« ) يو ـ َتْسا ِشْر  ـ َْعلا ـی  َلَع ُنمْحَّرلَا  »

هرابرد ینعم  نیا  تسوا و  تسد  هب  ملاع  همه  روما  ریبدـت  مامز  هتفرگ و  ارف  ار  ملاع  همه  وا  کلم  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  شرع  رب  ءاوتـسا 
ءایشا رب  شکلم  رارقتسا  ملاع و  رب  شتنطلـس  روهظ  زا  تسا  ترابع  دشاب -  وا  سدق  ایربک و  تحاس  هتـسیاش  هک  روط  نآ  یلاعتيادخ - 

هتشاد و هطاحا  ءایشا  همه  رب  وا  کلم  هک  تسا  نیا  مزلتسم  شرع ، رب  لجوزع  قح  ءاوتسا  نیا  رب  انب  اهنآ . نوؤش  حالـصا  روما و  ریبدت  هب 
هجیتن رد  دشاب ، هدرتسگ  نآ  زیچان  هچ  مهم و  هچ  نالک ، هچ  درخ ، هچ  ینیمز ، هچ  ینامسآ و  هچ  ءایشا  رب  شریبدت 

(181  ) یهلا تیبوبر  یگناگی  رب  لیلد  دنچ 
ت. ــ سین ر  ــ گید ز  ـــ یچ ر  ــ بد ــ ک و م ــ لا ــ زج م بر  زا  دوصقم  نوچ  تسا ، ّتیبوبر  رد  هناگی  زیچ و  ره  بر  یلاعتيادخ 

ریصب  عیمس و  هدنروآ و  دیدپ  لیلد 7 ـ 
( يروش  / 11 !« ) ُر ــ یصَْبلا ُع  ــ یمَّسلا َو  ــ َو ُه ِضْرالا ... َو  ِتاو  ــ مَّسلا ـُر  ِطا ــ «ف

رن ار  ناسنا  هک  تسوا  دنکیم . نوریب  مدع  متک  زا  وا  ار  تادوجوم  ینعی  تسا ، اهنآ  رطاف  تسا و  تادوجوم  هدنروآ  دیدپ  یلاعتيادخ 
ار ا  ــ هنآ ـق  یر ـن طـ یا زا  ـد و  یر ـ فآ هدا  ـز نـر و مـ ین ار  تا  ـ ناو ـ یح ـن  ینچمه در و  ــ را ک ــ یـسب ار  اهنآ  ددـع  هار  نیا  زا  درک و  قلخ  هدام  و 

ـر. یبد ــ م ت ــ ت و ه ــ سا ـت  قل م خـ ـــ ن ه ـــ یا دنک و  هدافتسا  لسن  هب  لسن  تاناویح  نآ  زا  لسن  هب  لسن  ناسنا  ات  دومن  ریثکت 
هک یتجاح  ره  دونـشیم و  دنهاوخیم ، ادـخ  زا  رـس  نابز  ای  لد  نابز  هب  دـنراد و  شتاقولخم  هک  جـیاوح  ار  هچنآ  ینعی  تسا ، عیمـس  وا 

دنراد قاقحتسا  هک  يرادقم  هب  هتبلا  دنراد 
یسانشادخ  ( 182)
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هکتسا یـسک  وا  دـهدیم و  ناشیازج  ناشلامعا  قبط  رب  دـنیبیم و  دـهد  ماجنا  قلخ  هک  یلمع  ره  ینعی  تسا ، ریـصب  وا  زین  دروآیمرب و 
اب دوشیم و  هریخذ  نآ  رد  تادوجوم  همه  راثآ  صاوخ و  هک  ییاـههنیزخ  تسا ، کـلام  ار  نیمز  اهنامـسآ و  نیازخ  ياهدـیلک  یماـمت 
هب دـهدیم و  ار  ناراوخ  يزور  قزر  هک  یـسک  تسوا  زین  دریگیم و  تروص  سوسحم  ملاع  ماظن  نیا  بیکرت  راثآ  صاوخ و  نآ  روهظ 

. تسا روما  ربدم  بر و  ادخ  سپ  تسا ، ریبد  نا تـ ـ مه اهن  ـ یا هم  دنکیم و هـ دایز  مک و  ار  نآ  شملع  ياضتقم 
ملاع ریدقت  قلخ و  ریبدت و  لیلد 8 ـ 

ناقرف )  / 2 !« ) اریدْق َتـ ُهَرَّد  ــ َقَف ٍءْی  َّل َشـ َو َخـَلـَق ُکـ »
، تسا ریبدت  اهنآ  مزالم  دـندش ، عمج  مه  اب  ود  نیا  نوچ  تسا و  تقلخ  اب  مزالم  ریدـقت  نوچ  تسا ، ناحبـسيادخ  زا  ریدـقت  تقلخ و 

. تسین یتّیبوبر  چیه  وا  ّتیبوبر  اب  یکلم و  ـچ  یه وا  ـک  لم سپ بـا  تسا ، ناحبسيادخ  زا  يزیچ  ره  ریبدت  سپ 
(183  ) یهلا تیبوبر  یگناگی  رب  لیلد  دنچ 

نیملاعلابر وا  سپ  اهنآ ، ریدـقت  مه  اهنآ و  تقلخ  مه  تسا ، ییاهنت  هب  یلاعتيادـخ  يوس  هب  روما  هماـع  ریبدـت  عوجر  ناـیب  قوف  هیآ 
تقلخ مرجال  دریگیم ، تروص  نراقم  يرگید  بابـسا  مّدقم و  یبابـسا  اب  هراومه  هک  اجنآ  زا  تقلخ  تسین . وا  ياوس  یبر  چیه  تسا و 

هک دـشاب  يرادـقم  هزادـنا و  هب  شايدوجو  راثآ  زیچ و  ره  دوجو  دـشاب و  طبترم  نارگید  هب  کی  ره  ءایـشا  دوجو  هک  تسا  نیا  مزلتـسم 
عبات تقلخ و  هب  تسا  طلتخم  دوهـشم  ماظن  نیا  قبط  ملاع ، رد  يراج  ثداوح  سپ  دـنکیم ، ریدـقت  نآ  نراـقم  مدـقتم و  لـماوع  لـلع و 

ناحبـسيادخ ریغ  هب  یقلاخ  چـیه  نوچ  نآ و  ثودـح  نراقم  ای  هدوب و  راک  رد  تسد  هثداح  نآ  زا  لـبق  اـی  هک  ار  یلماوع  لـلع و  تسا 
دوجو ناحبسيادخ  ریغب  دشاب  اهنآ  روما  ربدم  ءایـشا و  کلام  هک  یبر  چیه  سپ  تسین ، وا  ریغ  مه  يربدم  يرما  چیه  يارب  سپ  تسین ،

. درادن
مئاق تقلخ  هک  تسا  نآ  مزلتسم  دوخ  دشاب ، اهنآ  رد  قالطالایلع  فرصتم  مکاح و  وا  دشاب و  ادخ  زا  نیمز  اهنامسآ و  کلم  هک  نیمه 

کلم دشاب  وا  ریغ  هب  مئاق  رگا  نوچ  دشاب ، وا  هب 
یسانشادخ  ( 184)

مایق تسا و  تقلخ  رب  عرف  ریدـقت  نوچ  دـشاب ، وا  هب  مئاـق  مه  ریدـقت  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  وا  هب  تقلخ  ماـیق  دوب ، دـهاوخ  ریغ  نآ  زا  مه 
بر ییاهنت  هب  وا  سپ  تسا ، ییاهنت  هب  وا  نآ  زا  ریبدت  کلم و  سپ  دـشاب ، وا  هب  مئاق  مه  ریبدـت  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  وا  دوجو  هب  ریدـقت 

(1 .) ریغال تسا 

یهلا تیقلاخ  تیبوبر و 

رمز )  / 62 !« ) ٌلیکَو ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ٍءْیَش  ِّل  ُِقلا ُکـ ــ ُهّللَا خ »
، تسین ریبدت  زا  کفنم  تقلخ  هک  دنکیم  ناشنرطاخ  نآ  لابند  رد  زاب  هک  ریبدـت ، هلأسم  نامه  يارب  تسا  ینیچهنیمز  ماقم  رد  هلمج  نیا 

کلم صاصتخا  زا  تسادـخ و  هب  صتخم  مه  کلم  هک  نیا  هب  دوشیم  لقتنم  ادـخ  هب  تقلخ  دانتـسا  زا  هیآ  نیا  ماقم  رد  تهج  نیمه  هب 
. تسا نآ  ـر  ما ریبدت  رد  نآ  ماقم  مئاق  زیچ و  ره  رب  لیکو  ادخ  سپ  هک  نیا  هب  دوشیم  لقتنم  ادخ  يارب 

ص 254. ص 187 و ج 29 ، ص 110 و ج 158 ، ص 174 و ج 31 ، 35،ص206 و ج 28 ، جو نازیملا ج23،ص39 - 1
(185  ) یهلا تیقلاخ  تیبوبر و 

يدوجوم چیه  سپ  دـشاب ، زیچ  ره  کلام  وا  هک  دراد  ءاضتقا  نیا  تسوا و  هب  یهتنم  زیچ  ره  یتسه  تقلخ و  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و 
، یلاعتيادخ زا  یکیلمت  هب  رگم  دوشیم ، حشرت  شدوخ  دوجو  زا  هک  ار  رگید  زیچ  هن  ار و  شدوخ  هن  تسین ، يزیچ  کلام  تادوجوم  زا 

. تسا نآ  ریبدت  کلام  ادخ  تسین و  يریبدت  چیه  کلام  شقلطم  رقف  رطاخ  هب  دوش  روصت  هک  يزیچ  ره  سپ 
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اب هک  نیا  هن  دـنکیم ، دـیکأت  ار  وا  کـلم  تسادـخ و  ریبدـت  زا  یعون  زین  نآ ، لـمع  دوجوم و  نآ  یتـسه  هب  تبـسن  ادـخ  کـیلمت  اـما  و 
، دناسریم ار  شدوخ  تلاکو  توق  دوخ  نیا  دـنکیم ، روما  زا  يزیچ  رب  دوخ  لیکو  ار  هکئالم  رگا  یتح  دـشاب ، هتـشاد  تافانم  شتیکلام 

. دشاب هتسب  ار  دو  تلا خـ ـ کو ـت  سد ـد و  شا هدر بـ ـض کـ یو ـ فت ـه  کئال نآ مـ ار بـه  ير  ـ ما هک  نیا  هن 
دهاوخ وا  رما  ّربدـم  وا و  ماقم  مئاـق  وا و  لـیکو  ناحبـسيادخ  ارهق  دـشابن ، دوخ  کـلام  دوش  ضرف  هک  تادوجوم  زا  يدوجوم  ره  یتقو 
. تسوا بر  هناگی  ناحبسيادخ  دشاب  هچ  ره  سپ  تاببسم ، زا  هچ  دشاب و  ملاع  بابسا  زا  هدش  ضرف  دوجوم  هک  نیا  هچ  لاح  دوب ،

یسانشادخ  ( 186)
(1 .) دنکیم هراشا  تیبو  ـ بر رد  اد  ــ یگناگی خ هب  هک  تسا  ما  ـ قم ـن  یا رد  ـز  ین ـه  یآ ـن  یا پـس 

ملاع ناسنا و  يارب  یهلا  تیبوبر  تیقلاخ و 

ـن) مؤ مـ  / 34 ... !« ) ِّالا ُهـَو َه  ــ ِلا ٍءْی ال  ــ ِّل َش ــ ـُق ُک ِلا ْم خـ ــ ُکُّبَر ُه  ــ ّللا ُم  ــ ُِکلذ »
تنوکس  هیام  ار  بش  دنکیم ، ار  امش  قزر  تایح و  رما  ریبدت  هک  ییادخ  نآ  تسا  نیا 

ص 138 . ناز ج 34 ، ـــ یملا - 1
(187  ) ملاع ناسنا و  يارب  یهلا  تیبوبر  تیقلاخ و 

. تسوا تسد  هب  امش  رما  ریبدت  نوچ  تسامش ، بر  ومه  تسا و  یلاعت  هّللا  وا  دهدیم و  رارق  امش  ششوک  یعس و  هلیـسو  ار  زور  امش و 
ریغ هک  تسا  نآ  نیا  همزـال  تسین و  ریذـپییادج  ریبدـت  زا  تـقلخ  تـسا و  زیچ  هـمه  قلاـخ  نوـچ  تـسا  زیچ  هـمه  بر  هـک  نـیا  يارب 

دشاب نایم  نیا  رد  يرگید  دوبعم  رگا  نوچ  َوُه ، ِّالا  َهِلا  ال  امـش : ریغ  يارب  هن  امـش و  يارب  هن  دشابن ، یتسه  ملاع  رد  بر  چیه  یلاعتيادخ 
. تسا ـت  یبو ـ بر نوؤ  زا شـ تیهولا  نوچ  دوب ، دهاوخ  رگید  یبر  ارهق 

!« ْمُکُّبَر ـُه  ّللا ـُم  ُِکلذ » 
ـه لمج ن  ــ یا ـر .) فا غـ  / 64 !« ) ـَن یَملا ـ ْعلا َّبَر  ـَه  ّللا َكَرا  ــ بَتَف ، » د ـــ نکی ـر مـ یبد ار تـ ا  ــ مش رو  ــ ما تسا و  ـا  مش ّبر  ه  ــ ت ک ــ سا ه  ــ ّللا ن  ــ یا

. تسا ه  ــ تفر ـ گار ار فـ لماوع  یمامت  شریبدت  ّتیبوبر و  ـن کـه  یا بـه  ـل ، جوز ــ ياد ع ــــ ت بـر خ ــ سا ـی  یا ــ نث
ّتیبوبر دـنامهفب : هک  دوب  روظنم  نیا  هب  نیا  دادرارق و  ناـسنا  يارب  شتّیبوبر  عرف  یلاعتيادـخ  ار  ملاوـع  همه  يارب  شتّیبوـبر  هیآ  نیا  رد 

ناهج رسارس  رد  يراج  ماظن  نوچ  تسا ، ملاع  همه  روما  هب  تبـسن  شریبدت  نیع  ناسنا  روما  هب  تبـسن  شریبدت  تسا ، یکی  یلاعتيادخ 
: سپ تسا ، ـر  یثک ریخ  أشن  ناحبـسيادخ مـ سپ  تسا ، نآ  یحاون  کی  کی  رب  شقابطنا  نیع  ناهج  رـسارس  رب  نآ  قاـبطنا  تسا و  یکی 

(1 «.) َنیَملاْعلا َّبَر  َهّللا  َكَرابَتَف  »
ص 231 . ناز ج 34 ، ـــ یملا - 1

یسانشادخ ( 188)

تیکلام : متشه لصف 

یه ـ لا تیک  ـ لا مو مـ ـ هف مـ

...!« ُءا ـ شَت ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  َو  ُءاشَت  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  ـَک  ِلا َّم مـ ـ ُهّللا ِل  ـــ ُق »
( نارمع لآ   / 26)

رد  شیانعم  کش  نودب  هتشاد و  لماک  یئانشآ  نآ  هب  ام  هک  تسا  یمیهافم  زا  کِلم » »
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(189)
نیوکت و بسح  هب  دوخ  کـِلم  رد  دـناوتب  کـلام  هک  تسا  نآ  یقیقح  کـِلم  يراـبتعا . اـی  تسا و  یقیقح  اـی  نآ  تسا و  دوهعم  اـم  نیب 

زاب نتسب و  زا  دریگ  قلعت  شاهدارا  هک  مسق  ره  هب  هتشاد  ار  ییاناوت  نیمه  دوخ  مشچ  رد  ناسنا  هک  نانچ  دیامنب ، یفرصت  هنوگ  ره  دوجو ،
دوجو یقیقح  هطبار  وحن  کی  شکِلم  کلام و  نیب  کِلم  زا  مقر  نیا  رد  دوخ و ... تسد  رد  نینچمه  دنک ، فرـصت  دناوتیم  نآ ، ندرک 

وا زا  هتـشادن  يزاینیب  وا  زا  هک  یمایق  وحن  نآ  هب  دـشاب ، هتـشاد  کلام  هب  مایق  كولمم  هک  تسا  نآ  بجوم  تسین و  رییغت  لباق  هک  دراد 
ملاع و دنوش . ادـج  ناسنا  زا  لطاب و  لصا  زا  تسد  مشچ و  ًالثم  دورب  نیب  زا  هتـشگ و  لطاب  لصا  زا  هک  ینامز  رگم  دـش ، دـهاوخن  ادـج 
هب دهاوخب  هچ  ره  رد  دـناوتیم  دـنوادخ  سپ  دـشابیم ، مسق  نیمه  زا  قالطا  روط  هب  تسا ، دـنوادخ  کلم  هک  نآ  نوؤش  ءازجا و  عیمج 

. دیامن فرصت  دشاب  شاهتساوخ  هک  وحن  ره 
زا مسق  نیا  رد  نوچ  دـیامن . شکِلم  رد  فرـصت  دـناوتب  ناـسنا ) نوچ   ) کـلام هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  يراـبتعا  یعـضو و  کـِلم  اـما  و 
زا يزیچ  تسا  نکمم  زیاـج و  نآ  رد  لوـحت  رییغت و  هـک  مـینیبیم  تـسا ، دادرارق  عـضو و  يور  كوـلمم  کـلام و  نـیب  هـطبار  تـیکِلم 

د . ـــ یآرد ير  ــ گید فر  ـ صت ت و  ــ یکِلم رد  تارا  ـ بتعا نا  ـ مه يور  هد  ـ مآرد ـی  سک ـت  یکِلم
یسانشادخ  ( 190)

هاشداپ ًالثم  دشاب ، هتشاد  مدرم  زا  ياهدع  ياهکِلم  هب  تبسن  صخـش  هک  تسا  یتیکلام  نآ  نکل  تسا ، کِلم  خنـس  زا  هچ  رگ  کُلم »  » اما
. دنیوگیم کیلَم »  » ار وا  هدوب و  ایاعر  ياهکِلم  کلام 

وا هک  نیا  اما  ماسقا . مامت  هب  تسا  تادوجوم  کیلم  کلام و  وا  سدـقا  تاذ  ینعی  دـشابیم ، تباث  ماسقا  نیا  مامت  لاـعتم  دـنوادخ  يارب 
مئاق یلک  روط  هب  تادوجوم  مامت  دراد و  هقلطم  تیبوبر  ءایـشا  مامت  هب  تبـسن  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  يارب  دـشابیم  یقیقح  کلام 
تاذ هب  مئاق  یلک  روط  هب  دوش  هداهن  ءْیَـش »  » مان هک  زیچ  ره  هب  تسا  زیچ  ره  هلا  زیچ و  ره  هدننیرفآ  قلاخ و  وا  اریز  دنیوا ، سدقا  تاذ  هب 

ـد ناو ـ تی ـ من ز  ــ یچ چ  ــ یه سپ  تسا  نینچ  نوچ  درادن ، یلالقتـسا  دوخ  زا  وا  ترـضح  نودب  تسوا و  جاتحم  رقتفم و  اتاذ  یهلا و  سدـقا 
. دیا ـ من ير  ـ یگو ـ لج هدر  ــ هدارا ک هچنآ  زا  هد  ــ وا ش ـع  نا مـ

نایب هب  دشابیم ، وا  ندوب  یقیقح  کلام  همزال  دنوادخ ، ندوب  یقیقح  کیلَم » »
(191  ) یهلا تیکلام  موهفم 

ياوق کلام  ءایـشا  نینچمه  دندوخ و  تاببـسم  کلام  بابـسا  هک  نانچ  دنرگید ، ضعب  کلام  یـضعب  دوخ  نیب  رد  تادوجوم  رتنشور :
نآ لاثما  رـصب و  عمـس و  زا  دوخ  هلاعف  ياوق  نینچمه  دوخ و  ءاضعا  کلام  ناسنا  ًالثم  دنتـسه -  دوخ  لاـعفا  کـلام  هلاّـعف  ياوق  هلاّـعف و 

يزیچ ره  کلام  لاعتم  دنوادخ  نوچ  و  دنراد -  ار  تلاح  نیمه  شیوخ  لاعفا  هب  تبـسن  مه  رـصب و ... عمـس و  هک  نآ  نیع  رد  دشابیم ،
قـال ـ طـالای ـ لع ـک  یلم پـس  تسا ، ـم  لـسم ـش  تّیکلا تسا مـ ــ هنآ کـِلم  رد  هچنآ  هب  تبـسن  مه  ناگدـنب و  هب  تبـسن  مه  ینعی  تـسا ،

. دشا ــ بیم مه  تادوجو  مـ
تساهدیـشخب و نانآهب  هدرکلام و  ءاطعا  نیکلام  هب  هک  تسا  یـسک  وا  اریز  تسا ، تادوجوم  کـلام  مه  راـبتعا  رظن  زا  لاـعتم  دـنوادخ 

تسین کلام  هک  ار  يزیچ  دوب  هدیشخب  هک  نوچ  دوب  حیحـص  ریغ  یـششخب  اطعا و  نینچ  دوبن  اهلام  نآ  کلام  دوخ  رگاهک  تسانشور 
. درادن تلاخد  قح  تسین و  کلام  مه  وا  هک  یسک  هب 

عراش و وا  اریز  تسا  نایناهج  هاشداپ  و  کیلَم »  » رابتعا رظن  زا  نینچمه  یلاعتيادخ 
یسانشادخ  ( 192)

دوخ يایاعر  لاوما  رد  ار  یتافرـصت  نینچ  يرهاظ  ناهاشداپ  هک  نانچ  دـنکیم ، فرـصت  مدرم  لاوما  رد  دوخ  مکح  هب  هک  تسا  یمکاح 
ار تیکلم  نامه  مه  ام  اب  هدوب و  تسام  تسد  رد  ًالعف  هچنآ  کلام  ام  زا  شیپ  هک  تسا  یهاشداپ  اهنت  لاـعتم  دـنوادخ  سپ  دـنیامنیم .
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(1 .) دوشیم نآ  ثراو  ام  زا  سپ  دراد و 

یهلا تّیکلا  تّیبوبر بـا مـ هطبار 

هحتا ) فـ 2 تـا 4 /  .« ) ـِن یّد ـ لا ِمْو  ـِک َیـ ِلا ـِم مـ یحَّر ـ لا ـِن  مْحَّر ـ لَا ـَن  یَملا ـ ْعلا ِّبَر  »
دزن کِلم »  » دوشیم و هدافتـسا  َّبر »  » هملک زا  کلام  يانعم  سپ  دنک ، ریبدت  ار  دوخ  كولمم  رما  هک  تسا  یکلام  يانعم  هب  َّبر »  » هملک

عون کی  عامتجا ، فرظ  رد  عامتجا و  لها  ام 
ص 243 . ناز ج 5 ، ــــــــــــــــ یملا - 1
(193  ) یهلا ّتیکلام  اب  ّتیبوبر  هطبار 

تحص و  تسا . تافرصت  تّحص  نآ  همزال  دوشیم و  رگید  يزیچ  هب  مئاق  يزیچ  صاصتخا  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا ، صوصخم  صاصتخا 
. تسا زیچ  نآ  کلام  هک  دوشیم  یسک  هب  مئاق  تافرصت 

نیا هک  نیا  ّالا  یقیقح ، هن  تسا  يرابتعا  یعـضو و  يرما  عامتجا ، نیناوق  ریاس  دـننام  هک  تسا ، عامتجا  فرظ  رد  کـلم  ياـنعم  نیا  هتبلا 
هملک و يانعم  مامت  هب  هک  میراد  غارـس  ییاهزیچ  دوخ  رد  ام  میمانیم . کلم  زین  ار  نآ  هک  هدـش ، هتفرگ  یقیقح  رما  کی  زا  يراـبتعا  رما 
ام دوجو  زا  يادج  ام  شوگ  مشچ و  میـشابن  ام  رگا  هک  ام ، ندب  يازجا  دننام  تسام ، دوجو  هب  مئاق  ناشدوجو  دنتـسه و  ام  کلم  ًۀـقیقح 

تـسد هب  يرگید  یعورـشم  هار  اـی  دوـخ و  جـنرتسد  اـب  هک  مه  ار  هچنآ  تـسا . یقیقح  کـلم  ياـنعم  نـیا  دـنرادن . ياهناگادـج  یتـسه 
نکلو مینکیم  فرـصت  نآ  رد  دوخ  هاوخلد  هب  ام  هک  تسا  يزیچ  کلم  نآ  دـننام  مه  کـلم  نیا  نوچ  مینادیم ، دوخ  کـلم  میروآیم 
اهنآ تیکلم  سپ  دـنورب ، ایند  زا  نم  اب  مه  اهنآ  موریم  ایند  زا  نم  یتقو  هک  تسین ، نم  دوجو  هب  مئاق  شدوجو  تسین و  یقیقح  کلم 

. تسا یقیقح  کلم  هب  هیبش  يزیچ  ینوناق و  هکلب  تسین ، یقیقح 
یسانشادخ  ( 194)

یلاعتيادخ تیکلام  يرابتعا و  هن  تسا ، یقیقح  کلم  نامه  دوش  هداد  تبسن  ادخ  هب  هک  تسا  حیحص  هچنآ  کلم  مسق  ود  نیا  نایم  زا 
تادوجوم همه  اب  نیمز  هرک  اضرف  تسین  نکمم  نوچ  درادن ، روصت  ریبدت  زا  يادج  یقیقح  کلم  و  تسین . یندـش  لطاب  ملاع  هب  تبـسن 

کلام ادخ  یتقو  دـشاب . وا  زا  زاینیب  لقتـسم و  یتسه  راثآ  رد  یلو  دـشاب ، ادـخ  هب  جاتحم  دوخ  یتسه  رد  نیمز  يور  هدـنز  ریغ  هدـنز و 
نیمز و رما  ریبدـت  سپ  هجیتن  رد  تسوا ، زا  تایح  راثآ  یمامت  نآ و  يور  تاـیح  یتسه  تسوا و  زا  نیمز  هرک  یتسه  تساـهیتسه ، همه 

ربدـم کلام  يانعم  هب  بر  همل  نو کـ چـ ـت ، ـسا شیو  ياوسام خـ یماـمت  بر  وا  سپ  دوب ، دـهاوخ  وا  زا  ملاـع  همه  نآ و  رد  تادوجوم 
(1 .) دشابی مـ

(195  ) یهلا ّتیکلام  اب  ّتیبوبر  هطبار 

یهلا فرصت  تّیکلام و  عون 

: ریز تایآ  رد  هلمج  نآ  زا  و  هتسناد . دوخ  نآ  زا  ار  ملاع  کلم  شدیجم  مالک  زا  يرایسب  تایآ  رد  یلاعتيادخ 
ص 37 . ناز ج 1 ، ــــــــــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 196)
هرقب )  / 284 ،« ) ِضْرالا ِیف  ام  َو  ِتاومَّسلا  ِیف  ِهِّلل مـا  »
( دیدح  / 5 ،« ) ِضْرالا َو  ِتاو  ــــــ مَّسلا ُک  ـــ ُْلم ُه  ــــ َل »
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( نباغت  / 10 .« ) ُد ــــــ ْمَْحلا ُه  ـــــ َل َو  ُک  ــــ ْلُْملا ُه  ــــ َل »
ام هک  روط  نآ  دشابن ، رگید  یضعب  زا  دشاب و  کلام  تاهج  یـضعب  زا  هک  يروط  هب  هن  هتـسناد ، ملاع  همه  قالطالایلع  کلام  ار  دوخ  و 
زا هن  اما  دنک ، فرـصت  نآ  رد  دـناوتیم  هک  تسا  نیا  شتیکلام  يانعم  دـشاب ، يرگید  زیچ  ای  ياهدرب  کلام  رگا  ناسنا  میکلام . اهناسنا 

د ــ ناو ــ تی ـ من ًال  ــ ثم د ، ــ ننک ز  ــ یو ــ جت ار  نآ  القُع  هک  تسا  زیاـج  شیارب  یتافرـصت  نآ  هکلب  دـهاوخب ، شلد  هک  روج  ره  هب  تهج و  ره 
. دنازوسب ار  دوخ  لام  ای  دشکب و  یمرج  چیه  نودب  ار  دوخ  هدرب 

ّتیکولمم فالخ  هب  قلطم ، روط  هب  زاب  تسوا ، كولمم  ملاع  قالطا و  روط  هب  ّتیکلام و  يانعم  مامت  هب  تسا  ملاع  کـلام  یلاعتيادـخ 
نآ رد  ام  تافرـصت  زا  یـضعب  تسا ، طورـشم  صقان و  كولمم  نآ  هب  تبـسن  ام  ّتیکلام  نوچ  اهناسنا ، ام  يارب  هدرب ، ای  دنفـسوگ  کـی 
نآ شود  هب  ار  شراب  هک  تسا  فرـصت  نیا  کلام  اهنت  تسا ، غالا  کی  کلام  هک  یناسنا  ًالثم  تسین ، زیاج  رگید  یـضعب  تسا و  زیاـج 

دنـسرپیم ار  نآ  تلع  القُع  یتقو  دـنازوسب و  شتآ  ای  دـشکب و  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  هک  نیا  اما  دوش و  شراوس  ای  دراذـگب و  ناویح 
. تسین کلام  ار  تافرصت  هنوگ  نیا  دهد ، ياهد نـ ـ ننک عنا  باوج قـ

(197  ) یهلا فرصت  ّتیکلام و  عون 
، دزاسیم زیاج  ار  تافرصت  زا  یضعب  هک  تسا  یفیعـض  ّتیکلام  هدش ، هدرمـش  ربتعم  یناسنا  عامتجا  رد  هک  ییاهتیکلام  یمامت  هصالخ 
بر و یلاعتيادخ  زا  ریغ  ءایشا  و  تسا ، قالطالایلع  هک  ءایشا  هب  تبـسن  یلاعتيادخ  کلم  فالخ  هب  ار ، نکمم  فرـصت  ءاحنا  همه  هن 

. دنتسین زین  دوخ  روشن  تایح و  گرم و  ررض و  عفن و  و  ناشدوخ ، کلام  یتح  دنرادن و  رگید  یکلام 
، دـنکب دوخ  تاقولخم  ناگدـنب و  رد  هک  یفرـصت  عون  ره  تسادـخ ، فرـصت  نآ  کـلام  دوش  روصت  هک  تادوجوم  رد  یفرـصت  ره  سپ 

حیبق و تافرصت  همه  نایم  زا  یفرصت  نآ  نوچ  دشاب ، هتشاد  لابند  یشنزرس  یتمذم و  حبق و  هک  نیا  نودب  دراد ، قح  دناوتیم و 
یسانشادخ  ( 198)

هک تسا  يدراوم  هب  دودحم  وا  تیکلام  سپ  دنهدن ، هدننک  فرصت  هب  ار  یفرصت  نینچ  قح  القُع  ینعی  دشاب  قح  نودب  هک  تسا  مومذم 
یعقاو و كوـلمم  رد  یقیقح و  کـلام  زا  تـسا  یفرـصت  دـنکب ، یقلخ  ره  رد  یفرـصت  ره  یلاعتيادـخ  اـما  دـشاب و  هدرک  زیوـجت  لـقع 
زا ار  قـلخ  هک  نیا  هب  هدرک  دـییأت  ار  دوـخ  ّتیکلاـم  نیا  و  يرگید . دـساف  یلاـت  هن  یحبق و  هن  دراد و  لاـبند  هب  یتمذـم  هـن  سپ  یقیقح ،

. دشاب هتساوخ  ای  دشاب و  هداد  هزا  ـ جا وا  دوخ  هک  دننکب  ار  یتافرصت  نآ  وا  کلم  رد  اهنت  دنک و  عنم  تافرصت  ياهراپ 
نذا و هب  رگم  زاب  درادن ، یتیکلام  نینچ  نیا  سک  چیه  وا  ریغ  دنکیم و  دهاوخب  هچ  ره  دوخ  کلم  رد  هک  تسا  یفرصتم  یلاعتيادخ  و 

. دراد ءا  ـتـضـ قا ار  نآ  وا  ّیـت  ـ بو ـ بر ه  ــ ـت ک سا ـی  یا ـ نع نآ مـ نیا  وا ، ّتیشم 
(199  ) یهلا فرصت  ّتیکلام و  عون 

ـی  هلا ـط  لست ّتیکلام و  لا  ـ مک
( کلم  / 1 !« ) ـُک ْلُْملا ِهِد  ـ َِیب يذَّلا  َكَرا  ـ بَت »

رب ادـخ  طلـست  لامک  زا  هیانک  روط  هب  ریبعت  نیا  و  ددرگیم . اهکلم  یماـمت  لـماش  تسا  قلطم  هک  اـج  نآ  زا  ـُک  ْلُْملا ِهِد  ـ َِیب يذَّلا  هلمج 
کی هک  روط  نامه  دنکیم ، فرـصت  نآ  رد  دـهاوخب  روج  ره  هب  هک  تسوا  تشم  رد  کلم  نانچ  نآ  دـنامهفیم  دـهدیم و  ربخ  کلم 

زیچ و ره  کلام  دوخ  سفن  هب  یلاعتيادخ  سپ  دناخرچیم . دروآیم و  رد  دـهاوخب  لکـش  ره  هب  دوخ  تسد  رد  ار  موم  دـنمورین  ناسنا 
یفیـصوت تسوا  تسد  هب  کلم  هک  نیا  هب  ّلجوّزع  يادـخ  فیـصوت  سپ  تسا . رگید  کـلام  ره  کـلم  کـلام  زین  تسا و  تهج  ره  زا 

(1 .«) ُْکلُْملا َُهل  : » هلمج رد  ـف  یصو زا تـ رتع  ــ یسو تسا 
ص 178 و ج 39 ص 11. نازیملا ج 1 ، - 1

یسانشادخ ( 200)

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


ءایشا ینیو  ـ کت عوض  یهلا و خـ تّیکلا  مـ

َنو »! ــــــــ ُِتنا ــ ُه ق ــــ َل ٌّل  ــــ ِضْرالا ُک َو  ِتاو  ـــ مَّسلا ی  ــ ِف ْن  ــــ ُه َم ــــ َل َو  »
( مور /26 !« ) دنیوا رادربنامرف  همه  تسوا ، نآ  زاتسانیمز  اهنامسآرد و  هکره  «و 

سپ تسا ، شیوخ  هاوخلد  هب  شیوخ و  کلم  رد  کلام  فرـصت  زاوج  نآ  رثا  هک  ادـخ ، یقیقح  کلم  هطاحا  هب  تسا  هراـشا  قوف  هلمج 
هلمج هب  ار  انعم  نیا  دربیم . ترخآ  هب  ایند  هئشن  زا  هدومن  فرصت  دوخ  كولمم  رد  تسا ، ملاع  یقیقح  کلام  هک  اج  نآ  زا  یلاعتيادخ 

هن تسا  ینیوکت  تعاطا  عوضخ ، اب  تعاطا  هب  دارم  تسا و  عوضخ  اب  تعاطا  موزل  يانعم  هب  تونق  نوچ  هدومرف ، دـیکأت  َنُوِتناق » َُهل  ٌّلُک  »
. دوشیم ینامرفان  یهاگ  یعرش  تاروتسد  نوچ  تسا ، یعرش  تاروتسد  تعاطا 

(201  ) ءایشا ینیوکت  عوضخ  یهلا و  ّتیکلام 
نج و دـنرادن . تعاطا  عوضخ  زج  هک  هکئالم  اما  دنتـسه ، ینیوکت  بابـسا  عیطم  همه  تسا و  کـلم  سنا و  نج و  اـمتح  لـک  زا  روظنم 

وغل ار  ینوک  بابسا  زا  یببس  ای  للع  زا  یتّلع  رثا  هک  دنزیریم  هشقن  امئاد  هک  دنچ  ره  دنتـسه ، ینوک  بابـسا  للع  عیطم  داقنم و  مه  سنا 
ناشرایتخا هدارا و  ملع و  دوخ  میرذگب  هک  مه  نیا  زا  دنوشیم . رگید  یببس  ّتلع و  هب  لّسوتم  زاب  روظنم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  یلو  دننک 

دهاوخب وا  هچنآ  تسادـخ و  رثؤم  اـهنت  نیوکت  باـب  رد  سپ  دنتـسه ، نیوـکت  عـیطم  لاـح  ره  رد  سپ  تسا ، ینیوـکت  بابـسا  زا  اـت  هس 
دشاب و هداد  نذا  ادخ  هک  دوشیم  دوجوم  نآ  اهنت  دهاوخب  سنا  نج و  هچنآ  زا  اما  دـش و  مامت  شایجراخ  للع  هک  هچنآ  ینعی  دوشیم ،

(1 .) تسادخ دنکلام  هک  ار  هچنآ  نانآ و  همه  کلام  سپ  دشاب ، هتساوخ 
ص 274 . ناز ج 31 ، ـــــــ یملا - 1

یسانشادخ ( 202)

یهلا تّیکلام  لومش 

تشگزا تکر و بـ حـ دو ، ـ جو کلم  تیکلام 
ِضْرالا »!... َو  ِتاو  ـ مَّسلا ُْکُلم  َُهل  »

دیدح )  / 2 ...!« ) تسوا نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  کلم  »
رد دـهاوخب  یمکح  ره  هک  تسا  ییاهنت  هب  وا  تسادـخ ، اهنت  نیمز  اهنامـسآ و  کلام  هک  دـنامهفیم  دـناسریم و  ار  راصحنا  قوف  هیآ 

، تسادـخ هب  شدوجو  راثآ  دوجو و  مایق  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  سپ  تسوا ، همه  هدـنروآدیدپ  هک  نیا  يارب  دـناریم ، ملاـع 
سپ 

(203  ) یهلا ّتیکلام  لومش 
. تسوا شبحاص  هک  نآ  رگم  تسین  یتنطلس  کلم و  چیه  تسادخ و  نآ  رد  مکاح  هک  نیا  رگم  تسین  یمکح  چیه 

!« ُرُومُْالا ُعَجُْرت  ـِه  ّللا ـی  َِلا َو  ِضْرالا  َو  ِتاو  ـ مَّسلا ُک  ــ ُْلم ُه  ــ َل »
! ددر ـ گیمرب اد  يو خـ هک بـه سـ نآ  ـر  گم تسین  ـز  یچ ـچ  یه

زج هب  دنادرگیمرب  ادخ  يوس  هب  ار  زیچ  نآ  هک  یلماع  چیه  درادب و  زاب  یلاعتيادـخ  يوس  هب  تشگرب  زا  ار  وا  دـناوتیمن  سک  چـیه  و 
سپ تسوا ، هب  صتخم  ملاع  کلم  هک  تسا  نیا  دـنادرگیمرب ، ادـخ  يوس  هب  ار  روما  هک  یلماع  اهنت  تسین و  ادـخ  هب  کـلم  صاـصتخا 

ت. ــ سوا نآ  زا  ـا  هن م تـ ـــ ی ه ــ نار ـــ مک نا و حـ ـــ مر ـــ ـر و ف ما
نا  ــ هج تادو  ـ جو تیکو کـل مـ ـ لمم ـی و  هلا ـت  یکلا ــ م
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هحتاف ) 4 و 5 /  !« ) ُُدبْعَن َكاِّیا  ِنیّدلا ، ِمْوَی  ِِکلام  »
سپ مییوا ، طرش  دیق و  نودب  قالطالایلع و  كولمم  تاقولخم  همه  ام و  تسام و  طرش  دیق و  نودب  قالطالایلع و  کلام  یلاعتيادخ 
تسا د  ــ بع ار  ــ ـصحنم ا و  ــ هنت دبع  هک  نیا  مود  تسا و  تیکلام  رد  رـصحنم  اهنت و  بر  هک  نیا  یکی  تسه ، راصحنا  عون  ود  اج  نیا  رد 

. دراد ت  ــ لالد نآ  ر  ـــــ ب ُد » ــ ُبْعَن َكا  ــ ِّیا  » ه ــ لمج ت کـه  ــ سا ییانعم  نآ  نیا  دراد و  ــ يز ن ــ یچ ّتیدو  ــ بع ز  ــ و ج
یسانشادخ  ( 204)

وا زا  شکلام  ای  دـشاب و  شکلام  زا  لیاح  بجاح و  شدوخ  هک  درادـن  روصت  رگید  تسا ، کلام  هب  شایتسه  ماوق  هک  اج  نآ  زا  کـلم 
رگید د ، ــ هدیم ل  ــ یکـشت ار  ا  ــ هنآ ت  ــ قیقح ّتیکو  ــ لمم دراد و  ــ ز ن ــ یچ چ  ــ یه ر  ــ گید ّتیکولمم  زج  هب  ادخ  ياوسام  دشاب ، بوجحم 

هک نانچ  مه  دـشاب ، بوجحم  ـد و  نا ـ مب هد  ــ یـشو ــ ادـخ پ زا  وا ، دوجو  یحاون  زا  هیحان  کی  ای  تادوجوم و  زا  يدوجوم  هک  درادـن  اـنعم 
روضح یلاعتيادـخ  هک  میریگیم  هجیتن  اج  نیا  زا  میـشاب ، هتـشاد  تلفغ  نآ  ک  ــ لاـم زا  مینکفیب و  رظن  يدوجوم  هب  تسین  نکمم  رگید 

. دشاب روضح  بناج  ود  ره  زا  هک  تسا  نیا  اد  ــ تدا خ ــ بع ق  ــ سپ ح دراد ، قلطم 
وا ندوب  دیمح  ینغ و  یهلا و  ّتیکلام 

( نامقل  / 26 !« ) ـُد یمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  َهّللا  َّنِا  ِضْرالا  َو  ِتاو  ـ مَّسلا ِفـی  ـِه مـا  ِّلل »
، دشاب دننآ  هب  جاتحم  تادوجوم  هک  يزیچ  ره  ياراد  دیاب  وا  دوخ  سپ  تسا ، تالامک  یمامت  هدنهد  قیالخ و  یمامت  أدبم  یلاعتيادـخ 

ینغ نوچ  تسا . قالطالایلع  ینغ  وا  سپ 
(205  ) یهلا ّتیکلام  لومش 

کلم رد  دـناوتیم  تسه و  زین  قالطالایلع  کلام  وا  سپ  تسا ، وا  کـلم  تسا  اهنامـسآ  نیمز و  رد  هچنآ  سپ  تسا ، قـالطالایلع 
نآ زا  يزیچ  رگا  نوچ  تسوا ، نآ  زا  دوشیم  عقاو  ملاع  رد  هک  یفرـصت  ریبدـت و  ره  سپ  دـنک ، فرـصت  دـهاوخب  هک  يوحن  ره  هب  دوخ 

ریبدت و نوچ  تسوا و  قالطالایلع  کلام  میتفگ  هک  نآ  لاح  دوب و  دهاوخ  کلام  رادقم  نامه  هب  زین  ریغ  نآ  دـشاب ، وا  ریغ  زا  اهریبدـت 
. ددرگ يرازگساپس  شناسحا  ماعنا و  زا  دوش و  هدیتسرپ  دیاب  هک  تسا  یهلا  نیملاعلابر و  وا  اهنت  سپ  تسادخ ، زا  اهنت  فرصت 

تجح يارب  يرگید  أدبم  تسا  لاعفا  رد  دومحم  يانعم  هب  هک  دـیمَح »  » هملک تسوا . قالطالایلع  تیکلام  لیلعت  ُِّینَْغلاَوُه » َهّللاَنِا   » هلمج
ارهق سپ  تسا ، ناحبـسيادخ  کلم  تسا  ملاع  رد  هک  لیمج  ره  تسا و  يرایتخا  لـیمج  لـباقم  رد  ياـنث  ياـنعم  هب  دـمح  نوچ  تسا ،
نیا زا  رگا  تسا و  قالطالایلع  دیمح  يادخ  سپ  تسادخ ، يانث  ددرگیمرب و  ادخ  هب  دراد  ار  نآ  قاقحتسا  یلیمج  ره  هک  مه  ییاهانث 

تسا ملاع  رد  هک  لیمج  نقتم و  ریبدت 
یسانشادخ  ( 206)

نآ لاح  دوبیمن و  زیچ  ره  هب  دیمح  قالطالایلع و  دیمح  ادخ  هجیتن  رد  ادخ ، لام  هن  دشیم ، دوب و  ادخ  ریغ  زا  نآ  زا  يرادقم  يزیچ و 
(1 .) تسا لطاب  نیا  ریغ  ضرف  ره  تسا و  قالطالایلع  دیمح  وا  هک 

رورش عفد  اب  یهلا  تّیهولا  تّیکلام و  تّیبوبر ، هط  ـ بار

سان ) ات 6 /   1 ... .« ) ِّر ــ ِمـْن َش ِسا  ـ ّنلا ـِه  ِلا ِساّنلاِک  ـ ِلَم ِسا  ـ ّنلاِبَر ِبـ ُذوُعَا  ُْلق  »
هب دـنکیم  دـیدهت  ار  وا  هک  ییاهرطخ  موجه  ماگنه  رد  یمدآ  تسا  رارق  رگا  تسا . ناشیا  هلا  ناـنآ و  کـِلَم  مدرم و  ّبر  ناحبـسيادخ 

یهاشداپ هب  یعقاوم  نینچ  رد  یمدآ  تسا  رارق  رگا  زین  تسین و  یبر  وا  زجب  تسا و  یمدآ  بر  اهنت  یلاعت  هّللا  دوش ، هدنهانپ  یبر 
305 و ج 1 ص 46 و ج 32 ص 55  ص 299 ، ناز ج 37 ، ـــــــ یملا - 1

(207  ) رورش عفد  اب  یهلا  ّتیهولا  ّتیکلام و  ّتیبوبر ، هطبار 
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دشاب يدوبعم  رگا  وا  زجب  تسوا و  مکح  مه  مکح  تسوا و  نآ  زا  کلم  نوچ  تسا ، ملاع  یقیقح  هاشداپ  هناحبس  هّللا  دربب ، هانپ  دنمورین 
. تسا ییاعدا  یبالق و 

ّتیهولا ّتیکلام 3 -  ّتیبوبر 2 -   - 1 تفص : هس  صوصخ  یلاعتيادخ  تافـص  همه  نایم  رد  ارچ  ًالوا  هک  دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 
ّتیبوـبر میتـفگ  ّتیهوـلا و  رخآ  رد  ّتیکلاـم و  دــعب  ّتیبوـبر  لوا  درک ، رکذ  بـیترت  نـیا  هـب  ار  تفــص  هـس  نـیا  ارچ  زین  درب و  ماــن  ار 

ریاس زا  شیب  دراد ، وا  تیبرت  رد  یلاعتيادـخ  هک  یتیانع  اریز  تسا ، ّصخا  نآ  رد  تیـالو  تسا و  ناـسنا  هب  ادـخ  تافـص  نیرتکـیدزن 
تیبرت دوخ  تیـالو  لاـب  رپ و  تحت  ار  دـنزرف  هک  ردـپ  دـننام  تسا  یـصوصخ  يرما  تیـالو  ًـالوصا  هک  نیا  رب  هوـالع  تسا ، تاـقولخم 

یب رگا  هلب  درادـن ، هاشداپ  هب  يراک  دراد  ردـپ  هک  يدـنزرف  لثم  رد  هک  نانچ  مه  تسا ، نآ  تیالو  ّتیبوبر و  زا  رترود  کلم  دـنکیم و 
، تسا رتیمومع  هلحرم  نیا  رد  مه  تیالو  دـسریمن و  هاش  دوخ  هب  شتـسد  زاب  هزات  دـنکیم  هعجارم  هاـشداپ  نآ  هرادا  هب  دـش  تسرپرس 

هک تسا  ياهلحرم  هلا  دریگیم و  دوخ  لابورپ  ریز  ار  تلم  مامت  هاشداپ  مینیبیم  هک  نانچ  مه 
یسانشادخ  ( 208)

زا یـشان  تداـبع  نوچ  درادـن ، وا  ماـع  صاـخ و  تیـالو  هب  يراـک  دـنکیمن و  هعجارم  دوبعم  هب  شجیاوـح  رد  رگید  دـباع  هدـنب  نآ  رد 
شتنطلـس زا  سپـس  ناحبـسيادخ و  ّتیبوبر  زا  تسخن  ثحب  دروم  هروس  رد  تهج  نیمه  هب  يداـم ، تعیبـط  هن  تسا ، ینورد  صـالخا 

ُذو ــ ُعَا ْل  ـــ ُق : » د ــ یا ــ مر ــ فی دروآی و مـ داـی مـ هب  ار  یگدـنب  هطبار  ینعی  ادـخ  ناـسنا و  نیب  هطبار  نیرتیلاـع  رخآ  رد  دـیوگیم و  نخس 
!« ِسا ــ ّنلا ِه  ــ ِلا ِسا  ــ ّنلا ـِک  ِلَم ِسا  ـ ّنلا ِّبَر  ِبـ

هک تهج  نیدب  تسا ، رش  عفد  لقتسم  ببس  یلاعتيادخ  سپ  تسا ، رش  عفد  رد  لقتسم  ببـس  تنطلـس  ّتیهولا و  تفـص  ود  زا  کی  ره 
تهج ره  زا  وا  سپ  تسا ، هلا  هک  تهج  نیدب  تسا  لقتـسم  ببـس  زین  تسا و  ِکلَم  هک  تهج  ندب  تسا  لقتـسم  ببـس  زین  تسا و  بر 

(1 .) تسا لقتسم  ببس  دوش  هدارا  هک 
ص 465. ناز ج 40 ، ـــــــ یملا - 1

(209  ) رورش عفد  اب  یهلا  ّتیهولا  ّتیکلام و  ّتیبوبر ، هطبار 
(210)

تیالو : مهن لصف 

ما ــ ما لو و  ــ سر ـت  یالو ـی و  هلا ـت  یالو مو  ــ هفم

اُونَما »!... َنیذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِا  »
...!« دناهدروآ و نامیا  هک  یناسک  تسوا و  لوسر  ادخ و  اهنت  امش  تسرپرس  ّیلو و  »

( هدئام  / 55)
ادخ و هب  تبسن  تیالو  دوشیم و  ـر  یبد ـت تـ یکلا فرصت و مـ زا  یـصاخ  عون  زوجم  ثعاب و  هک  یبرق  هوحن  کی  زا  تسا  ترابع  تیالو 

. تسا ینعم  کی  هب  نینمؤم  لوسر و 
تیالو خنـس  سپ  تسا  نینچ  نوچ  و  دنیادخ ، بزح  دنیادخ  تیالو  تحت  رد  هک  نیا  تهج  زا  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  نینمؤم و 

تسا راگدرورپ  دوخ  تیالو  خنس  زا  یکی و  ود  ره 
(211)

تیـالو نیا  يرگید  تاـیآ  رد  یعیرـشت . تیـالو  مود  ینیوکت ، تیـالو  یکی  هداد : ناـشن  تیـالو  خنـس  ود  دوخ  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  و 
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راهچ ـن جـا  یا رد  دنکیم . تباث  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  يارب  ار  نامه  ثحب  دروم  هیآ  رد  دهدیم و  دانتـسا  دوخ  لوسر  هب  ار  یعیرـشت 
: تس ـی هـ نآر تا قـ ـ یآ زا  هورگ 

مقر ره  دوجوم و  ره  رد  فرـصت  هنوگ  ره  یلاعتيادـخ  هک  نیا  دراد و  یلاعتيادـخ  ینیوکت  تیالو  هب  هراشا  هک  یتایآ  لوا : تایآ   - 1
ـت . ساور ـح و  یح رو و صـ ـ سیم ـش  یارب ـد  هاوخ دوخ بـ هک  يروط  ره  هب  ریبدت و 

. دـنکیم تباث  یلاعتيادـخ  يارب  ار  اهنیا  لاثما  قیفوت و  داـشرا و  تیادـه و  تعیرـش و  عیرـشت  تیـالو  هک  یتاـیآ  ینعی  مود : هتـسد   - 2
ترابع هب  یعیرـشت و  یکی  ینیوکت و  تیالو  یکی  تسه : یلاعتيادـخ  يارب  تیالو  خنـس  ود  هک  تسا  نیا  تایآ  هتـسد  ود  نیا  لصحم 

. يرابتعا تیالو  يرگید  یقیقح و  تیالو  یکی  رگید 
یسانشادخ  ( 212)

تباث هلآوهیلعهللایلـص  ادخ  لوسر  يارب  ار  نامه  اهنآ  رد  دننکیم  تباث  دنوادخ  يارب  هک  ار  يایعیرـشت  تیالو  موس : هتـسد  تایآ   - 3
يو تلاسر  بصانم  نوؤش و  زا  ار  نانآ  رد  تواـضق  ناـنآ و  نیب  تموکح  تّما و  تیبرت  نید و  هب  توعد  عیرـشت و  هب  ماـیق  دـننکیم و 

تیالو تشگرب  سپ  تسا . بجاو  طرش  دیق و  نودب  زین  وا  تعاطا  تسا  بجاو  یلاعتيادخ  تعاطا  مدرم  رب  هک  روط  نیمه  و  دننادیم .
. تسا ملاع  دنوادخ  یعیرشت  تیالو  يوس  هب  ترضح  نآ 

يارب دوـمنیم  تباـث  هلآوهیلعهللایلــص  ادـخ  لوـسر  يارب  موـس  هتــسد  هـک  ار  ی  ــ تیـالو ن  ــ یمه ه  ـــ یتا ک ــ یآ ـی  نعی مراـهچ : مـسق   - 4
راگدرور يارب پـ تسا  ياهدحاو  تیالو  دروم  هس  ره  رد  هک  تیالو  خنـس  نیا  دـنکیم . تباث  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نبّیلع  نینمؤملاریما 

مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هلآوهیلعهللایلص و  ادخ  لوسر  يارب  تلاصا و  روط  هب  هتبلا  لاعتم 
(213  ) ماما لوسر و  تیالو  یهلا و  تیالو  موهفم 
(1 .) ـد نکیم تبا  اد ثـ نذا خـ تیعب و بـه  رو تـ ـ طهب

نآ ییار  ـ جا تردق  و  یهلا ، تیالو  را  ـ صحنا

يرو ) شـ  / 9 ...!« ) ُِّیلَْولا َوُه  ُهّللا  «َفـ
یـسک رب  سپ  تسوا ، رد  رـصحنم  تیالو  تسادخ و  یلو ، اهنت  اهنت و  دیامرفیم  دناسریم و  ار  ادخ  رد  تیالو  راصحنا  ُِّیلَْولا ،  َوُه  ُهّللاَف 

ّیلو  ار  وا  تسا  بجاو  دریگیم  یلو  هک 
ص 22. ناز ج 11 ، ـــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 214)
ار وا  ندش و  نیدتم  وا  نید  هب  نتفرگ و  یلو  رد  هدمع  ضرغ  تسین . يا  یلو  چیه  وا  ریغب  نوچ  دـنکن ، زواجت  وا  ریغب  وا  زا  دریگب و  دوخ 
هک تسا  ییادخ  هدـننک  باقع  هدـنهد و  شاداپ  نوچ  تمایق و  زور  رد  تسا  تشهب  هب  يراگتـسر  خزود و  باذـع  زا  ییاهر  ندـیتسرپ ،

ّیلو ار  وا  اهنت  هک  تسا  نآ  بجاو  سپ  دنکیم ، عمج  ناشلامعا  يازج  يارب  ار  همه  تمایق  زور  رد  دناریمیم و  دنکیم و  هدـنز  ار  رـشب 
تقو هچ  دـننادیمن  بوچ  ای  دنگنـس  اـی  هک  ءاـیلوا  نیا  دوخ  نوچ  دـنزیرب ، رود  دـننا  ـ جیب تاو و  ــ ما دو  ــ هک خ ییاـیلوا  دـنریگب و  دوخ 

. دنوشیم ثوعبم 
یـسک نآ  دنک و  هرادا  ار  نانآ  روما  دناوتب  دشاب و  هتـشاد  ار  صاخـشا  يرادهدهع  تیالو و  رب  تردق  ّیلو ، تسا  بجاو  تیالو  باب  رد 

اهنت هداد و  وا  هب  ادخ  هک  هزادنا  نامه  هب  رگم  درادن  یتردـق  سک  چـیه  ادـخ  ریغ  سب و  تسا و  ناحبـسيادخ  تسا  رداق  زیچ  ره  رب  هک 
تردق رادقم  نآ  هزات  هدرک ، شکیلمت  ادخ  هک  ار  يرادقم  نآ  اهنت  رگم  تسین  کلام  وا  ریغ  تسادخ و  تسا  زیچ  ره  کلام  هک  یـسک 

یلو هناـگی  سپ  تسا ، زیچ  نآ  کـلام  شدوـخ  زاـب  هدرک  کـیلمت  ار  هـچ  ره  دراد و  تردـق  زین  نآ  هـب  تبـسن  شدوـخ  هداد  وا  هـب  هـک 
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. تسین یلو  یسک  وا  ریغ  تساد و  خـ
(215  ) نآ ییارجا  تردق  یهلا و  تیالو  راصحنا 

تیکلم نیا  فالتخا  فرط  ود  هک  دـنچ  ره  دـشاب ، تیالو  مکح و  کلام  تیکلم  زا  یعون  هب  مکاح  هک  دوشیم  مامت  یتقو  اضق  مکح و 
رارق دوخ  نیب  رد  نک و  يرواد  ام  نیب  رد  ایب و  وت  دنیوگب  ثلاث  یصخش  هب  دنراد  عازن  مهاب  هک  رفن  ود  هک  نیا  لثم  دنـشاب ، هداد  وا  هب  ار 

دـناهدرک و مکح  کـلام  ار  ثلاـث  صخـش  عازن ، فرط  رفن  ود  لاـثم  نیا  رد  هک  دـنوش ، میلـست  تفگ  صخـش  نآ  هچ  ره  هـک  دـنراذگب 
ثلاث صخـش  نآ  سپ  دنک ، مکح  دـسریم  شرظن  هب  هچنآ  قبط  هنادازآ  ات  دـناهداد ، وا  هب  ار  شمکح  نتفریذـپ  دوخ و  میلـست  شیپاشیپ 

. دوشیم مکح  نیا  رد  رفن  ود  نآ  ّیلو 
رد تسا و  یلاعتيادـخ  هب  مئاق  شراثآ  شدوخ و  يدوجوم  ره  نوچ  تسین ، یکلام  وا  زجب  تسا و  ملاـع  یماـمت  کـلام  ناحبـسيادخ 

ندـش رادـیدپ  هک  تسا  نیا  نآ  ینیوکت و  مکح  یکی  تسا : روج  ود  یلاعتيادـخ  مکح  تسا . قـح  هب  ءاـضق  مکح و  کـلام  وا  هجیتـن 
ببس دنچ  نیب  رد  يدوجوم  یتقو  دهد و  رارق  بابسا  لابند  هب  ار  تاببسم 

یسانشادخ  ( 216)
مکح مه  یکی  دشاب . مات  شّتیببس  بابسا  هیقب  هب  تبسن  هک  دهد  رارق  ببس  لابند  ار  دوجوم  نآ  دنتـشاد ، عازن  نآ  رـس  رب  هک  تفرگ  رارق 

ـت. سا هد  ـ مآ ـا  هلمع ـ لاروت ـ سد تاداقت و  ـ عا هرا  ـ برد یه  ـ لا ـن  ید رد  هک  یفیلاکت  دننام  تسا ، یعیرشت 
تسا ترابع  نآ  دوش و  هدرمش  مکح  ود  نآ  زا  کی  ره  قیداصم  زا  یکی  یهجو  هب  تسا  نکمم  هک  تسه  مه  یموس  مکح  نیب  نیا  رد 

راکـشآ و ار  قح  زور  نآ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  دـناریم و  دـندرکیم  فالتخا  هچنآ  رد  شناگدـنب  نیب  رد  تمایق  زور  رد  هک  یمکح  زا 
قح لها  ایند  رد  هک  ییاهنآ  هجیتن  رد  ات  دـننک ، هدـهاشم  نیقی  نایع و  هب  دـننیبب و  ار  قح  همه  عمج  لـها  هک  يروط  هب  دـنکیم ، راـهظا 

رطاخ هب  دـنزرویم  رابکتـسا  قح  ربارب  رد  ایند  رد  هک  ییاـهنآ  دـندرگ و  رادروخرب  شراـثآ  زا  راگتـسر و  قح  روهظ  هیاـس  رد  دـناهدوب ،
. دنوش تخبدب  یقش و  دوب  ناشرابکتسا  رد  هک  يراثآ  ناشرابکتسا و 

هک یعیرشت  تسا  یفالتخا  ناشلامعا  دیاقع و  رد  مدرم  فالتخا  هک  مینادیم  مه  ار  نیا 
(217  ) نآ ییارجا  تردق  یهلا و  تیالو  راصحنا 

اهنت سپ  تسا ، ناحبسيادخ  نآ  زا  اهنت  يراذگنوناق  قح  یعیرشت و  مکح  نوچ  درادیمنرب . یتعیرش  نیناوق  یعیرشت و  مکح  زج  ار  نآ 
نیدـتم هدرک  لزاـن  وا  هچنآ  ـد و بـه  نتـسر ـ پب ار  وا  ـا  هنت ـد و  نر ـ یگب دو  ّی خـ ــ لو ار  وا  ـا  هنت تسا  بجاو  سپ  تسوا ، مـکح  نـیا  رد  ّیلو 

دندرگ .
ادـیپ شناگدنتـسرپ  نیب  رد  هک  یفـالتخا  دـناوتب  هک  دـشاب  یـسک  دـیاب  دـنوشیم ، نیدـتم  وا  نید  هب  دوـشیم و  هدـیتسرپ  هک  يایلو  نآ 

یگدنز تداعس  يوس  هب  نوناق  هلیسو  هب  ار  ناشیا  دنک و  حالصا  هدییارگ  داسف  هب  نانآ  عامتجا  نوؤش  زا  هچنآ  دزاس و  فرط  رب  دوشیم 
سپ تسا ، ناحبـسيادخ  اهنت  یلو  نینچ  نیا  دزاس و  رارقرب  نانآ  نیب  رد  هک  ینید  نامه  زا  تسا  ترابع  هک  ینوناق  دـهد ، قوس  یمیاد 

(1) ریغالو دنریگب  دوخ  یلو  ار  وا  دیاب  هک  تسا  يایلو  نآ  ومه  اهنت 
یسانشادخ ( 218)

نآ لو  ـ مش را و  ــ ثآ ـی و  هلا ـت حـق  یالو

ِّق »! ـ َْحلا ـِه  ِّلل ـُۀ  َیالَو ـ ْلا ِلـَک  ـا  نُه »
ف ) ــ هک  / 44 !« ) ـت سا ق  ـــ ياد ح ـــ نآ خ زا  ـت  یمکا ـــ ـت و ح یالو ا  ــ نآ ج »

ص 35 . ناز ج 35 ، ــــــــ یملا - 1
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(219  ) نآ لومش  راثآ و  یهلا و  قح  تیالو 
تکاله و هطاحا  ماگنه  رد  دراد . نایرج  هملک  نیا  تاقتـشم  یمامت  رد  تسا و  یمومع  ییانعم  هک  تسا  ریبدت  تیکلام  يانعم  هب  تیالو 

تشادنپیم ادخ  زا  ینغتسم  لقتـسم و  ار  دوخ  هک  یناسنا  ینوبز  زجع و  نتـشگ  نشور  ریثأت و  ّتیببـس و  زا  تاجن  بابـسا  نداتفا  راک  زا 
دوبعم هناگی  وا  نوچ  تسادـخ ، نآ  زا  اهنت  نآ  ریبدـت  کلم  يرگید و  دوجوم  ره  اهناسنا و  روما  همه  تیالو  هک  دوشیم  نشور  ًـالماک 

ار اهنآ  هارمگ  رشب  هک  يرهاظ  بابسا  ریاس  تسا و  عقاو  قح و  ساسا  رب  همه  شتاریثأت  ریبادت و  یمامت  هک  تسا  قح  دوبعم  تسا و  قح 
ار رثا  نآ  اهنت  دنتـسین ، دوخ  راثآ  زا  يرثا  چیه  کلام  دنلطاب  ناشدوخ  تاذ  هیحان  رد  دنرادنپیم و  ریثأت  ریبدـت و  هلأسم  رد  ادـخ  ياکرش 
نآ زا  رـشب  هک  یمـسا  زج  لالقتـسا  زا  دشاب و  هدرک  شکیلمت  دـشاب و  هداد  نذا  ناحبـسيادخ  هک  دـنهدیم  زورب  دوخ  زا  دنتـسه و  اراد 
ینغ لقتسم و  قح و  شتاذ  هیحان  رد  ادخ  تسا و  قح  ادخ  هلیـسو  هب  لطاب و  شدوخ  هیحان  زا  یببـس  ره  سپ  درادن ، هدرک  مّهوت  شیارب 

. تسا تاذل  اب 
ریثأت هک  ییاهببس  همه  زا  یلاعتيادخ  مینک  سایق  يرهاظ  بابسا  هب  تبـسن  تسا ) ریغب  سایق  زا  هزنم  وا  هک  دنچره  ) ار یلاعتيادخ  رگا  و 

بابسا دهدیم و  قح  باوث  دنکیم  راک  وا  يارب  هک  یسک  هب  تبـسن  ادخ  اریز  تسا ، رتهب  همه  زا  ادخ  باوث  تسا و  رتباوث  شوخ  دنراد 
ضرف هسیاقم  نآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  زین  تسادخ و  نذا  هب  ادـخ و  زا  دـنهدیم  هک  مه  ار  نامه  هزات  دـنهدیم و  لیاز  لطاب و  باوث  رگید 

رییغت لاوز و  انف و  تسا و  تباث  قح و  شدوخ  وا  نوچ  دهدیم  ناسنا  هب  يرتهب  تبقاع  ینعی  تسا ، يرتهب  زاس  تبقاع  ادخ 
یسانشادخ  ( 220)

هب یبآ  گنر و  ادخ  هک  دنتسه  ّریغتم  یناف و  يروما  همه  يرهاظ  بابـسا  یلو  ددرگیمن ، رییغت  شوختـسد  شمارکا  لالج و  دریذپیمن ،
شلوگ هک  دمهفیم  دیآ  یمرـس  یمدآ  تدم  یتقو  یلو  دننکیم ، دوخ  رّخـسم  ار  یمدآ  بلق  دنربیم و  ار  یمدآ  لد  روط  نیا  هداد  اهنآ 

. تسا هدوبن  یکشخ  كاخ  زا  شیب  هدز 
حالـصا راظتنا  عّقوت و  اج  نآ  زا  تساج و  نآ  زا  ملاع  روما  همه  ریبدت  هک  ددنبب  یماقم  هب  لد  هک  تشادن  نیا  زج  ياهراچ  ناسنا  یتقو  و 

هب یطبر  دـهدیم  وا  هک  یتبقاـع  باوـث و  نوـچ  تسا ، قـّلعت  نیا  يارب  رتراوازـس  يرگید  زیچ  ره  زا  شراـگدرورپ  سپ  دراد  ار  شروـما 
(1 .) دراد وا نـ ـر  یغ ـت  بقا باو و عـ ثـ

ص 182 . ناز ج 26 ، ـــ یملا - 1
(221  ) نآ لومش  راثآ و  یهلا و  قح  تیالو 

(222)

قلخ رما و   : مود شخب 

داجیا هملک  رما و   : لوا لصف 

یهلا رما  موهفم 

(223)
( 224)

!« ُر ــ ْمالاَو ْلـُق  َخـ ـــ ْلاُه ـــ َل الَا  »
( فار ــــ عا  / 54 !« ) ت ـــ سوا نآ  زا  ر  ـــــ ما ق و  ـــ لخ ه  ـــ شا ک ـــــ ها ب ـــــ گآ »

رظن دروم  راک  ماجنا  هب  رومأم  ندرک  راداو  نداد و  روتـسد  يانعم  هب  مه  یهاگ  تسا و  روما  نآ  عمج  هدوب و  نأش  يانعم  هب  یهاـگ  ْرمَا » »
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اب قبطنم  ینعم  نیا  نوچ  تسوا و  تایح  رهاظم  رومأم و  ياهراک  عیمج  رد  هک  تسا  یمظن  نآ  رما و  هجیتن  رگید ، لامعتسا  رد  دشابیم .
مه نیا  زا  زین  دنکیم و  حالـصا  ار  شدوجو  هک  يزیچ  نآ  ناسنا و  نأش  رد  هدـش  لامعتـسا  رما  ظفل  اذـل  تسا  ناسنا  یتایح  نوؤش  همه 

ار نآ  دوجو  هک  تسا  ینأش  نامه  يزیچ  ره  رما  نیاربانب  هدـش  لامعتـسا  ناسنا  ریغ  هچ  ناسنا و  هچ  زیچ ، ره  نأش  رد  هتفای  تعـسو  رتشیب 
. دنکیم میظنت  ار  شنوگانوگ  تادارا  لامعا و  تانکس و  تاکرح و  حالصا و 

(225)
ِّلُک ُتوُکَلَم  هِدَِـیب  يذَّلا  َناْحبُـسَف  ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَا  اْئیَـش  َدارَا  اذِا  ُهُْرمَا  امَّنِا   » هیآ رد  تسا  کـلام  ءایـشا  زا  هک  ار  يرما  یلاعتيادـخ 

« ْنُک  » نتفگ نامه  تسا  کلام  يزیچ  ره  لعف  راثآ و  تافص و  تاذ و  زا  وا  هک  ار  يرما  هک  هدرک  نایب  ریسفت و  سی ) 82 و 83 /  « ) ٍءْیَش
نآ هب  زیچ  نآ  دـنکیم و  هضافا  زیچ  نآ  رب  ار  دوجو  زا  ياهصح  هملک  نیا  نتفگ  اب  ینعی  دوشیم ، دوجوم  دـیوگب  يزیچ  ره  هب  هک  تسا 

. دوشیم دوجوم  دوجو  زا  هصح 
نآ هب  هک  دراد  دوجوم  ءیـش  هب  مه  یتبـسن  تسا و  ْنُک »  » یهلا هملک  ادخ و  رما  رابتعا  نآ  هب  هک  دراد  یلاعتيادـخ  هب  یتبـسن  دوجو  نیا 
ود نیا  يارب  یلاعتيادخ  تسا . هدومرف  ریبعت  ُنوُکَیَف »  » هب نآ  زا  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  ددرگیمرب و  دنوادخ  هب  تسا و  ءیش  نآ  رما  رابتعا 

ر ــ کذ ی  ــ فلتخم ما  ــ کحا تا و  ــ ـف ـص دراد  قوـل  ـ خم دو  ــ جو هـب مـ رگید  یفرط  زا  ادـخ و  هـب  فرط  کـی  زا  رما  هـک  یتبـسن  ینعی  تبـسن 
تسا . هدر  ــ ک

یسانشادخ  ( 226)
سپ نآ ، راثآ  لاعفا و  تافـص و  هب  هچ  در و  ــ یگب ق  ــ لعت يز  ــ یچ تاذ  ه  ــ ه ب ــ ت چ ــ ـسا دا  ــ جیا نا  ــ مه ر  ــ ما هک  دـش  نیا  مـالک  لـصاح 

يز ــ یچ دوخ  هیحان  زا  وا  نوچ  تسوا ، تسد  هب  زین  شدوجو  ماظن  رما  نینچمه  تسادخ  تسد  هب  تادوجوم  تاوذ  رما  هک  يروط  نامه 
(1 .) تسین کلام  ار  دو  ــ لا خ ـ عفا تا و  ـ فص زا 

ـر ما ـق و  لخ توا  ـ فت

فارعا )  / 54 !« ) ـُر ْمالا َو  ـُق  ْلَْخلا َلـُه  الَا  »
همیمـض وحن  هب  الاح  دشاب  هتفر  راک  هب  فیلأت  ریدقت و  نآ  تقلخ  رد  هک  تسا  يزیچ  داجیا  قلخ  هک  تسا  نیا  دراد  رما  اب  قلخ  هک  یقرف 

همیمض دننام  دشاب : يرگید  زیچ  هب  يزیچ 
ص 208 . نازیملا ج 55 ، - 1

(227  ) رما قلخ و  توافت 
تقلخ شیادیپ و  رد  هک  طیارش  نارازه  نآ و  هب  ییاذغ  داوم  همیمض  سپس  رن و  هفطن  هب  هدام  هفطن  همیمض  ای  رگیدکی و  هب  هفطن  يازجا 

طیسب و دوجوم  تاذ  ریدقت  دننام  دشابن ، رگید  ءزج  هب  یئزج  ندرک  همیمض  لیبق  زا  هک  يرگید  وحن  هب  ای  تسا و  ناویح  ای  ناسنا و  کی 
هدافتـسا یبوـخ  هب  زین  نارق  همیرک  تاـیآ  زا  ینعم  نیا  هک  دراد ، تادوـجوم  ریاـس  اـب  هـک  یطباور  نآ و  راـثآ  يدوـجو و  دودـح  نـییعت 

زیچ همه  هب  ار  دوخ  تقلخ  هک  رمز )  / 62 ،« ) ءیش ِّل  ُِقلا ُکـ ــ ُهّللَا خ  » ای ناقرف )  / 2 ،« ) اریدْقَت ُهَرَّدَقَف  ءیش  َّلُک  َقَلَخ  َو   » هیآ دننام  دوشیم .
، تسین رادرب  جـیردت  رما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسین ، نآ  میظنت  دوجو و  تاهج  ریدـقت  نآ  يانعم  رد  هک  رما  فالخ  هب  هداد ، میمعت 

. تسا جیردت  لباق  تقلخ  نکلو 
ار نآ  هکلب  هدادـن ، تبـسن  دوـخ  ریغ  هب  ار  اـنعم  نیا  هب  رما  اـما  هداد و  تبـسن  زین  دوـخ  ریغ  هب  ار  تقلخ  شدـیجم  مـالک  رد  یلاعتيادـخ 

دوخ و نیب  ار  نآ  هتسناد و  دوخ  هب  صتخم 
یسانشادخ  ( 228)
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ت ــ قد ر  ـــ یز تا  ـــ یآ رد  ت . ـــ ــسا هداد  رار  ــــ هطــساو ق نآ  لاـثما  حور و  ـل  یبـق زا  د  ــ نک دا  ــ جیا د  ــ هاو ــ خیم ه  ــ يز ک ــ یچ ر  ــ ن ه ــ یب
د : ـــ ـی یا ـ مر فـ

( لحن  / 12 « ) دنیوا رما  رّخسم  ناگراتس  هام و  باتفآ و  »
( مور  / 46 « ) دو ـــ ناور ش يو  ر  ـــ ما ه  ــ ی ب ــ تش ا کـ ــ «و ت

ل ) ــ حن  / 2 « ) دو هدارا خـ ـر و  ما ار بـه  ـی  حو ـل  ما نا حـ ــ گتشر ــ د ف ــ نکیم لزا  ـــ «ن
ءا ) ــ یبنا  / 27 « ) د ــ ننکیم را  ــ وا ک ر  ــــ ما ه  ـــ نا ب ـــ نآ «و 

رو ـ ما ه  ــ نو ــ ن گ ــ یا رو  ــ هظ هار  ــ مه ا  ــ ـب و ی بـس ار  دوخ  رما  یلاعتيادخ  دیآیمرب  اهنآ  زا  هک  تسه  زین  ل  ــ یبق نیا  زا  ير  ــ گید تا  ــ یآ
( 1 .) دنادیم

ص 209 . ناز ج 15 ، ـــ یملا - 1
(229  ) رما قلخ و  توافت 

قلخ رب  رما  ندوب  مدقم 

فار ) ــ عا  / 54 !« ) ُر ــ ْمالا َو  ُق  ــ ْلَْخلا ُه  ـــ َل الَا  »
تهج نیمه  هب  دـنفلتخم و  رابتعا  بسح  هب  یلو  تسا  اـنعم  کـی  هب  رما  قلخ و  تشگرب  هچ  رگ  هک  دـش  مولعم  قوف  بلاـطم  هب  هجوت  اـب 

دشاب و هدش  رکذ  ییاهنت  هب  مادک  ره  ظفل  ود  نیا  هچ  الاح  مینادـب ، داجیا  زا  مسق  کی  صوصخ  هب  قلعتم  ار  مادـک  ره  هک  تسا  حـیحص 
تاوذ داجیا  يانعم  هب  قلخ  مییوگب ، تسا  حیحـص  زاب  دنـشاب  هدـش  رکذ  مه  اب  قوف  هیآ  دـننام  هک  مه  ییاج  رد  هک  نیا  يارب  مه ، اـب  هچ 

قلخ دوشن  ریدقت  تسخن  يزیچ  ات  نوچ  تسا ، رما  زا  دعب  قلخ  تساهنآ و  رد  يراج  ماظن  راثآ و  ریدـقت  يانعم  هب  رما  تسا و  تادوجوم 
(1 (.) دیئامرفب تقد  . ) دوشیمن ریدقت  تقلخ  زا  دعب  یقولخ  چی مـ هک هـ نانچم  هـ دوشیم ، نـ

یسانشادخ ( 230)

داجیا هملک  موهفم  رما و  یگنوگچ 

ُنو »! ــ ُکَیَف ْن  ــ ُه ُک ــ َل َلو  ــ ُقَی ْنَا  ا  ــ ْئیَش َدارَا  اذِا  ُهُر  ــ ْمَا ا  ــ مَّنِا »
( سی / 82 !« ) دوشیم سپ  شاب ، دیوگب : نآ  هب  هک  تسا  نیا  اهنت  دنک ، هدارا  ار  يزیچ  هاگره  وا  رما  »

: دیامر ـ فی دنکی و مـ فیصو مـ ار تـ داجیا  هملک  هک  تسا  میرک  نآرق  هتسجرب  تایآ  زا  فیرش  هیآ  نیا 
هک نیا  رد  هن  تسین ، دنمزاین  رگید  یببـس  چیه  هب  دوخ  یلاعتم  تاذ  زا  ریغ  هب  دـنک ، نآ  داجیا  هدارا  هک  يزیچ  ره  داجیا  رد  یلاعتيادـخ 

هن  دنک و  داجیا  ار  زیچ  نآ  ًالقتسم  ببس  نآ 
ص 211 . ناز ج 15 ، ــ یملا - 1

(231  ) داجیا هملک  موهفم  رما و  یگنوگچ 
فلتخم تقیقح  نیا  زا  شتاریبعت  میرک  نآرق  و  درادرب . ادـخ  هار  رـس  زا  ار  یعنام  اـی  دـیامن و  کـمک  نآ  داـجیا  رد  ار  ادـخ  هک  نیا  رد 

ارهاـظ تسا . هدرک  اـضق »  » هب ریبعت  هرقب  هروس  رد  هدرک و  لوق »  » هب ریبعت  لـحن  هروس  رد  و  ُهُْرمَا » اـمَّنِا  : » هدومرف ثحب  دروم  هیآ  رد  تسا ،
زا يدوجوم  هب  تقلخ  هدارا  ماگنه  رد  یلاعتيادـخ  نأـش  دـیامرفب : دـهاوخیم  ینعی  دـشاب ، نأـش  ثحب  دروم  هیآ  رد  رما »  » هملک هب  دارم 

. دشاب لوق  نآ  هب  دارم  هک  نیا  هن  دشاب و  یهن  لباقم  رد  رما  نآ  هب  دارم  هک  نیا  هن  تسا ، نینچ  تادوجوم 
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هک نیا  هن  تسا ، تقلخ  هدارا  ماـگنه  رد  یهلا  نأـش  فـصو  هدربماـن  هیآ  هس  رد  ضرغ  هک  دـهدیم ، تسد  ار  اـنعم  نیا  تاـیآ  رد  تـقد 
زا یقادصم  شدوخ  هک  تهج  نآ  زا  هملک  نیا  دیوگیم . ار  مالک  نیا  دنک  قلخ  ار  يزیچ  دهاوخیم  یتقو  یلاعتيادخ  دنامهفب  دهاوخب 

نیا اْئیَـش » َدارَا  اذِا   » دومرف هک  نیا  يانعم  و  لوق . رب  هن  یهن و  لـباقم  رد  رما  رب  مینک  لـمح  هک  نیا  هن  هتفر  راـک  هب  اـج  نیا  رد  تسا  نأـش 
و تسا . هدمآ  اضف »  » هملک هدارا »  » ياج هب  دـنتقیقح  نیا  ضرعتم  هک  تایآ  زا  ياهدـع  رد  و  ار .) يزیچ  داجیا  دـنک  هدارا  یتقو   ) هک تسا 

نیا يارب  تسا ، زیچ  کی  یلاعتيادخ  رد  هدارا  اضق و  مکح و  تسا و  مکح  يانعم  هب  اضق »  » هک نیا  يارب  درادـن ، مه  یتافانم  چـیه  نیا 
ار دوجوم  زیچ  ره  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوشیم و  عازتنا  وا  لعف  ماقم  زا  تسا و  یلاعتيادـخ  تاذ  زا  جراخ  لعف و  تافـص  زا  هدارا  هک 

ضرف هک 
یسانشادخ  ( 232)

یتقو هک  تسا  نیا  ُهانْدَرَا » اذِا   » هلمج يانعم  سپ  درادن ، ندش  تسه  زج  ياهراچ  چیه  هک  تسا  يروط  ناحبسيادخ  اب  هسیاقم  رد  مینک ،
ْنَا  » هلمج و  دوشیم . دوجوم  مه  نآ  شاـبب و  دـیوگب  زیچ  نآ  هب  هک  تسا  نیا  ادـخ  نأـش  دریگ ، رارق  ادـخ  هدارا  قلعت  فـقوم  رد  يزیچ 

نایم نیا  رد  هک  تسا  حضاو  مه  نیا  دهدیم و  رارق  باطخ  دروم  نک »  » هملک اب  ار  زیچ  نآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  ْنُک » َُهل  َلوُقَی 
هدارا زا  دعب  هک  تسا  يزیچ  مه  ظفلت  دوخ  هک  نیا  يارب  دـیآیم ، مزال  لسلـست  هنرگو  تسین ، راک  رد  دـنک  ظفلت  نآ  هب  ادـخ  هک  یظفل 
ناـیم نیا  رد  زین  و  تسا . يرگید  ظـفلت  هدارا و  هب  جاـتحم  هک  تساـهزیچ  زا  يزیچ  مه  ظـفلت  نآ  زاـب  دـهاوخیم  يرگید  ظـفلت  ندرک ،

رگا هک  نیا  يارب  تسین  راک  رد  دوش ، دوجوم  لاثتما  رد  زا  دونـشب و  دوخ  شوگ  ود  اب  ار  باطخ  دـشاب و  شوگ  ياراد  هک  مه  یبطاـخم 
هضافا دیامرفب  دهاوخیم  یلیثمت و  تسا  یمالک  ثحب  دروم  هیآ  رد  مالک  سپ  درادن ، داجیا  هب  جایتحا  رگید  دشاب  هتشاد  دوجو  بطاخم 

تاذ نوچ  درادن و  جایتحا  رگید  زیچ  چیه  هب  ادخ  یلاعتم  تاذ  زجب  دوشیم ، دوجوم  هک  يزیچ  هب  ادخ  هیحان  زا  دوجو 
(233  ) داجیا هملک  موهفم  رما و  یگنوگچ 

(1 .) دوشیم دوجوم  گنرد  فلخت و  نود  بـ ار ، نآ  یتس  د هـ ــ نک هدارا  يد  ــ نواد خـ

داجیا هملک  رما و  لوق و 

لحن )  / 40 !« ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلو  ـ ُقَن ْنَا  ُها  ـ نْدَرَا اذِا  ٍءْیَِشل  ـا  ُنلْوَق امَّنِا  »
هدـناوخ و زین  اضق  مکح و  يریذـپان  ماهبا  یمکحم و  توق و  تهج  زا  ار  شلوق  شرما و  هک  ناـنچمه  هدـیمان  مه  لوق  ار  دوخ  رما  ادـخ 

صاخ لوق  هک  ناـنچمه  هرقب )  / 117 .« ) دوشیم دوجوم  رما  نآ  هک  شاب ، دـیوگب : تسا  یفاک  اـهنت  دـنارب  اـضق  يرما  رب  نوچ  : » هدومرف
دوجوم سپ  شابب  تفگ  ار  وا  سپس  درک  قلخ  شکاخ  زا  هک  تسا  مدآ  لَثَم  نوچ  ادخ  دزن  یـسیع  لَثَم  : » هدومرف هدیمان و  هملک  ار  دوخ 

نامه رد  سپس  نارمعلآ )  / 59 .« ) دش
ص 183 . نازیملا ج 33 ، - 1

یسانشادخ  ( 234)
ءاسن )  / 171 .« ) دو ـ من ءا  ــ قلا ـم  یر ـت کـه بـه مـ سوا حور  وا و  ـه  ملک و  : » دو ـ مر درو فـ مـ

ءایـشا دوجو  نامه  یهجو  هب  هک  دنکیم -  هضافا  ءایـشا  رب  دوجو  زا  هک  هچنآ  ینعی  یلاعتيادخ  داجیا  هک  دوشیم  هجیتن  قوف  بلاطم  زا 
نآرق ریباعت  رهاظ  زا  نکل  هدومرف ، شریبعت  روج  کی  هب  اج  ره  رد  دـیجم  نآرق  هک  تسوا  هملک  وا و  لوق  وا و  رما  ناـمه  تسا -  دوجوم 

زین ادخ  ءاضق  هدارا و  هک  ددرگیم  نشور  انعم  نیا  زا  و  شنّیعت . نآ و  ّتیـصوصخ  رابتعا  هب  تسا  وا  لوق  نامه  ادخ  هملک  هک  دـیآیمرب 
هب سپس  دناریم  ار  شیاضق  دنکیم و  هدارا  ار  يزیچ  تسخن  ناحبسيادخ  سپ  تسا ، مدقم  رما  لوق و  زا  رابتعا  بسح  رب  تسا و  یکی 

. دشابیم شاب و  دیوگیم  دنکیم و  رما  نآ 
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ار نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  یسک  وا  : » دومرف تسا و  قح  وا  لوق  نوچ  هک  هدرک  لیلعت  ار  وا  رما  رد  ءایـشا  فلخت  مدع  ماعنا ، هروس  رد 
قح وا  لوق  دیآیم  تسد  هب  نآ  زا  هک  ماعنا )  / 73 .« ) تسا قح  وا  لوق  نوچ  دشابیم ، سپ  شابب  دیوگیم  هک  يزور  دیرفآ و  قح  هب 

(235  ) داجیا هملک  رما و  لوق و 
ای بذـک  ضورع  فّلخت و  ضرف  رگید  سپ  تسوا ، لعف  نامه  هک  تسا  ّتیجراخ  نیع  تسا ، توبث  يانعم  تقیقح  هب  تباث  ینعی  تسا 

نامه هک  شلعف  رد  ادخ  سپ  دریذـپیمن ، رییغت  هدـش  عقاو  هک  روط  نآ  زا  یتباث  عقاو و  ره  هک  تسا  دـهاش  ترورـض  هچ  درادـن ، نالطب 
(1 .) ددرگیمن فلخ  شاهدعو  غورد و  شلوق  در و  شرما  دوشیمن و  بکتر  ـط مـ لغ ـا و  طخ تسا  عقاو 

یهلا رما  ندوب  ینیوکت 

ِر »! ــ َصَْبلا ِبـ ـٍح  ْمَلَک ٌةَد  ــ ِحاو ِّالا  ـا  نُر ـ ْمَا َو مـا  »
رم ) قـ  / 50 !« ) تسا ندنادر  مشچ گـ تعرس  نآ هـم بـه  تسا ، ـی  کی اهنت  ام  رما  «و 

یهن هملک  شلباقم  رد  هک  تسا ، ندومرف  يانعم  نامه  رما »  » هملک هب  دارم  اجنیا  رد 
ص 106. ناز ج 24 ، ــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 236)
مه یکی  و  دننکیم -  نارتکچوک  هب  نارتگرزب  هک  يرماوا  دـننام  یعیرـشت -  یکی  تسا : روج  ود  ندومرف  نیمه  تسه  هک  يزیچ  تسا .
ْنَا اْئیَـش  َدارَا  اذِا  ُهُْرمَا  اـمَّنِا  : » هدومرف نآ  هراـبرد  رگید  ياـج  رد  یلاعتيادـخ  هک  يزیچ  نتفاـی  دوجو  هدارا  زا  تسا  تراـبع  هک  ینیوکت ،

(1 «.) ُکـْن  » ه ــ ملک زا  ـت  سا ترا  ـ بع اد  ـر خـ ما پـس  سی ،)  / 82 « ) ُنو ـ ُکَیَف َلـُه ُکـْن  َلو  ـ ُقَی

یهلا رما  ندوب  دحاو 

ر ) ـــ مق  / 50 !« ) ِر ــ َصَْبلا ِبـ ٍح  ــ ْمَلَک ٌةَد  ــ ِحاو ِّالا  ا  ــ نُر ــ ْمَا َو مـا  »
ندش تسه  دنک  هدارا  ار  يزیچ  یتسه  ققحت و  یتقو  هک  انعم  نیا  هب  دهاوخیمن  رارکت  وا  رما  هک  تسا  نیا  ادخ  رما  ندوب  دـحاو  هب  دارم 

رگید راب  هک  نیا  هب  یجایتحا  زیچ  نآ 
ص 175 . نازیملا ج 37 ، - 1
(237  ) یهلا رما  ندوب  دحاو 

هاـگن دـننام  تیروف ، هب  مه  نآ  دوشیم ، تسه  نآ  قلعتم  دـنک  ءاـقلا  ار  نک »  » هملک راـب  کـی  هک  نیمه  هکلب  درادـن ، دـنک  رارکت  ار  رما 
(1 .) تسین رما  رارکت  هب  یجایتحا  رگید  دو  ـ شیم ققحم  ـت  یرو هب فـ یتقو  تسا  مولعم  گنرد و  ینأت و  نودب  ندرک 

ـی هلا رما  ندوب  نامز  یب 

رمق )  / 50 !« ) ِرَصَْبلِاب ٍحْمَلَک  ٌةَدِحاو  ِّالا  انُْرمَا  ام  َو  »
حمل یهاتوک  ریظن  هاتوک و  رما  ریثأت  نامز  دنامهفب  هک  هدوبن  نیا  يارب  هدرک  رـصب  حمل  هب  هیبشت  ار  تیروف  هب  رما  قلعتم  ندش  ققحم  رگا 

زا هیانک  مالک  رد  رـصب  حمل  هب  هیبشت  يرآ  درادن ، هاتوک  دـنچ  ره  نامز  هب  جایتحا  ًالـصا  رما  ریثأت  دـنامهفب  دـهاوخیم  هکلب  تسا ، رـصب 
هدارا داجیا و  نامه  هک  یلاعتيادخ  رما  سپ  تسا ، ینامز  یب  نیمه 

ص 176 . ناز ج 37 ، ــــــــ یملا - 1
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یسانشادخ  ( 238)
نامز هک  نیا  اب  دـشاب  روما  هنوگ  نیا  هب  جاتحم  تسا  نکمم  هنوگچ  تکرح و  هب  هن  ناکم و  هن  دراد و  نامز  هب  هن  یجاـیتحا  تسا  دوجو 
يروف رـصب  هب  حمل  نوچ  تسادـخ  لعف  هک  تهج  نآ  زا  تادوجوم  یتسه  دـناهدش . دوجوم  رما  نامه  هلیـسو  هب  همه  تکرح  ناکم و  و 

(1 .) ـد یآیم دوجو  هب  هدروخ  هدرو  خـ ـت ، سا یجیردت  ینامز و  يدوجوم  دوجو  هک  نیا  ثیح  زا  هک  دنچ  ره  تسا ،

یهلا رما  ندوب  هطساو  یب 

( نارمع لآ   / 59 !« ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلاق  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ُهَقَلَخ  َمَدا  ِلَثَمَک  ِهّللا  َْدنِع  یسیع  َلَثَم  َّنِا  »
بابسا زا  یکی  هک  كاخ  اب  ار  نآ  طابترا  هدومن و  رکذ  ار  مدآ  تقلخ  تسخن  هیآ  نیا  رد 

ص 176 . ناز ج 37 ، ــــــــ یملا - 1
(239  ) یهلا رما  ندوب  هطساو  یب 

ن ــ ینچمه و  دییامرف ) تقد   ) دزا ــ ـسیم نا  ــ ـشنر ـ طا ــ خ نک »  » ریبعت اب  يزیچ  هب  شطابترا  نودـب  ارومه  دوجو  سپـس  دـنکیم  نایب  تسا 
ـه لسلس تسوا و  دوخ  هب  بوسنم  هک  ار  ناحبـسيادخ  داجیا  هچ  نونمؤم )  / 14 ،« ) َرَخا اْقلَخ  ُها  ـ نْأَْشنَا َّم  ــ ُث : » هیآ ت  ــ ـسا ه  ــ یآ ن  ــ یا ر  ــ یظن

ت. ــ سا هد  ـــ یما ــ ير ن ــ گید ق  ــ لخ د  ــ نتسین ه  ــ طساو ل و  ــ لخت ل  ــ لع
سایقم هب  رما  نیا  دنتسین و  للخت  هطـساو و  للع  بابـسا و  وا و  تاذ  هب  صتخم  لعف  ینعی  ینامـسآ  داجیا  هملک  زا  تسا  ترابع  رما  سپ 

(1 .) دوشیمن يریگهزادنا  يرگید  يدام  هصیصخ  چیه  ناکم و  نامز و 
ص 335 . ناز ج 25 ، ـــــــــــ یملا - 1

یسانشادخ ( 240)

نآ لوزن  یگنوگچ  رما و  لیصفت  لام و  ـ جا لحار  مـ

ٍم » ـــ یکَح ٍر  ــــــ ْمَا ُّل  ـــ ُقَر ُک ـــ ُْفی ا  ـــ هیف »
نا ) ـ خد  / 4 .« ) دو ــ شیم زا  ــ ـه ب تفرور مه فـ رد  ـر  ما كرا هـر  ــ بم بش  نآ  رد  »

ياضق بسح  هب  روما  دـشابن . نیعتم  شتاّیـصوصخ  لاوحا و  دـشابن و  زیاـمتم  رگیدـکی  زا  شظاـفلا  هک  يرما  زا  تسا  تراـبع  میکح  رما 
یبش دیآ  یمرب  قوف  هیآ  زا  هک  يروط  هب  مه  ِرْد » ـ َْقلا ِۀَل  ـ َْیل . » لیـصفت هلحرم  رگید  یکی  ماهبا و  لامجا و  یکی  دـناهلحرم : ود  ياراد  یهلا 
بـش رد  هک  تسا ، میرک  نآرق  مه  یکی  روما ، هلمج  زا  دـنیآیم . نورب  لیـصفت  قرف و  هلحرم  هب  ماهبا  ماکحا و  هلحرم  زا  روما  هک  تسا 

. ددر ـ گیم رشب  مهف  رو  رد خـ ینع  یـ دو ، ـ شیم لزا  هدمآرد و نـ ماکحا  هلحرم  زا  ردق 
، دوشیم ادج  رگیدکی  زا  هلاس  همه  میکح  روما  همه  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآ  زا  دوشیم ، هدـیمهف  رارمتـسا  ُقَر » ـ ُْفی ـا  هیف  » هلمج رهاظ  زا 

روما دیاب  میکح  رما  هب  دارم  سپ 
(241  ) نآ لوزن  یگنوگچ  رما و  لیصفت  لامجا و  لحارم 

ه ــ مه دراد  ــ ا ن ــ نعم ی  ــ هلا ما  ــ کحا فرا و  ــ عم اما  دوشیم و  میسقت  قیرفت و  ماکحا  زا  دعب  رد  ــ ب ق ــ ـش ر  ــ رد ه هک  ـد ، ـشا ـی بـ نیو ــ کت
(1 .) دو ـــ م ش ـــ یسقت ق و  ــ یر ـ فت ـه  لا سـ

رما یحو  هناگتفه و  ياهنامسآ  يا  ـ ضق
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ـا » هَر ـ ْمَا ٍءا  ـ مَس ِّل  ـی فـی ُکـ حْوَا َو  ـِن  ْیَمْو ٍتاو فـی َیـ ـ مَس َع  ــ ْبَس َّن  ــ ُهضَقَف »
هدجس )  / 12 .« ) درک ی  ــ حو نآ  رد  ار  ینامسآ  ره  رما  زور و  ود  رد  مه  نآ  داد  رارق  ددع  تفه  ار  اهنامسآ  سپ  »

نآ رما  یلاعتيادخ  دوب ، صخـشمریغ  مهبم و  دوجو  نتفای  ّتیلعف  رظن  زا  نآ  رما  دوب و  دود  تروص  هب  دش ، نآ  هجوتم  ادخ  هک  ینامـسآ 
. داد رار  ـــ نا ق ــ ـم سآ تف  زور هـ ود  رد  ار  نآ  درک و  زیامتم  ار 

ص 214 . ناز ج 35 ، ـــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 242)

لزان رگید  ینا  ـ مـسآ ـی بـه  نا ـ مـسآ زا  ـر  ما دو . ـ ـشیم لزاـن  نیمز  هب  یلاعتيادـخ  هیحاـن  زا  یهجو  ـت کـه بـه  ـسا ير  ـ ما أد  ـ بم نا  ـ مـسآ
ياه کـه ـ کئال دشودمآ مـ ای  شرع و  بحاص  يادـخ  هیحان  زا  رما  كولـس  يارب  دنتـسه  ییاههار  اهنا  ـ مـسآ دـسرب . نیمز  هب  ات  دوشیم ،

. دنروآیم نیمز  هب  نا  ـ مسآ زا  ـه  کئال ار مـ اد  ـر خـ ما ـد . نیوا ـر  ما ـل  ما حـ
رد هک  ياهیهلا  رماوا  هب  دارم  تروص  نیا  رد  داجیا ، هملک  زا  تسا  ترابع  هک  دشاب ، یلاعتيادخ  ینیوکت  رما  رما ، هب  دارم  رگا  اج  نیا  رد 

لمح شرع  بحاـص  يادـخ  هیحاـن  زا  هکئـالم  ار  ثداوح  نآ  هک  ثداوح ، ندروآ  دـیدپ  تقلخ و  زا  تسا  تراـبع  دوشیم ، ارجا  نیمز 
. دنناسرب نیمز  هب  هداد ، روبع  اهنامسآ  کی  کی  زا  ات  دننکیم ، یط  ار  نامسآ  قرط  شندرک  لزان  رد  هدومن و 

کت کت  هب  تبـسن  کی  ادخ  رما  دنهدیم . لیوحت  رتنییاپ  نامـسآ  هکئالم  هب  دـننکیم و  لمح  نامـسآ  ره  هکئالم  ار  یلاعتيادـخ  رما 
دنرما و نآ  لماح  هک  نیا  رابتعا  هب  دراد ، هکئالم  ياههقرف  هقرف  هب  مه  یتبسن  دننکاس و  نآ  رد  هک  ياهکئالم  رابتعا  هب  دراد ، اهنامسآ 

(243  ) رما یحوو  هناگتفه  ياهنامسآ  ياضق 
ـت. سا هدو  ـ مر ـی فـ حو نا  ـــ شیا ـی بـه  نعی هدر ، ـل کـ یمحت نا  ـ نآ ار بـه  ر  ــ ما د  ــ نواد ــ خ

نامسآ نآ  دوخ  هب  قلعتم  بوسنم و  هک  ار  نامـسآ  نآ  رما  ینامـسآ  ره  رد  ناحبـسيادخ  هک  دیدرگ  مولعم  دش  هتفگ  هچنآ  زا  هجیتن  رد 
(1 .) دنکیم یحو  نآ  رد  نکاس  هکئالم  ینعی  نامسآ  لها  هب  تسا 

نیمز هناگتفه و  ياهنامسآ  نیب  رما  یلوزن  تکرح 

وا رما  دیرفایب و  ار  نآ  لثم  مه  نیمز  زا  نامسآ و  تفه  هک  یئادخ  « » َّنُهَْنَیب ُْرمالا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرالا  َنِم  َو  ٍتاومَس  َْعبَس  َقَلَخ  يذَّلا  ُهّللَا  »
قالط )  / 12 .« ) دو ـ شیم لزا  هتسو نـ ـ یپ اهنآ  نیب  رد 

يدد ــ ت ع ــ ّیلثم ل  ــ ثم هب  دار  ــ ه م ــ ـد ک یآی ـ مر ــ ب َّنُهَل » ـ ْثِم ِضْرالا  َنِم  َو   » ترا ــ بع زا 
ص 267 . ناز ج 34 ، ـــــــــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 244)
؟ تسیچ نیمز  تفه  زا  روظنم  دید  دیاب  لاح  تسا ، ددع  تفه  نآ  لثم  مه  نیمز  تسا ، ددع  تفه  نامسآ  هک  روط  نامه  ینعی  تسا ،
عون زا  شنامتخاس  هک  تسا ، ینامسآ  تارک  زا  ددع  تفه  نیمز  تفه  زا  روظنم  مییوگب  هک  نیا  لوا -  تسه : لامتحا  دنچ  باب  نیا  رد 
هقبط تفه  ياراد  هک  تسام  دوخ  نیمز  اهنت  نآ  زا  روظنم  مییوگب  هک  نیا  مود -  مینکیم ، یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  تسا  ینیمز  نامتخاس 
يور ام  هک  تسا  یلوا  هقبط  نیمه  شتاقبط  نیرتهداس  دنراد و  هطاحا  هرک  مامت  هب  دـنراد و  رارق  مه  يور  زایپ ) تاقبط  نوچ   ) هک تسا ،

ياـملع  ) هک تسا ، نیمز  يور  هناـگتفه  ياهتمـسق  اـهمیلقا و  هناـگتفه  ياـهنیمز  زا  روـظنم  مییوـگب  هک  نیا  موـس -  مـیراد ، رارق  نآ 
. دراد ینارادفرط  کی  ه هـر  ــ ت ک ــ سا یهوجو  هجو  دنچ  نیا  دناهدرک  میسقت  هراق ) ای  و   ) تمسق تفه  هب  ار  نیمز  طیسب  میدق ) یفارغج 

یهلا رما  نامه  رما  زا  روظنم  نوچ  تسا و  رظن  دروم  ود  ره  نیمز  اهنامـسآ و  هیآ  رد  هک  دـهدیم  ناشن  َّنُهَْنَیب » ُْرمالا  ُلَّزَنَتَی   » هلمج رهاـظ 
ار نآ  سی »  » هروس رد  هک  تسا 
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(245  ) نیمز هناگتفه و  ياهنامسآ  نیب  رما  یلوزن  تکرح 
رما ردصم  زا  لوزن  هب  ندرک  عورش  نیمز ، اهنامسآ و  نیب  رما  لزنت  زا  روظنم  اج  نیا  رد  اذل  تسا  هدرک  مالعا  ینامسآ  داجیا  هملک  نامه 

نوکت هدرک  هدارا  لجوزع  يادخ  هچنآ  ات  دسرب ، یـضرا  ملاع  هب  ات  دوشیم ، لزان  يرگید  يوس  هب  یکی  زا  هک  تساهنامـسآ ، فرط  هب 
يا ــ رد ج نا کـه  ـ نچ اهن . ــ یا ـر  یغ ه  ــ تلذ و چ تزع و  هچ  یگدنز و  گرم و  هچ  قازرا و  هچ  راثآ و  هچ  تادوجوم و  نایعا  هچ  دـبای ،

ـت: سا هدو  ـ مر نآر فـ ـر قـ گید
تلصف )  / 12 ،« ) درک یحو  ار  نامسآ  نآ  رما  ینامسآ  ره  رد  »

هک تسا  ییاهلاس  زا  لاس  راز  شراد هـ ـ قم يزور کـه  رد  دیامنیم ، جورع  نآ  يوس  هب  هاگ  نآ  دنکیم ، رما  ریبدـت  نیمز  ات  نامـسآ  زا  »
(1 ( ) هدجس  / 5 .« ) دیرامشیم امش 

ص 300 . ناز ج 38 ، ـــ یملا - 1
یسانشادخ ( 246)

اهنآ فیاظو  بسحرب  هکئالم  نیب  رما  عیزو  ریثکت و تـ

ار » ــــــــ ْمَا ِتا  ــــــــ ـم ِّسَق ْلـُمـ ا  ــــــ «َف
( تایراذ  / 4 .« ) دننکیم میسقت  دوخ  نیب  ار  ادخ  رما  هک  ـد  نگو ینا سـ ـ گتشر هب فـ »

هب دوخ  نیب  رد  ار  ادـخ  رماوا  دـننکیم و  لمع  راـگدرورپ  رما  هب  هک  تسا  نیا  ناـشراک  هک  ياهکئـالم  هب  تسا  يدـنگوس  قوف  تراـبع 
. دننکیم میسقت  دنراد  هک  ییاهماقم  فالتخا 

هک دـننکیم  لمح  ياهکئـالم  ار  دـحاو  رما  نیا  یتقو  یلو  دـحاو ، تسا  يرما  ریبدـت  تقلخ و  رد  شرع ، بحاـص  راـگدرورپ  رما  يرآ ،
دوشیم و هکت  هکت  میـسقت و  ناشیا  تاماقم  فالتخا  قبط  رب  دحاو  رما  نامه  ارهق  دنراد ، نوگ  هنوگ  ياهتیرومأم  فلتخم و  ياهتسپ 
ـر تشیب ـر  گید نآ جـا  رد  ـد ، نملاع ـی  ئز ثداو جـ ندروآ حـ دیدپ  رومأم  هک  دسرب  یناگتـشرف  تسد  هب  ات  دراد  همادا  میـسقت  نیا  نینچمه 

. دنریذپیم ریثکت  دوشیم و  هکت  هکت 
(247  ) اهنآ فیاظو  بسحرب  هکئالم  نیب  رما  عیزوت  ریثکت و 

اراهیکـشخروماریبدت زاياهنومنمه  نوچ  دراد ، هراشا  همه  هب  دریگیم و  دوخ  شـشوپ  ریز  ار  ملاع  ریبادـت  یمامت  ریز  هناگراهچ  تاـیآ 
/3 « ) ارُْـسی ِتاـیِراْجلاَف   » هلمج رد  ار  اـهایرد  رو  ــ ما ر  ــ یباد ــ زا ت ياهنوـمن  مـه  هدروآ و  دـشاب  تاـیراذ ) /1 « ) اْورَذ ِتایِراّذـلاَو   » ناـمه هک 

ریبادت مه  هتخاس و  ناشنرطاخ  تایراذ )  / 2 « ) اْرقِو ِتالِماْحلاَف   » ترابع رد  ار  اضف  هب  طوبرم  ریبادت  زا  ياهنومن  مه  هدرک و  رکذ  تایراذ )
میتفگ هک  تسا  هدرک  هراشا  ار » ـ ْمَا ِتا  ـ مِّسَقُْملا َفـ  » ترابع رد  ار  ملاع  مهربور  هرخالاب  ملاـع و  ياـیاوز  ناگدـنام  یقاـب  یماـمت  هب  طوبرم 
یمامت هب  تسا  يدنگوس  قوف  تایآ  رد  دننکیم . میسقت  ار  یلاعتيادخ  رماوا  دنتسه و  ریبدت  ياههطـساو  هک  تسا  هکئالم  نآ  زا  روظنم 

(1 .) دنرثؤم ناهج  رسارس  ریبدت  رد  هک  یبابسا 
ص 263 . ناز ج 36 ، ــــــــــ یملا - 1

یسانشادخ ( 248)

ملاع روما  ریبدت  رد  هکئالم  تیلوئسم  یهلا و  رما 

( تاعزان  / 1-5 .« ) اْرمَا ِتارِّبَدُْملاَف  اق ، ـ ْبَس ِتا  ـ ِقبا ـ ّسلا َفـ ـا ، ْحبَس ِتا  ـ ِحبا ـ ّسلا َو  اطْشَن ، ِتا  ـ طِشا ـ ّنلا َو  اقْر ، ِتا َغـ ـ عِزاّنلا َو  »
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هب طوبرم  یهلا و  سدقم  تحاس  زا  هرداص  رماوا  هب  تبسن  ناشلاثتما  رد  هکئالم  هک  یتافص  اب  هدش ، دای  دنگوس  نادب  تایآ  نیا  رد  هچنآ 
. تسا قابطنا  لباق  یلاعتيادخ  نذا  هب  روما  ریبدت  هب  ناشمایق  سپس  دنراد و  ناشیا  هب  هدام  ملاع  روما  ریبدت 

ارْجَز ِتارِجاّزلاَف  اّفَـص  ِتاّفاّصلا  َو  : » دیامرفیم هک  تسا ، تالـسرم  تاّفاصهروس و  زاغآ  تایآ  هب  هیبش  ادیدش  قایـس  رظنزاهدربمان  تایآ 
و  تافاص ) ات 3 /   1 « ) ارْکِذ ِتاِیلاّتلاَف 

(249  ) ملاع روما  ریبدت  رد  هکئالم  تیلوئسم  یهلا و  رما 
ار هکئالم  هک  تالـسرم ) ات 5 /   1 « ) ارْکِذ ِتا  ـ یِْقلُْملا اقْرَف َفـ ِتاقِرا  ـ ْفلاَف ارْشَن  ِتارِشاّنلا  َو  افْصَع  ِتا  ـ فِـصاْعلاَف افْر  ِتال ُعـ ـ َـسْر ـ ُْملا َو  : » تایآ

. دیامنیم فیصوت  ملاع  روما  ریبدت  رد  ار  هکئالم  اهنت  تایآ  نآ  تسه  هک  يزیچ  دننکیم ، فیصوت  یهلا  رماوا  لاثتما  رد 
ِتار ـ ِّبَد ـ ُْملا َفـ  » تفـص تسا  نارگید  زا  رتنشور  هکئالم  اـب  شقاـبطنا  رد  هک  یتفـص  نآ  هناـگجنپ  تاـیآ  نیا  نیب  رد  میرذـگب  هک  نیا  زا 

زا تسا و  ملاع  همه  ریبدـت  نآ  هب  دارم  سپ  تسا ، هدـمآ  قلطم  روط  هب  دـیق و  نودـب  ریبدـت  هلأسم  نآ  رد  هک  تسا ، تاـعزان )  / 5 « ) ار ـ ْمَا
. دوب دهاوخ  هکئالم  قلطم  تاّربدم  هب  دارم  ارهق  سپ  تسا ، هکئالم  قلطم  راک  مه  ریبدت  قلطم  رگید  يوس 

رظن روظنم  یناعم  رد  یتّیخنس  دنامهفیم  ام  هب  نیا  تسا و  حبس  رب  عرف  قبس  قبس و  رب  عرف  ریبدت ، هک  میمهفیم  هروس  لوا  تایآ  ریبدت  زا 
هتـسج تقبـس  نآ  يوس  هب  هک  نآ  زا  دـعب  اما  دـننکیم ، رما  ریبدـت  هکئالم  هک  تسا  نیا  هیآ  هس  نیا  لولدـم  سپ  تسا ، هناگ  هس  تاـیآ 

هب دار  ــ ـم م یر ــ یگیم هجیتن  سپ  دنریگیم ، تعرـس  نآ  يوس  هب  لوزن  ماگنه  هکنآ  زا  دـعب  اما  دـنیوجیم ، تقبـس  نآ  يوس  هب  دنـشاب و 
نامه تاربدم  تا و  ـ قبا تا و سـ ــ حبا ــ س

یسانشادخ  ( 250)
(1 .) دناهدش نادب  رومأم  هک  ير  ـ یبد ــ يو ت ــ هب س نا  ــ شلوز ــ را ن ــ بتعا هب  تسا  ه  ــ کئال ــ م

اضق رما و  يارجا  رومأم  هکئالم  تکرح 

تاعزان )  / 1-5 .« ) ار ـ ْمَا ِتار  ـ ِّبَد ـ ُْملا َفـ اق ، ـ ْبَس ِتاِقبا  ـ ّسلاَف ـا ، ْحبَس ِتا  ـ ِحبا ـ ّسلا َو  اطْشَن ، ِتا  ـ طِشا ـ ّنلا َو  اقْر ، ِتا َغـ ـ عِزاّنلا َو  »
تسا و  بابسا  هطاحا  رد  يزیچ  ره  هک  نیا  اب  دنراد ، راک  رس و  ءایشا  همه  اب  هکئالم 

ص 15 . ناز ج 40 ، ــــ یملا - 1
(251  ) اضق رما و  يارجا  رومأم  هکئالم  تکرح 

نآ هرابرد  یلاعتيادخ  هچنآ  سپ  دنراد ، عازن  رگیدـکی  اب  شلاوحا  فلتخم  رد  شلاوز و  شئاقب و  شمدـع ، وا و  دوجو  هرابرد  بابـسا 
دوجوم نآ  ریبدت  رومأم  هتـشرف  هک  تسا  ییاضق  نامه  هدرک ، یمتح  هدـنار و  دوجوم  نآ  هرابرد  وا  هک  ییاضق  نآ  هدرک و  مکح  دوجوم 

ّتیببس دنریگیم و  تقبس  نارگید  زا  نآ  هب  نتخادرپ  رد  دزادرپیم و  هدش  راذگاو  شاهدهع  هب  هک  یتیلوئسم  هب  دباتشیم و  نآ  يوس  هب 
(. دییامرف تقد  . ) دوشیم عقاو  هدرک  هدارا  ادخ  هچنآ  هجیتن  رد  هدومن ، مامت  تسا  یهلا  ياضق  نآ  قباطم  هک  ار  یببس 

نتفرگ تقبس  دناهدش و  رومأم  نادب  هچنآ  ماجنا  يارب  ندش  لزان  رد  دوب  هکئالم  نتفرگ  تعرـس  هب  هراشا  هناگ  هس  تایآ  زا  روظنم  یتقو 
ناشجورخ عازتنا و  رب  مینک  لمح  مه  ار  اطْـشَنِتاطِشاّنلا » َو  ، اقْرَغ ِتاعِزاّنلاَو   » ینعی رگید  هلمج  ود  دـیاب  راچان  هب  نآ ، رما  ریبادـت  نآ و  هب 

، دننک فده  فرط  هب  لوزن  هب  عورش  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  قرغ  روط  هب  هکئالم  عزن  سپ  تیرومأم ، ماجنا  فقوم  هب  باطخ  فقوم  زا 
هک نانچمه  فدـه ، نآ  فرط  هب  دـنراد  هک  یفقوم  زا  ناشجورخ  نیا  زا  تسا  ترابع  هکئالم  طشن  ّتیدـج و  تدـش و  هب  لوزن  مه  نآ 

ریبدـت ادـخ  نذا  هب  ار  دوجوم  نآ  رما  هتفرگ  تقبـس  نآ  لابند  هب  جورخ و  زا  دـعب  نتفرگ  تعرـس  نتفاتـش و  زا  تسا  ترابع  ناـنآ  حـبس 
. دننکیم

یسانشادخ  ( 252)
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هک ياهظحل  نآ  زا  دنریگیم ، دوخ  هب  تیرومأم  ماجنا  ماگنه  رد  هک  یعـضو  دـنراد و  هکئالم  هک  تسا  یتُسپ  هب  دـنگوس  هناگجنپ  تایآ 
یماظ کـه هب نـ دنراد  هراشا  تایآ  نیا  دـنریگیم . دوخ  هب  هدام  ملاع  روما  زا  يرما  ریبدـت  رد  هک  یعـضو  نیرخآ  ات  هدومن  لوزن  هب  عورش 

(1 .) دراد ثداوح  ثودح  ماگنه  رد  یتوکلم  ریبدت 

رد بش قـ رد  نآ  ریبدت  ای  رودص  رما و 

( ردق  / 4 « ) ٍر ــ ْمَا ِّل  ــ ِمـْن ُک ـْم  ِهِّبَر ِنْذِأ  ِبـ ـا  هیف ُحوُّر  ـ لا َو  ُۀ  ــ َِکئال ــ َْملا ُلَّز  ــ َنَت »
ار هیآ  هدرک ، شریسفت  سی )  / 82 « ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَا  اْئیَش  َدارَا  اذِا  ُهُْرمَا  امَّنِا   » هیآ هک  دشاب  یهلا  رما  نآ  رما  هب  دارم  رگا  هیآ  نیا  رد 

رد حور  هکئالم و  دهدیم : انعم  نینچ 
ص 16 . ناز ج 40 ، ــــ یملا - 1

(253  ) ردق بش  رد  نآ  ریبدت  ای  رودص  رما و 
روظنم رگا  و  دنیامنیم . رداص  ار  یهلا  رما  ره  دننکیم و  ادتبا  ار  ناشلوزن  هک  یلاح  رد  دـنوشیم ، لزان  ناشراگدرورپ  نذا  هب  ردـق  بش 

نذا هـب  بـش  نآ  رد  حور  هکئـالم و  هـک  دــهدیم  اـنعم  نـینچ  ددرگ ، عـقاو  دــیاب  هـک  دــشاب  ياهثداـح  ینوـک و  رما  ره  هدربماـن  رما  زا 
(1 .) ملاع روما  زا  يرما  ریبدت  رطاخ  يارب  دنوشیم  لزان  ناشراگدرورپ 

ص 327 . ناز ج 40 ، ـــ یملا - 1
یسانشادخ ( 254)

یهلا رما  لومش   : مود لصف 

ادخ هب  دنتسم  دوجو  داجیا و  هملک  ـر ، ما

ـی » ّبَر ـِر  ْمَا ِمـْن  ُحوُّر  ـ لا ُِلق  »
ءار ) ـــ سا  / 85 !« ) ت ــ سا ن  ـــ را م ـــ گدرور ـــ ر پ ــ ما خ  ـــ نس زا  حور  و  ــــــ گب »

هملک ناـمه  هک  نُک »  » هملک زا  تسا  تراـبع  یهلا  رما  دـنامهفیم  لوا  هجرد  رد  هدرک ، ناـیب  سی »  » هروـس رخآ  هیآ  ار  قوـف  هـیآ  رد  رما 
زا زیچ  ره  دوجو  هکلب  تهج  ره  زا  هن  نکل  زیچ  ره  دوجو  زا  تسا  تراـبع  مه  داـجیا  تسا و  داـجیا  دوـخ  زا  تراـبع  هک  تسا  يداـجیا 

. تسادخ رما  يانعم  نیا  تسا و  تاذ  هب  مئاق  شدوجو  هک  نیا  یلاعتيادخ و  هب  شدانتسا  تهج 
(255)

اد ــ مال خ ــ ـر ک گید يدوجو  بابـسا  زا  رظن  عطق  اب  راـگدرورپ و  تاذ  هب  شدانتـسا  تهج  زا  ءایـشا  دوجو  دـناسریم  هک  ياهلدا  هلمج  زا 
هناگی هک  نآ  زا  دـعب  ار  يادـخ  رما  هک  رمق )  / 50 « ) ـِر َـصَْبلا ِبـ ـٍح  ْمَلَک ٌةَد  ـ ِحاو ِّالا  ـا  نُر ـ ْمَا َو مـا  : » دـیامرفیم هک  تسا  ل  ــ یذ ه  ــ یآ د  ــ نتـسه

هک نیا  اب  جراخ  تادوجوم  دوشیم  هدیمهف  نآ  زا  تسا و  ّتیجیردت  یفن  نآ  زا  روظنم  هک  تسا  هدومن  هیبشت  رصب  حمل  هب  هدومن  یفرعم 
جیردت و زا  يراع  تهج  نآ  هک  دنراد  یتهج  کلذ  عم  دنتسه  ناکم  نامز و  رب  قبطنم  هتشگ و  دوجوم  يدام  بابسا  هلیـسو  هب  اجیردت و 

هلـسلس ریـسم  رد  هک  نیا  تهج  زا  اما  تسا و  هدش  هدرمـش  وا  هملک  لوق و  ادخ و  رما  تهج  نیا  زا  تسا و  ناکم  نامز و  هطیح  زا  جراخ 
الَا : » هدومرف هکنانچ  تسادخ ، قلخ  هکلب  تسین  ادـخ  رما  تهج  نیا  زا  ددر  ــ گیم ـق  بطنم نا  ــ کم نامز و  رب  هتـشاد و  رارق  بابـسا  للع و 

ـت و ـسا یلاـعتياد  هب خـ دنتـسم  اـهنت  هک  رظن  هطقن  نیا  زا  دوجوم  ره  دوـجو  زا  تسا  تراـبع  رما  سپ  فارعا )  / 54 « ) ُْرمالاَو ْلـُق  ـ َْخلاَُهل
نامه دو  ـ جو زا  تسا  تراب  قل عـ خـ
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یسانشادخ  ( 256)
(1 .) بابسا للع و  تطاسو  اب  تسا  یلا  ـ عتياد ـد بـه خـ نتسم ـن کـه  یا ت  ــ هج زا  دو  ــ جو مـ

ءی  ّلک شـ توکل  مـ ـر ، ما
ءار ) ـ سا  / 85 « ) ی ـــ ّبَر ِر  ـــ ْمَا ْن  ـــ ِم ُحوُّر  ـــ لا ِل  ـــ ُق »

تسا يرما  یتوکلم و  يدوجوم  ره  يارب  نیاربانب  تسا  کلم  زا  غلبا  توکلم  هتبلا  زیچ . نآ  توکلم  زا  تسا  ترابع  زیچ  ره  رد  یهلا  رما 
( فارعا  / 185 ( »؟ ِضْرالا َو  ِتاومَّسلا  ِتوُکَلَم  یف  اوُرُْظنَی  َْملَوَا  : » دومرف هک  نانچ  نآ 

نآ رد  يدام  ینوک و  بابـسا  هک  نیا  نودب  تسوا  هب  صوصخم  لعف  نامه  وا  داجیا  هملک  تسوا و  داجیا  هملک  زا  ترابع  ادخ  رما  سپ 
دوخ یجیردت  تاریثأت  اب  هتشاد و  تلاخد 

ص 334 . ناز ج 25 ، ـــــــ یملا - 1
(257  ) ءیش ّلک  توکلم  رما ،

خنس زا  ینعی  تسا  باب  نیمه  زا  شدوجو  بسح  هب  حور  تسا و  نامز  فرظ  يدام و  هئـشن  قوفام  دوجو  نامه  نیا  دنراذگب  رثا  نآ  رد 
(1 .) توکلم رما و 

حور تقیقح  سنج و  رما ،

( ءار ـ سا  / 85 !« ) ـی ّبَر ِر  ــ ْمَا ْنِم  ُحوُّر  ـ لا ُقـِل  »
: هدومرف حور  تقیقح  ندرکنشور  رد  ناحبسيادخ 

تا ـ یآ ـر  یا رد سـ ـه  ملک نیا  نا کـه  ـ نچمه ـد ، نکیم انعم  ار  سنج  تقیقح  هک  تسا  نیا  نِم »  » هملک زا  رهاظ  و  ّیبَر »! ِْرمَا  ْنِم  ُحوُّرلا  ُقـِل  »
: دننام تسا  هینایب  با  ـن بـ یا رد  هدراو 

ـر) فا ــ غ  / 15 ،« ) هِر ـــ ْمَا ْن  ـــ ِم َحوُّر  ــــ لا ی  ــــ ِْقُلی »
ص 335 . ناز ج 25 ، ــــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 258)
( لحن  / 2 ،« ) هِْرمَا ِمـْن  ِحوُّر  ـ لِاب ُۀَک  ـ ِئال ـ َْملا ُلِّز  ـــ َُنی »

( يروش  / 52 ،« ) ـا نِر ـ ْمَا ِمـْن  ـا  حوُر ْیـَک  ـ َِلا اْنی  ـ َحْوَا »
زا حور  د  ــ هدیم نا  ــــ ـشن ن » ــ ِم  » ه ــ ملک ا  ــ هن ــ یا همه  رد  هک  ردق )  / 4 « ) ٍْرمَا ِّلُک  ِمـْن  ْمِهِّبَر  ِنْذِِأب  اهیف  ُحوُّر  ـــ لاَو ُۀ  ــ ـَک ِئـال ــ َم ــ ْلا ُلَّز  َتـَنـ »

(1 .) ـت سا ر  ــ ما جـنـس و سـنـخ 

ینآ تمایق  یهلا و  رما 

ِرَصَْبلِاب » ـٍح  ْمَلَک ٌةَد  ــ ِحاو ِّالا  ـا  نُر ــ ْمَا ا  ــ َو م »
رمق )  / 50 .« ) تسا ندنادرگ  مشچ  تعرس  هب  مه  نآ  یکی ، اهنت  ام  رما  «و 

هرابود همه  قیالخ  دنک  رما  هک  یضحم  هب  تسا ، یفاک  وا  رما  کی  تمایق  مایق  يارب 
ص 333 . ناز ج 25 ، ـ یملا - 1
(259  ) ینآ تمایق  یهلا و  رما 
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یهلا هدارا  نتسشن  یـسرک  هب  وگب  ای  دنوشیم و  بذعم  نآ  رد  رافک  هک  تمایق  ققحت  ددرگیم . ققحم  روشن  ثعب و  دنوشیم و  دوجوم 
ت ــ ـسا ـی  فا ــ راد ک ــ قم ن  ــ یمه نا  ــ یر ــ نیا ج رد  نوچ  درادـن ، ناحبـسيادخ  يارب  ياهنوؤم  چـیه  هراـب  نیا  رد  وا  هدارا  قلعتم  قـقحت  و 

(1 .) ت ــ سا ر  ــ صب ح بـه  ــ مل نو  ــ وا چ ـر  ما يرآ  د ، ــ نک ر  ــ ما را  ــ ک ب ــ اد ی ــ ه خ ــ ک

ینوگرگد ظفح و  يار  یهلا بـ ـر  ما

ِه »، ــ ّللا ِر  ــ ْمَا ْن  ــ ِم ُه  ــ َنو ــ ُظَفْحَی ه  ــ ِْفلَخ ْنِم  َو  ـِه  ْیَد ـِن َیـ َْیب ْن  ــ ِم ـٌت  بِّقَعُم َلـُه  »
( دعر  / 11 .« ) دننکیم تظافح  ادخ  رما  زا  ار  وا  شرس ، تشپ  زا  ولج و  زا  هک  تسا  ینارومأم  ناسنا  يارب  »

ناشیا هک  دنتسه  ییاهبقعم  دشاب ، هدوب  هک  لاح  ره  هب  مدرم  دارفا  زا  يدرف  ره  يارب 
ص 176 . ناز ج 37 ، ــــــــــــــــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 260)
ناشظفح ادخ  رما  هب  هتشذگ  لاح  رد  رضاح و  لاح  رد  رـس ، تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  هدومن ، بیقعت  دنراد  ادخ  يوس  هب  هک  يریـسم  رد  ار 

رییغت ار  لاح  هک  رگید  رما  نیا  دوش و  ریغتم  تسادخ  رگید  رما  دوخ  هک  تواقش  ای  داسف و  تکاله و  هب  ناشلاح  دنراذگیمن  دننکیم و 
رییغت هداد  ناشیا  هب  هک  تمعن  زا  هچنآ  مه  ادخ  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دنهد ، رییغت  ار  دوخ  مدرم  هک  دنکیم  ار  دوخ  رثا  یتقو  دهدیم 

ّیلو دنوادخ  ریغ  رـشب  نوچ  تسین ، نآ  زا  يریگولج  رگید  تساوخ  یمدرم  يارب  ار  يدب  یتقو  دهاوخیم و  ناشیا  رب  ار  يدب  دهدیم و 
. دروآ لمع  هب  يریگولج  دنوادخ  تساوخ  هدارا و  ذوفن  زا  ّیلو  نآ  ات  درادن ، دوش  شروما  یلوتم  هک  يرگید 

اـنف و نوچ  دـننکیم ، ظـفح  ادـخ  رما  زا  نینچمه  دـننکیم ، ادـخ  رما  هب  دـننکیم  ظـفح  هچنآ  هک  روط  ناـمه  ناـنابهگن )  ) تاـبِّقَعُم نیا 
ماود يدام  ینامـسج و  بکرم  چـیه  سپ  تسادـخ ، رما  هب  تحـص  تماقتـسا و  اقب و  هک  روط  نامه  تسادـخ ، رما  مه  داسف  تکـاله و 

هب زاب  رگم  دباییمن  داسف  لالحنا و  شبیکرت  اهنآ  زا  کی  چیه  ادخ و  رما  هب  رگم  دباییمن 
(261  ) ینوگرگد ظفح و  يارب  یهلا  رما 

طبح و راچد  اهنآ  زا  کی  چیه  ادخ و  رما  هب  رگم  دـباییمن  ماود  یلمع  رثا  ای  لمع و  ای  یحور و  تلاح  چـیه  مه  تایونعم  رد  ادـخ . رما 
، دش هتفگ  هچنآ  رب  انب  دراد . تشگرب  ادخ  يوس  هب  شاهمه  تسادـخ و  زا  شاهمه  رما  يرآ  ادـخ ، رما  هب  زاب  رگم  دوشیمن  داسف  لاوز و 

(1 .) دننکیم ظف  زی حـ اد نـ ـر خـ ما زا  دننکیم ، ظف  اد حـ ـر خـ ما هک بـه  رو  نا طـ ـ مه تابقعم 

يرهاظ بابسا  نایرج  یهلا و  رما 

َنو »! ـــــ ُمَْلعَی ِسا ال  ـــ ّنلا َر  ــ َثْکَا َّن  ــ ِکل َو  هِر  ــ ْمَا آی  ــ لَع ٌب  ــ ِلا ــ ُه غ ــــ ّللا َو  »
فسوی )  / 21 !« ) دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  تسا  طلسم  شیوخ  راک  هب  ادخ  هک  »

ماظن نآ  عومجم  زا  هک  دراد  دوخ  قلخ  رد  هک  تسا  يراتفر  نامه  ادـخ  نأش  دـشاب ، نأـش  رما  هب  دارم  هک  تسا  نیا  رهاـظ  قوف  هلمج  رد 
هروس رد  هک  نانچمه  دیآیم  تسد  هب  ریبدت 
ص 199 و 196 . ناز ج 22 ، ـــــــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 262)
رو ـ ما همه  ـک  لا اد مـ هک خـ دو  ـن بـ یا يار  ــ ب هرما » : » تفگ درک و  هفاـضا  ادـخ  هـب  ار  رما  رگا  و  هدجـس )  / 5 « ) َْرمالا ُرِّبَُدی  : » دومرف سنوی 

( فارعا  / 54 .« ) ـُر ْمالاَو ُْقلَْخلاَُهل  الَا  ، » تسا
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تسوا و ربارب  رد  روهقم  بولغم و  روما  نآ  بلاغ و  یلاعتيادخ  تسا و  یلاعتيادخ  رما  زا  داجیا ، عنـص و  ملاع  نوؤش  زا  ینأش  ره  سپ 
مه ددرگ ، جراخ  وا  تنطلس  تحت  زا  دنک و  درمت  رابکتـسا و  وا  هتـساوخ  زا  دناوتیمن  تسا و  داقنم  عیطم و  دهاوخب  هک  هچ  ره  رد  ار  وا 

( قالط  / 3 .« ) دسریم شراک  هب  ادخ  ِهِْرمَا -  ُِغلاب  َهّللا  َّنِا  ، » دتفیب وا  ریبدت  ملق  زا  يزیچ  دریگب و  تقبس  وا  زا  دناوتیمن  هک  نانچ 
لیمحت اهنادب  دهاوخب  ار  هچ  ره  رما  دننکیم و  تیلاعف  وا  نذا  هب  اهنآ  تسا ، بلاغ  ملاع  هلاّعف  بابسا  نیا  همه  رب  ناحبـسيادخ  هصالخ ،
يرهاظ بابسا  هک  دننکیم  نامگ  نوچ  دننادیمن ، مدرم  رتشیب  هک ) درک  دیاب  هچ   ) اما دنرادن ، ياهراچ  تعاط  عمس و  زج  اهنآ  دنکیم و 

یتقو هک  دنرادنپیم  تهج  نیمه  هب  دنلقتسم و  ناشریثأت  رد  دوخ  ناهج 
(263  ) يرهاظ بابسا  نایرج  یهلا و  رما 

یلو دنادرگب ، دنراد  هک  ياهجو  زا  ار  بابـسا  نآ  دناوتیمن  ادخ  دننک ، لیلذ  ًالثم  ار  یـسک  ات  داد  مه  تسد  هب  تسد  یبابـسا  ای  یببس و 
. دننکیم هابتشا  مدرم 

( فسو یـ  / 7 ...،« ) ـٌت یاَء آه  ـ ِتَو ـ ْخِأ َو  ـَف  ُسو ُیـ َنا فـی  ـْد کـ ََقل »
هدهع هب  ار  نانآ  روما  تسا و  صَلُخم  ناگدـنب  ّیلو  یلاعتيادـخ  هک : نیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  تسا  ياهّیهلا  تایآ  فسوی  ناتـساد  رد 

يروطره ار  بابسا  تسا  شیوخ  رما  رب  بلاغ  هک  يادخ  سپ  دهد ، ناشسولج  لامک  هکیرَا  رد  هدرک ، دنلب  ناشتزع  شرع  هب  ات  دریگیم 
نآ هن  در ، ـ یگیم دهاوخیم  شدوخ  هک  ياهجیتن  نآ  بابـسا  نتخادنا  راک  هب  زا  دنهاوخب و  وا  ریغ  هک  يروطره  هن  دنیچیم ، دهاوخب  هک 

. تسا نآ  هجیتن  رهاظ  بسح  رب  ياه کـه  ـ جیتن
رهاظ بسح  رب  دنشورفیم و  شنایراکم  هب  یگدرب  ناونع  هب  سپـس  دننکفایم و  یهاچ  هت  رد  ار  وا  هدیزرو  دسح  يو  هب  فسوی  ناردارب 

اهنآ درک . هدنز  بابسا  نیمه  هلیسو  هب  ار  وا  تفرگ ، رهاظ  نیا  فالخ  رب  ياهجیتن  دنوادخ  یلو  دنهدیم  شقوس  تکاله  يوس  هب 
یسانشادخ  ( 264)

. درک زیزع  ار  وا  بابسا  نیمه  نیع  هب  دنوادخ  دنناشکب ، یگدرب  تلذ  هب  بوقعی  تزع  نماد  زا  دننک و  شلیلذ  ات  دندیشوک 
ای دـنراد  یـصولخ  هک  ییاهناسنا  درذـگیم و  یهاـچ  هت  زا  یناـمز  یفـسوی ، ره  هدـنیآ  تداعـس  یقرت و  هار  تفگ : ناوتیم  عقاو  رد  )... 

رهاظ هب  هک  تسا  بابـسا  زا  یببـس  دوخ  یگدـنز ، ریـسم  رد  یتخـس  راشف و  ره  ای  هاچ  ره  هک  دـننادیم  دـناهتفای  یهلا  ّتیـشم  زا  یتفرعم 
هب درک  روصت  هک  تسا  دـیعب  رایـسب  اریز  تسا  تداعـس » هار  زاغآ   » یهلا ریبدـت  رما و  باسح  رد  نکیل  دـیامنیم  یتخبدـب » طخ  ياـهتنا  »

دنسرب نامز  رـصع و  ره  ییاخیلز  يزیزع و  ینوعرف و  هاگتـسد  مد و  یهاش و  رـصق  هب  ناسیّدق  ناربمایپ و  نماد  ناگتفای  شرورپ  یگداس 
هک ـت  سا ـق  یر ـن طـ یمه زا  ـی و  گد ـ نز هار  نا  ــ یم ياههاچ  قیرط  زا  رگم 

(265  ) يرهاظ بابسا  نایرج  یهلا و  رما 
(1 () .م دوشیم هدز  مقر  خیرا  عماوج و تـ اهتلم و  ای  یتلم  ای  درف  ـی  تآ تشونرس 

ـت ما ــ ما ر و  ــــ ما

انِْرمَِاب »، َنوُدْهَی  َّمـًۀ  ـ ِئَا ْمُها  ـ ْنلَع َو َجـ »
ءایبنا )  / 73 !« ) دننک يربهر  ام  رما  هب  ات  میدومن  نایاوشیپ  ار  اهنآ  «و 

ص 179 . ناز ج 21 ، ــــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 266)

راتفگ و قباطم  ار  دوخ  رادرک  راتفگ و  ینعی  دـننک ، تعباتم  ءادـتقا و  وا  زا  نارگید  هک  دـشاب  يروط  صخـش  هک  تسانعم  نیا  هب  تماـما 
هملک دـهاوخیم  ییوگ  هک  یـضرعت  دوشیم ، تیادـه  ضرعتم  شلاـبند  دربیم  تماـما  زا  یماـن  اـج  ره  میرک  نآرق  دـنروایب ، وا  رادرک 
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نیا اـج  همه  رگید  يوس  زا  هدجـس )  / 24 .« ) اُورَبَص اَّمل  انِر  ـ ْمَا ِبـ َنوُد  ـ ْهَی ًۀَِّمئَا  ْمُْهنِم  اْنلَعَج  َو  : » هدومرف هلمج  نآ  زا  ، دـنک ریـسفت  ار  هدربماـن 
رما اب  هک  تسا  یتیاده  يانعم  هب  هکلب  تسین ، تیاده  قلطم  يانعم  هب  تماما  هک  دنامهفیم  دـیق  نیا  اب  هدرک و  رما »  » هب دـیقم  ار  تیادـه 

ُتوُکَلَم هِدَِـیب  يذَّلا  َناْحبُـسَف  ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَا  اْئیَـش  َدارَا  اذِا  ُهُْرمَا  امَّنِا  : » هدومرف هک  تسا  يرما  ناـمه  نیا  دریگیم و  تروص  ادـخ 
اب نآ  اـب  ناـماما  هک  تـسا  تـقلخ  زا  يرگید  هـجو  هدـناوخ ، زین  توـکلم  ار  نآ  قوـف  هـیآ  هـک  یهلا  رما  سی ) و 83 /   82 !« ) ٍءْیَـش ِّلُک 
هک تسا  هدننک  تیاده  ماما  لیدبت . رییغت و  زا  یلاخ  ناکم و  نامز و  دویق  زا  رهطم  رهاط و  تسا  یتقلخ  دـنوشیم ، هجاوم  ناحبـسيادخ 

هتـسناد تیادـه  داـجیا  ینعی  ادـخ  رما  هب  تیادـه  ار  ماـما  تیادـه  میرک  نآرق  دـنکیم ، تیادـه  دراد ، راـیتخا  رد  هک  یتوـکلم  يرما  اـب 
(1 .) تسا

ص 100 . ناز ج 2 ، ـــ یملا - 1
(267  ) تماما رما و 

(268)

لوق هملک و  : موس لصف 

یهلا لوق  هملک و  مال ، توا کـ ـ فت

ُهّللا » َمَّل  ْنَم َکـ ْمُْهن  ِمـ »
هرقب )  / 253 .« ) تفگ نخس  وا  اب  ادخ  هک  دوب  یسک  نانآ  زا  »

و یـا ـه » ملک  » ـظ فل ـه  کلب هدر ، ـ کن لا  ـ معتـسا ناسنا  دروم  ریغ  رد  ار  نآ  نآرق  رد  یلاعتيادخ  هک  تسا  یظافلا  زا  میلکت »  » ای مالک »  » ظفل
يا ـ ـضق هد و  ـ ناو ه خـ ــ ملک ار  ادخ  نید  ای  هدـناوخ و  ـه  ملک ار  ّتیمدآ  سفن  ًالثم  هدرک ، لامعتـسا  ناسنا  دروم  ریغ  رد  ار  تا » ـ ملک  » ـظ فل

ـت. سا هد  ـ ناو ــ ه خ ــ ملک ار  وا  ق  ــ لخ زا  ـی  عو اد و یـا نـ ـــ خ
نتفگ نخس  مه  ینعی  هدرک ، لامعتسا  مومع  روط  هب  دیجم  نآرق  رد  ار  لوق »  » ظفل اما 

(269)
. ار ناسنا  ریغ  اب  مه  دوشیم و  لماش  ار  ناسنا  اب  ادخ 

هچنآ هک  تسا  يزیچ  داجیا  يانعم  هب  یلاعتيادخ  زا  لوق  ظفل  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  یلاعتيادخ  مالک  زا  ربدت  تقد و  اب  هچنآ 
داجیا يانعم  هب  زین  نایمدآ  دوخ  حالطـصا  رد  لوق  هک  نانچمه  ، ) تسا هدوب  ادخ  دوصقم  هک  دـنکیم  ییانعم  رب  تلالد  شنتفای  دوجو  اب 
تـسا نیا  تسا  داجیا  نینچ  يانعم  هب  دیجم  نآرق  رد  لوق  ظفل  هک  نیا  رب  لیلد  دـنکیم )، تلالد  ام  دوصقم  يانعم  رب  هک  تسا  ییادـص 

هک ییاـنعم  نآ  هب  كرد  شوگ و  هک  يدراوم  رد  مه  هدـش و  لامعتـسا  تسا  كرد  شوـگ و  ياراد  ياهدنونـش  هک  يدراوـم  رد  مه  هک 
سی هروس  هیآ  ود  هک  نیا  لیلد  هب  تسا و  داجیا  نیوکت و  اهنآ  اب  نتفگ  نخس  هار  اهنت  نیمز و  نامـسآ و  دننام  درادن ، تسام  نیب  دوهعم 

(1 .) ت ـــ سا هدر  ـــ ر ک ــ یسفت ت  ــ قلخ دا و  ــ جیا هب  ار  یلبق  تایآ  رد  لوق  میرم  هروس  و 
یسانشادخ ( 270)

یهلا ینیو  ـ کت ـر  یغ لو  ـی و قـ نیو ـ کت لو  قـ

( هرقب  / 253 .« ) ُهّللا َمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم  »
شداجیا  ادخ  هک  ینیوکت ، دوجوم  نآ  دوخ  زا  تسا  ترابع  نیوکت ، دروم  رد  ادخ  لوق 
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ص 193 . ناز ج 4 ، ـــ یملا - 1
(271  ) یهلا ینیوکت  ریغ  لوق  ینیوکت و  لوق 

تیصاخ تسه ، اهنآ  رد  لوق  تیصاخ  هک  نیا  يارب  دنتـسه ، مه  ادخ  لوق  دنیادخ  قولخم  هک  نیا  نیع  رد  ملاع  تادوجوم  سپ  هدرک ،
ادـخ تساوخرب  دوـخ  دوـجو  تقلخ و  اـب  مه  ادـخ  تاـقولخم  دزاـسیم ، هاـگآ  تسا  نم  بلق  رد  هچنآ  هب  ار  نم  ریغ  هک  تسا  نیا  لوـق 

. شابب دـیامرفیم : دـنکیم و  هدارا  ار  يزیچ  ادـخ  یتقو  میرم ) سی و   ) هروس هیآ  ود  مکح  هب  هک  تسا  حـضاو  رپ  نیا  دـننکیم و  تلالد 
سپ تسین ، راـک  رد  تسد  يرگید  رما  چـیه  زیچ  نآ  دوـخ  دوـجو  زا  ریغ  تسین و  هطـساو  زیچ  نآ  ادـخ و  نیب  مه  شاـبب )  ) هـملک یتـح 
دوجو نیع  زین  نآ  هک  تسا ، داـجیا  تقلخ و  ناـمه  نیع  نیوکت  رد  ادـخ  لوق  سپ  تسادـخ ، شاـبب )  ) ادـخ و لوق  هنیعب  زیچ  نآ  یتسه 
تسا ترابع  ادخ  لوق  هک  تسناد  دیاب  ًالثم  ناسنا  کی  اب  نتفگ  نخس  لیبق  زا  نیوکت  ریغ  رد  اّما  تسا و  زیچ  نآ  نیع  مه  دوجو  تسا و 

هک نیا  هب  ای  لاح  تسا ، نانچ  نینچ و  بلطم  نالف  هک  نیا  هب  ملع  دوشیم ، ناسنا  رد  ینطاب  یملع  ندمآ  دـیدپ  ثعاب  هک  يرما  داجیا  زا 
هک رگید  يوحن  هب  ای  دمهفب و  دونشب و  ار  بلطم  هداتسیا  مسج  نآ  يولهپ  هک  یناسنا  دنک و  داجیا  یمـسج  رانک  رد  یتوص  یلاعتيادخ 

دنامهفیم شناربمایپ  زا  يربمایپ  هب  یلاعتيادـخ  هنوگچ  مینادیمن  ار و  ربماـیپ  بلق  رد  شریثأـت  ّتیفیک  هن  مینکیم و  كرد  ار  نآ  هن  اـم 
ه ــ م ک ــ ینادیم ردقنیا  اما  تسا ، نانچ  نینچ و  بلطم  نالف  ًالثم  هک 

یسانشادخ  ( 272)
(1 .) دراد ار  مالک  لوق و  يا  ـ نعم ـت  قیقح شر  ـ بما ـ یپ اد بـا  مال خـ لو و کـ قـ

نآ تّیمامت  داجیا و  تاملک 

هر ) ــــــ قب  / 124 ... .« ) َّن ـــــــ ُهَّمَتَا ــــــ ٍتا َف ــــــــ ِملَِکب »...
ظفل لوق و  تیاـنع  هب  زین  نیمه  نکل  لاوقا ، ظاـفلا و  رب  هن  هدـش ، قـالطا  یجراـخ  ناـیعا  تادوجوم و  رب  میرک  نآرق  رد  دـنچ  ره  هملک 

« ْنُک : » دومرف هک  ادـخ  لوق  هملک و  اب  وا  مالـسلاهیلع ـ  یـسیع  تقلخ  هب  طوبرم  هیآ  رد  ًالثم  دـیامرفب ـ  دـهاوخیم  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ،
، تسا ُنوُکَیَف » ْنُک  : » لوق نیمه  شروظنم  هداد ، تبـسن  ادـخ  هب  ار  هملک  ظفل  نآرق  رد  هک  اج  ره  هکلب  دروم  نیا  رد  اهنت  هن  هدـش و  قلخ 

دراوم نیا  همه  رد  ماعنا )  / 34 .« ) ِهّللا ِتِملَِکل  َلِّدَبُمال  َو   » هیآ دننام 
ص 195 . ناز ج 4 ، ــــــــ یملا - 1

(273  ) نآ ّتیمامت  داجیا و  تاملک 
هک ار  هچنآ  هدنیوگ  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  لوق  نوچ  دنکیم ، ار  لوق  راک  هک  تیانع  نیا  هب  تسا ، نخـس  لوق و  هملک »  » ظفل زا  روظنم 

. دهاوخب وا  زا  ای  دهدب و  ربخ  وا  هب  ای  درادب ، مالعا  هدنونش  هب  دهاوخیم 
ـُت َِملَک ْتَّمَت  َو  : » دـننام دوشیم ، فیـصوت  مامت »  » فصو هب  تاملک  ای  هملک و  یلاعتيادـخ  مالک  رد  هک  دوشیم  رایـسب  تهج  نیمه  هب 

هنوگرگد ار  وا  تاملک  هک  تسین  سک  چیه  دـش ، مامت  لدـع  یتسرد و  زا  تراگدرورپ  هملک  ِهتِملَِکل ـ  َلِّد  ـ َبُم ًالْدَـعَو ال  ـا  قْد ـ ـَک ِـص ِّبَر
د، ــ شو ــ پب ل  ــ مع سا  ــ بل ه  ــ دو ک ــ شیم مامت  یتقو  تسین و  مامت  زونه  دنزیم  رس  شاهدنیوگ  زا  یتقو  هملک  ایوگ  ماعنا )  / 115 .« ) دزاس

(1 .) دوشیم قدص  مامت و  ت کـه  ــ سا ت  ــ قو نآ 
ص 95 . ناز ج 2 ، ــــــ یملا - 1

یسانشادخ ( 274)

لیدبت لباق  ریغ  تاملک 
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( ما ـ عنا  / 34 ...!« ) ـِه ّللا ِتا  ـ ِملَِکل َلِّد  ــ َبُم «ال 
رییغت ياهملک  صوصخ  رد  شتّیـشم  ًالثم  دشاب ، وا  دوخ  هیحان  زا  هک  يریغم  هچ  دـهدیمن ، رییغت  ار  يادـخ  تاملک  یـضورفم  ریغم  چـیه 

رب ار  نآ  هتفای و  تسد  ادـخ  هملک  هب  وا  ریغ  دـشاب و  وا  ریغ  هیحاـن  زا  هچ  دـنک و  ضقن  ماربا  زا  سپ  اـی  وحم  تاـبثا  زا  سپ  ار  نآ  هتفاـی و 
هک هداد  ربخ  نینچ  نآ  زا  یلاعتيادـخ  هک  یتاملک  نیا  هک  دوشیم  مولعم  اج  نیا  زا  دـهد ، رییغت  هوجو  زا  یهجو  هب  يو  ّتیـشم  فـالخ 

روط هب  ُهّللاَدَـعَو » َو  ِهّللا ، ُلْوَق  ِهّللا ، ـُۀ  َِملَک : » تفگ ناوتیم  هجیتن  رد  دـنجراخ ، تابثا  وحم  حول  زا  هک  دنتـسه  يروما  دنتـسین  لیدـبت  لباق 
( 1 .) درادن هار  نآ  رد  لیدبت  رییغت و  هک  يایمتح  ماکحا  زا  دنترابع  نآرق  فرع  رد  یلک 

ص 97 . ناز ج 13 ، ـــ یملا - 1
(275  ) لیدبت لباق  ریغ  تاملک 

دوجو یهانتیال  تاملک 

ِه »! ــــــ ّللا ُتا  ـــــــ ِملَک ْتَد  ــــ ِفَن ا  ــــــ م »... 
نامقل )  / 27 !« ) دریگن یمامت  اد  تاملک خـ »... 

. تسا هدرک  ریبعت  ْنُک »  » هملک هب  نآ  زا  هک  وا ، رما  هب  هدـش  هضافا  یتسه  هتبلا  یتسه ، رب  تسا  هدـش  قالطا  ناحبـسيادخ  مالک  رد  هملک 
ملق و نیا  اب  دوش و  ضرف  بکرم  نآ  دـننام  ایرد  تفه  هفاضا  هب  اهایرد  ددرگ و  ملق  نیمز  ناـتخرد  یماـمت  رگا  دـیامرفیم : قوف  هیآ  رد 
، دوشیم مامت  ادخ  تاقولخم )  ) تا ــ ملک ندش  مامت  زا  لبق  اهایرد  بآ  دنسیونب ، ظافلا -  هب  اهنآ  لیدبت  زا  دعب  ار -  ادخ  تاملک  بکرم 

تسا  یهانتم  دشاب  هچ  ره  اهایرد  بآ  نوچ 
یسانشادخ  ( 276)

. یهانتمان ادخ  تاملک  و 
رد شرماوا  ردقنآ  دیامرفیم : دناسرب ، ار  ریبدت  قلخ و  رد  وا  ینیوکت  رماوا  ترثک  ادـخ ، ریبدـت  تعـسو  هک  تسا  ددـص  نیا  رد  قوف  هیآ 

ار وا  تاـملک  هدـمآرد ، ملق  تروـص  هب  نیمز  ناـتخرد  دـنوش و  بکرم  رگا  نآ  لـثم  اـیرد  تفه  اـیرد و  هک  تسا  رایـسب  ریبدـت  قـلخ و 
(1 .) دوشیم مامت  وا  رماوا  ندش  ما  ـ مت زا  ـل  بق ـا  ها ـ یرد ـد ، نسیو ـ نب

قح هدعو  اضق و  هملک  تّیمامت 

ِهتِملَِکل » َلِّد  ـ َبُم ًالْدَعَو ال  ـا  قْد ـَک ِصـ ِّبَر ـُت  َِملَک ْتَّمَت  َو  »
( ما ـــ عنا  / 115 !« ) ت ـــ سین ياهد  ــ نهد ر  ــــ ییغت ار  وا  تاملک  تسا و  لا  ـ مک ما و  ـ مت لد  ــ قد و ع ظا صـ ـ حل زا  ترا  ــ گدرور ن پـ ــ خس «و 

لوق رد  دوشیم  لامعتـسا  یهاگ  میرک  نآرق  رد  ماتریغ و  ای  مات و  يانعم  رب  دـنک  تلالد  هک  تسا  یظفل  ياـنعم  هب  تغل  رد  هملک »  » ظـفل
هک دوه ) / 110 « ) ْمُهَْنَیب َیِـضَُقل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِـملَک  َْول ال  َو  : » دـننام دـعو ، اضق و  لیبق  زا  دـشاب ، هتفگ  ار  نآ  یلاعتيادـخ  هک  یقح 

دوصقم
ص 56 . ناز ج 32 ، ــ یملا - 1

(277  ) قح هدعو  اضق و  هملک  ّتیمامت 
ِضْرـالا ِفـی  ْم  ــ َُکل َو  : » دو هدو بـ ـ مر يو فـ مدآ بـه  طوـبه  عـقوم  رد  هک  تسا  ینخـس  نآ  هدـش  هتفگ  قباـس  رد  دـیامرفیم  هک  ياهملک  زا 

( فار ــ عا  / 24 .« ) ـٍن یح ی  ــ ِلا ٌعا  ـ تَم َو  ٌّر  ـ َقَتْسُم
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دوجوم يانعم  هب  مه  یهاگ  سنوی )  / 96 .« ) تراگدرورپ مکح  ناشیارب  دش  یمتح  َکِّبَر -  ُۀَِملَک  ْمِْهیَل  ْتَّقَح َعـ : » هدومر هک فـ اج  نآ  یـا 
حیسم و  نارمعلآ )  / 45 ،« ) َمَیْرَم ُْنبا  یَسیع  ُحیسَْملا  ُهُمْـسا  ُْهنِم  ٍۀَِملَِکب  ِكُرِّشَُبی  َهّللاَنِا  : » دننام دوشیم ، لامعتـسا  ناسنا  ل  ــ یبق زا  یجراخ 

نیا رب  ناـسنا  تقلخ  رد  تداـع  هدوـب و  هداـعلاقراخ  مالـسلاهیلع  حیـسم  تقلخ  هک  هداد  رارق  هملک  نیا  لامعتـسا  دروـم  تهج  نیا  زا  ار 
. دمآ دو  ـ جو هب  داجیا  هملک  هب  حیسم  دریگ و  تروص  جیردت  هب  هک  تسا  يراج 

هدو ــ ـی ب مال ــ سا تو  ــ عد ه  ــ ملک َکِّبَر » ُتَِملَک   » زا دارم  هک  دناسریم  ًالْدَع »،... َو  اقْدِص  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَت  َو  : » تا ــ یآ قا  ــ یس ر  ــ ها ــ ظ
هب تسا و  طلـسم  طیحم و  ینامـسآ  ياهباتک  همه  هب  هک  نآرق  لوزن  هلآوهیلعهللایلـص و  دـمحم  توبن  زا  تسا  مزال  ه  ــ چنآ اـب  د  ــ ـشا بـ

. دشابیم لمتشم  ینید  عیارش  تایلک  یهلا و  فراعم  مومع 
یسانشادخ  ( 278)

هلآوهیلعهللایلـص و دمحم  توبن  اب  یمالـسا  توعد  روهظ  ینعی  هملک  نیا  هک  تسا  نیا  دنادیم ) رتهب  ادخ  « ) هملک ّتیمامت   » زا دارم  سپ 
تعیرـش توبن و  زا  سپ  توبن  یجیردـت  ریـسم  رد  زارد  يراگزور  هک  نآ  زا  سپ  تسا  ینامـسآ  ياهباتک  همه  قوفام  هک  نآرق  لوزن 

هب یمالـسا  تعیرـش  همیرک  تاـیآ  لـیلد  هب  اریز  تفرگ ، رارق  ققحت  هاـگرارق  رد  هدیـسر و  توبث  هبترم  هب  درکیم  ریـس  تعیرـش  زا  سپ 
. دراد زین  تدایز  تسا و  لمتش  هتشذگ مـ عیارش  تایلک 

شقادصم لامک و  هلحرم  هب  یمامتان  صقن و  لحارم  زا  تسا  ینامـسآ  عیارـش  ندیـسر  هملک  ّتیمامت  زا  دارم  هک  دش  نشور  نایب  نیا  زا 
َْولَو هِّلُک  ِنیّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنید  َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  ـَل  َسْرَا آیذَّلا  َوُه  َنُوِرفا . ـ ْکلا َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهّللا  َو  ، » تسا يدمحم  نید  نیمه 

( فص 8 و 9 /  .« ) َنوُکِرْشُْملا َهِرَک 
هک تسا  نیا  لدع  تهج  زا  نآ  ّتیمامت  دریذـپ و  ققحت  هدـش  هتفگ  هک  نانچ  نآ  هک  تسا  نیا  قدـص  تهج  زا  یهلا  هملک  نیا  ّتیمامت 

نودب دجنـسب  دیاب  دیاش و  هک  روط  نآ  ار  زیچ  ره  دوش و  لمتـشم  ضقانت  داضت و  هب  هک  نیا  نودـب  دـشاب  تخاون  کی  نآ  ءازجا  داوم و 
فیح و

(279  ) قح هدعو  اضق و  هملک  ّتیمامت 
لیدبت لباق  هک  یتقو  یهلا  هملک  اریز  دومرف ، نایب  ِهتِملَِکل » َلِّد  ـ َبُم ال   » هلمج اب  ار  لدع  قدص و  ینعی  دیق  ود  نیا  هک  تساج  نیا  زا  لیم و 

هب روبجم  زجاع و  ار  ادخ  هک  دشاب  رگید  یـسک  ای  دنز  مه  هب  ار  دوخ  لوق  هدارا  رییغت  هطـساو  هب  دشاب و  شدوخ  هدننک  لیدـبت  هاوخ  دوبن 
ماجنا يدعت  فارحنا و  نودب  لدع و  دوشیم و  ققحم  هدومرف  هچنآ  قدص و  ییادخ  هملک  دشابن  راک  رد  لیدبت  هصالخ  دنک ، رظن  رییغت 

(1 .) دریگیم
ص 187 . ناز ج 14 ، ـــ یملا - 1

یسانشادخ ( 280)

قلخ  : مراهچ لصف 

قل مو خـ ـ هف ــ م

ُر »! ــ ْمالاَو ـُق  ْلَخ ـ ْلاُه َلـ الَا  »
( فار ــــــ عا  / 54 !« ) ر ــــــــ ما ش و  ـــ نیر ــــــ فآ ت  ـــ سوا نآ  زا  نا ، ــــــــ «ه

رد ـد و  نزا ـ ـسب نآ  زا  ير  ــ گید ز  ــ یچ ه  ــ ن ک ــ یا يارب  تـسا  يزیچ  يریگهزادـنا  شجنـس و  ياـنعم  هـب  ـت  غل ـل  ـصا ب  ــ ـسح ه  ــ ق ب ــ لخ
. دو ــ شیم لا  ــ معتسا و  ــ گلا نود  ـــ عاد ب ـ با دا و  ـ جیا يا  ـ نعم رد  ـن  ید فر  عـ
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هک رما  فالخ  هب  دـشاب . هتفر  راک  هب  فیلأت  ریدـقت و  نآ  تقلخ  رد  هک  تسا  يزیچ  داجیا  قلخ  هک  تسا  نیا  دراد ، رما  اـب  قلخ  هک  یقرف 
نآ میظنت  دوجو و  تاهج  ریدقت  نآ  يانعم  رد 

(281)
(1 .) تسا جیردت  لباق  تقلخ  نکلو  تسین ، رادرب  جیردت  رما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسین ،

دو ـ جو دا و مـ ـ جیا ه  ــ طبار

!« ُنو ــــــ ُکَیَف ْن  ــــ ُه ُک ــــ َل َلو  ــــ ُقَی ْنَا  ا  ــــ ْئیَش َدارَا  اذِا  ُهُر  ـــــ ْمَا ا  ــــ مَّنِا »
سی )  / 82 !« ) دبای دوجو  سپ  شاب ! دیوگب : وا  هب  هک  تسا  نیمه  طقف  دنک  هدارا  ار  يزیچ  یتقو  وا  راک  »

تـسین ام  هضافا  ریظن  وا  هضافا  دبـسچیمن و  قولخم  هب  دوشیمن و  ادـج  ادـخ  زا  دوجو  ای  داجیا و  مان  هب  يزیچ  تقلخ  داجیا و  هلأسم  رد 
ءایـشا دوجو  زج  يرگید  زیچ  یلاعتيادخ  زا  دعب  سپ  میزاسیم ، قحلم  وا  هب  مینکیم و  ادج  دوخ  زا  میهدیم  یـسک  هب  يزیچ  یتقو  هک 

زا تسا  ترابع  نک »  » هملک ینعی  داجیا  هملک  هک  ددرگیم  نشور  اج  نیا  زا  و  تسین .
ص 208. ناز ج 15 ، ــــــــــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 282)
رابتعا نیا  هب  اما  تسادخ و  دوجو  هب  مئاق  هک  رابتعا  نادب  شیادخ و  هب  بوسنم  دوجو  هتبلا  هدرک ، شداجیا  ادـخ  هک  يزیچ  دوجو  نامه 

(1 .) قلخ هن  تسا ، قولخم  داجیا و  هن  تسا  دوجوم  تسوا ، دوخ  دوجو  شدوجو  هک 

ش ــ نیر ـ فآ رد  ج  ــ یرد ــــ و ت نآ ،

سی )  / 82 !« ) ُنو ــــــ ُکَیَف ُه ُکـْن  ــ َل َلو  ــ ُقَی ْنَا  ا  ــ ْئیَش َدارَا  اذِا  ُهُر  ــ ْمَا ا  ـــ مَّنِا »
ّتیجیردـت دـنکیمن و  لمحت  مه  ار  یگنوگرگد  لیدـبت و  تسین و  تلهم  گنرد و  لـباق  دوشیم ، هضاـفا  یلاعتيادـخ  هیحاـن  زا  هچنآ 

هب ور  هک  هیحان  نآ  زا  هن  تساهنآ  دوخ  هیحان  زا  مینکیم  هدهاشم  تادوجوم  زا  هک  گنرد  تلهم و  ّتیجیردت و  هچنآ  دریذپیمن و 
ص 186 . ناز ج 33 ، ـ یملا - 1

(283  ) شنیرفآ رد  جیردت  نآ و 
. دوشیم زاب  نآ  زا  باب  راز  ـت کـه هـ سا یبا  ــ دوخ ب نیا  د و  ــ نیاد ــ خ

كاخ زا  ار  وا  هک  تسا  مدآ  لثم  ادخ  دزن  یـسیع  لَثَم  : » هدومرف هلمج  نآ  زا  هدـش ، قیاقح  نیا  هب  یفیطل  تاراشا  ینآرق  رایـسب  تایآ  رد 
رگید هیآ  رد  و  تسا . هدروآ  تقلخ  زا  دـعب  ار  ْنُک »  » هملک هـک  نارمعلآ )  / 59 ،« ) دشابیم سپ  شابب  تفگ : ودب  سپـس  دومرف و  قلخ 

هدـش و باسح  هراومه  ادـخ  رما  و  : » هدومرف اـی  و  رمق )  / 50 ،« ) ندز مه  رب  مشچ  نوـچ  مه  نآ  دـحاو و  رگم  تسین  اـم  رما  : » دـیامرفیم
( بازحا  / 38 .« ) دوب رودقم 

يزیچ ندـش  تسه  هک  نیمه  دـیامرفب : دـهاوخیم  هتفرگ و  رارق  ادـخ  هدارا  دروم  هک  تسا ، ءیـش  نآ  تعاطا  رگناـیب  ُنوُکَیَف »  » تراـبع
(1 .) دشوپیم یتسه  سابل  گنرد  نودب  تفرگ ، قلعت  ادخ  هدارا  دروم 

ص 186 . ناز ج 33 ، ـــ یملا - 1
یسانشادخ ( 284)

تقل رد خـ جیرد  موهفم تـ
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ُنوُکَیَف »! ْنُک  َُهل  َلاق  َُّمث  ٍبار  ــ ُت ْنِم  ُهَقَلَخ  َمَدا  ـِل  َثَمَک ِهّللا  ـَد  ْنِع ـی  سیع ـَل  َثَم َّنِا  »
نارم ) لآ عـ  / 59)

هملک زا  ترابع  هک  وا  رما  هب  دنلاعتم و  يادخ  قولخم  امامت  یجیردتریغ ، ای  تسا  یجیردـت  ناشدوجو  هک  اهنآ  زا  معا  ناهج  تادوجوم 
بابـسا و اب  هک  تسا  یماگنه  اهنآ  ندوب  یجیردت  نکیل  دندوجولاّیجیردت ، اهنآ  زا  يرایـسب  لاح  نیع  رد  دناهدش . دوجوم  دـشاب  ْنُک » »
ـا ما ـ مت ت و  ــ ـسین را  رد کـ ـی  جیرد ًال تـ ــ ـصا ـد ، نو ـ ـش هتفرگ  رظن  رد  ادخ  هب  ناشتبـسن  ظاحل  هب  رگا  اما  دـنوش ، هسیاقم  یجیردـت  للع 

. دو ـــ د ب ـــ نهاو دو خـ ـ جو ـ لاّی ـ نآ
(285  ) تقلخ رد  جیردت  موهفم 

لاعتم دـنوادخ  دراد : نایب  هک  تسا  نآ  هدـش ، هدروآ  نآ  يارب  ْنُک »... َُهل  َلاق  َُّمث  : » هلمج مالک ، دروم  رد  هک  يزیچ  هدـمع  نیا ، رب  هوالع 
شترـضح رب  تادوجوم  ندومن  قلخ  بابـسا  فالتخا  هطـساو  هب  اـت  درادـن ، بابـسا  هب  زاـین  جاـیتحا و  يزیچ  ندومن  قلخ  ندـیرفآ و  رد 

ار نآ  يدا  ــ باب ع ـ سا زای بـه  ــ نود ن ــ ب دنیرفایب ، دنک  هدارا  هک  ار  هچنآ  هکلب  دشاب  رود ، کیدزن و  ای  لاحم ، نکمم و  ای  ناسآ ، لکشم و 
(1 .) دن ـ کیم قل  خـ

نآ یجیردت  هبنج  تقلخ و  رد  جیردت  وگلا و  هقباس و  مدع 

( هر ـــ قب  / 117 !« ) ُنو ـــ ُکَیَف ْن  ــ ُه ُک ـــ َل ُلو  ــ ُقَی ـا  مَّنِا ار َفـ ـــ ْمَا ی  ـــ ضَق اذِا  َو  »
سپ دنکیم ، قلخ  وگلا  نودـب  دـنکیم ، قلخ  ار  هچنآ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  يوگلا  نودـب  هدـنروآ  دـیدپ  عیدـب و  ناحبـس  يادـخ 
وا دریگیمن و  تروص  جیردت  هیبشت و  دیلقت و  هب  وا  ریغ  لعف  دننام  وا  لعف  سپ  تشادن ، دوخ  رب  قباس  ییوگلا  وا  تاقولخم  زا  زیچچیه 

ص 42 . ناز ج 6 ، ـــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 286)

شابب دـیوگب : هک  نیمه  دـنارب ، ار  يزیچ  ياـضق  نوچ  هک  تسا  نینچ  وا  راـک  دوشیمن ، بابـسا  هب  لـسوتم  دوخ  راـک  رد  نارگید  نوچ 
. تسین یجیردت  وا  راک  زین  درادن و  زاین  قباس  ییوگلا  هب  وا  راک  سپ  دوشیم ، دوجوم 

نآ هک بـا  دـنراد ، یجیردـتریغ  هجو  کی  مه  یجیردـت  تادوجوم  هک  دوشیم ، هدافتـسا  هتکن  نیا  ادـخ  لـعف  ندوبن  یجیردـت  نیمه  زا 
(1 .) دنو ــ شیم ردا  ــ ـی ص لا ــ عت ق  ــ زا ح ه  ــ جو

ص 80 . ناز ج 2 ، ـــــــ یملا - 1
(287  ) نآیجیردتهبنج تقلخردجیردتووگلاوهقباسمدع و 

(288)

لوزن ریدقت و  قلخ و  : مجنپ لصف 

لوز قل و نـ خـ

ٍمُوْلعَم »، ٍرَد  ـ َِقب ِّالا  ُه  ــ ُلِّز ــ َُنن َو مـا  ُه  ــ ُِنئاز ــ ا َخ ــ نَد ــ ْنِع ِّالا  ٍءْی  ــ ْن َش ــ ِم ْنِا  َو  »
( رجح  / 21 !« ) مینکیمن لزان  نیعم  هزادنا  هب  زج  ار  نآ  تسام و  دزن  نآ  ياههنیزخ  تسه  هچ  ره  »

نامسآ دننام  یتسپ  يدنلب و  ینییاپ و  ییالاب و  کی  مزلتـسم  هک  تسا  ییانعم  لوزن  دنادیم و  دوخ  هیحان  زا  لزان  ار  ءْیَـش »  » یلاعتيادخ
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یلومعم لازنا  لازنا ، زا  روظنم  هک  میمهفیم  هداتفین ، یتسپ  ياج  هب  يدنلب  ياج  زا  ًالثم  دیز  هک  مینیبیم  نادجو  هب  نوچ  دـشاب و  نیمز  و 
، نآ زا  دوصقم  دشابیمن و  تسا  يدنلب  یتسپ و  ضرف  مزلتسم  هک 

(289)
ریز هیآ  الا  هیآ بـ ر  ــ یظ دشا و نـ قدا بـ يو صـ لوزن بـر  هملک  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  یتفص  اب  مأوت  هک  یتقلخ  اما  تسا ، دیز  تقلخ  نامه 

: دشابیم
« ریدقت  » ثحبم رد  ثحب  نیا  هیقب  ( ) دیدح /25 .« ) میدرک لزان  ار  نهآ  و  ( » رمز  / 6 .« ) تفج تشه  نایاپراهچ  زا  امش  يارب  درک  لزان  «و 

(1 .() ـد مآ دهاوخ 

دوهش ریدقت و  قلخ و  ملاع  هب  ءایشا  دورف 

ءارعش )  / 92 .« ) َنیَملا ــ ْعلا ِّبَر  ُلیْزنََتل  ـُه  َّنِا َو  »
هب ندروآ  دورف  دروـم  رد  ار  لازنا  اـبلاغ  تسه  هک  يزیچ  تسا ، ندروآ  دورف  نآ  تسا و  اـنعم  کـی  هب  ود  ره  لازنا  هملک  لـیزنت و  هملک 

دنلب یناکم  زا  یمسج  هک  تسا  نیا  هب  ماسجا  رد  لوزن  لصا  دننکیم و  لامعتسا  جیردت ، هب  ندروآ  دورف  دروم  رد  ار  لیزنت  هعفد و  کی 
ص 201 . ناز ج 23 ، ـــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 290)
ـد. شا ـا بـ نعم نیا  اب  بسا  ــ نم هک  تسا  ییا  ـ نعم ـز بـه  ین ما  ـ سجا ریغ  رد  دیآ و  دورف  ناکم  نآ  ن  ــ ییا ــ ه پ ــ ب

رد ار  دوخ  هراومه  نوچ  دروآ ، دورف  ریدقت  قلخ و  ملاع  نطوم و  هب  دـشابیم  شدزن  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  هب  یلاعتيادـخ  لیزنت  و 
وا یتقو  هجیتن  رد  هدوتـس ، ناگدـنب  قوف  رهاق  تاجردـلا و  عیفر  لاعتم و  ریبک و  میظع و  ّیلع و  نوچ  یفاـصوا  هب  هتـسناد و  دـنلب  یماـقم 
رد دروآیم ، تدا  ـ هــش ملاــع  هـب  ب  ــ یغ ملاــع  زا  وـگب  دروآی و یـا  رد مـ ـر  ید ـ قت ـق و  لخ ـم  لا د و بـه عـ ــ نکیم دا  ــ جیا ار  يدو  ــ جو ــ م

. دوشیم بوسحم  وا  هیحان  زا  یلیز  ـ نت تقیقح 
: ًالثم هتفر ، راک  هب  ییایشا  رد  تیانع  نیمه  هب  یلاعتيادخ  مالک  رد  لازنا  ـل و  یز ـ نت ـی  نعی ـه  ملک ود  ـن  یا

فار ) ــــ عا  / 26 .« ) دناشوپب ار  ناتبیع  هک  میدرک  لزان  امش  رب  یسابل  ام  ناگداز  مدآ  يا  : » دومرف سابل  هرابرد 
( رمز /6 .« ) تفج تشه  نایاپراهچ  زاامش  يارب  درک  لزان  و  : » هدومرف نایاپراهچ  هرابرد 

(291  ) دوهش ریدقت و  قلخ و  ملاع  هب  ءایشا  دورف 
( دیدح  / 25 .« ) تسارایسب یتردق  نآ  رد  هک  میدرکلزانارنهآ  : » هدومر ـن فـ هآ هرا  ـ برد

هرقب )  / 105 .« ) دوش لزان  امش  رب  امش  بر  هیحان  زا  ریخ  زا  يزیچ  هک  دنرادیمن  تسود  هدومرف ...« : ریخ  قلطم  هرابرد 
ـم ینکی ـ من لزا  ــ ار ن نآ  ت و مـا  ــ ــسا دز مـ ـــ نآ ن ياــههنیزخ  نآ کـه  ـر  گم ـت  ــسین ـز  یچ ـچ  یه : » هدو ـ مر تادو فـ ـ جو ـق مـ لطم هرا  ــ برد

ر ) ـــ جح  / 21 .« ) ن ــ یعم ياهزاد  ـ نا ه  ـــ ر ب ــ گم
ِباتِْکلا ُِّما  یف  ُهَّنِا  َو  َنُولِقْعَت  ْمُکَّلََعل  اِّیبَرَع  انآُْرق  ُهاْنلَعَج  ّانِا   » هیآ دـنکیم ، تلالد  نآرق  صوصخ  رد  اـنعم  نیا  راـبتعا  رب  هک  یتاـیآ  هلمج  زا 

لقعت امـش  دـیاش  ات  میداد ، رارق  یبرع  نابز  هب  یندـناوخ و  ار  باتک  نیا  اـم  دـیامرفیم : هک  تسا  فرخز ) 3 و 4 /  ،« ) ٌمیکَح ٌِّیلََعل  اْنیَدـَل 
(1 .) دراد هنازرف  دنلب و  یماقم  ام  دزن  رد  کـه  دو ، با بـ ـ تکلاما رد  با  ـ تک نیا  هنر  ـ گو د ، ــ ینک

ص 201 . ناز ج 30 ، ــــــــــــ یملا - 1
یسانشادخ ( 292)
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اهنآ تیاده  تکرح و  ریدقت  تادوجوم و  قلخ 

ماعنا )  / 102 !« ) ٍءْیَش ِّلُک  ُِقلخ  َوُه  ِّالا  َهِلا  آال  ْمُکُّبَر  ُهّللا  ـُم  ُِکلذ »
دـشاب قداـص  نآ  رب  ءیـش »  » هملک هک  ار  یگرزب  کـچوک و  دوجوم  ره  هداد و  میمعت  ار  دوـخ  تقلخ  شدـیجم  مـالک  نیا  رد  دـنوادخ 

نآ : » هدومرف زین  و  دعر )  / 16 ،« ) تسا راّهق  ياتکی  وا  زیچ و  ره  هدننیرفآ  تسادخ  وگب  : » تسا هدومرف  هلمج  نآ  زا  هتـسناد  دوخ  قولخم 
هچ ار  نآ  درکریدقت  ار و  يزیچ  ره  دیرفآ  و  : » دـیامرفیم رخآ  رد  و  ناقرف )  / 2 ،« ) تسوا ِنآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  کلم  هک  تسا  یسک 

( نآ زا  هدافتــسا  هـب   ) دیــشخب و شنیرفآ  يزیچ  ره  هـب  هـک  تـسا  ناـمه  اـم  راـگدرورپ  : » دـیامرفیم زین  و  ناـقرف )  / 2 ،« ) یندرک ریدـقت 
ر و ــ ید ــ تسا کـه تـق یسک  نآ  در و  تسرد کـ سپ  يروآعمج و سـ هک  تسا  یسک  نآ  : » دیامرفیم زین  و  هط )  / 50 ،« ) درک شايربهر 

( یلعا 2 و 3 /  .« ) دومرف ـت  یاد سپس هـ در  ــ ير ک ــ یگهزاد ــ نا
هک تسا  نیا  نآ  تسا و  يرگید  نایب  عون  کی  اهنیا  ریظن  يرگید  تایآ  تایآ و  نیا  رد 

(293  ) اهنآ تیاده  تکرح و  ریدقت  تادوجوم و  قلخ 
تیاده ریدقت و  هب  دنتسم  ار  اهنآ  تانکس  تاکرح و  نوگانوگ و  راثآ  لا و  ــ معا ه و  ــ تـسناد ت  ــ قلخ هب  د  ــ نتـسم ار  تادو  ــ جو ــ دوخ م

را ـ ثآ اهراک و  ریاس  غرم و  زاور  ــ ی و پ ــ ها ــ يروا م ــ نـش ا و  ــ نآ ج ه  ــ ـن جـا ب یا زا  لا  ــ قتنا يارب  ناسنا  نتـشادرب  ماگ  ًالثم  هتـسناد ، یهلا 
. تسوا تقلخ  هب  دنتسم  اههدربمان  نآ  دوخ  یهلا و  ریدقت  هب  دنتسم 

ینیوکت تیاده  هب  تادوجوم  هک  ار  یتایاغ  نینچمه  اهنآ و  دودح  تادوجوم و  لامعا  تاّیـصوصخ  هک  تسا  رایـسب  تایآ ، لیبق  نیا  زا 
. دنادیم میلع  زیزع  يادخ  ریدقت  هب  دنتسم  ار  همه  هتسناد و  ادخ  هب  یهتنم  دنکیم  ریس  نآ  يوس  هب  کی  ره  ادخ 

هب یهتنم  همه  دـنراد  دوخ  يدوجو  ریـسم  رد  هک  یتایاغ  تـالّوحت و  اـهنآ و  يدوجو  دودـح  یهلا و  تقلخ  هب  دنتـسم  تاذ  هرهوج  سپ 
هک تسه  زین  يرگید  تاـیآ  ناـیم  نیا  رد  تسا ، اـهنآ  زا  کـی  ره  تقلخ  رد  هک  تسا  یتّیـصوصخ  تیفیک و  هـب  طوـبرم  ادـخ و  ریدـقت 

ار همه  هک  تسا  يد  ــ ه ح ــ ءازجا ب نآ  لاصتا  دنطوبرم و  لصتم و  مه  هب  همه  ملاع  ءازجا  دناسریم 
یسانشادخ  ( 294)

(1 .) تسامرفمکح نآ  رد  يدحاو  ماظن  هدروآرد و  دوجوم  کی  تروص  هب 

ت ــ قلخ ـه  یو ــ ست

یلعا )  / 2 !« ) يّوَسَف َقَلَخ  يذَّلَا  »
رد یئزج  ره  هک  تسا  يوحن  هب  ءازجا  نآ  نداهن  مه  يور  ياـنعم  هب  نآ  هیوست  تسا و  نآ  ءازجا  يروآدرگ  ياـنعم  هب  يزیچ  ره  تقلخ 

رتهب يرگید  ياج  ره  زا  ار  بولطم  رثا  هک  دریگ  رارق  ییاج  نآ  رب  هوـالع  دوشن و  روصت  شیارب  نآ  زا  رتهب  ییاـج  هک  دریگ ، رارق  ییاـج 
رو ـ ـص نآ تـ زا  رته  هک بـ ـد  هد رار  ییا قـ رد جـ ار  رگید  وضع  ره  ییاج و  رد  ار  شوگ  ییاج و  رد  ار  مشچ  ناـسنا  دروم  رد  ًـالثم  دـهدب ،

. دوش ءادا  شقح  دو و  ـ شن
ص138 . نازیملا ج 14 ، - 1

(295  ) تقلخ هیوست 
ـد شاب بیکرت  نآ  رد  ای  هک  دو  ـ شیم یتاقولخ  لماش مـ اهنت  نکل  هدمآ ، قلطم  هفیرـش  هیآ  رد  دنچ  ره  هیوست  تقلخ و  ینعی  هملک  ود  نیا 

(1 .) دشاب هتشاد  بیکرت  زا  ياهبیاش  ای  و 
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تقلخ ریدقت 

( یلعا /3 !«) يدَهَف َرَّدَق  يذَّلاَو  »
نآ زین  شراک و  رد  مه  شتافـص و  رد  مه  شتاذ و  رد  مه  هدرک ، قلخ  نیعم  دودح  صوصخم و  هزادـنا  اب  هدرک  قلخ  ار  هچنآ  دـنوادخ 

سپ دومرف ، تیاده  هدرک  ریدقت  هچنآ  يوس  هب  ار  وا  زاهج  نامه  هلیـسو  هب  دشاب و  بسانتم  اههزادـنا  نآ  اب  هک  هدرک  زهجم  يزاهج  اب  ار 
زور نیلوا  ناـمه  زا  هک  لـفط  دـننام  تسا ، تکرح  رد  ینیوکت  یناـّبر و  یتیادـه  اـب  هدـش و  ردـقم  شیارب  هچنآ  يوـس  هب  يدوـجوم  ره 
ناو ـ یح ر  ــ ـد و ه نک شرد  ردا و پـ نا مـ ـ هد رد  را  ـ قنم ـد  یا ه بـ ــ د ک ــ نادیم ـر  تو ــ بک ه  ــ جو ـــ دسانـشیم و ج ار  ردام  ناتـسپ  هار  شدـلوت 
يو ــ ـس هب  يدوـجوم  ره  سا  ــ یق نیمه  رب  تسا و  هدـش  تیادـه  دوـخ  عـفن  يوـس  هب  یعفنيذ  ـت و هـر  یاد شاهدا هـ ــ يو م ـ ـس ير بـه  نـ

. تسا هدش  تیاد  شايدو هـ ـ جو لا  ـ مک
ص 184 . ناز ج 40 ، ـــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 296)
ياهزادـنا هب  رگم  مینکیمن  شلزاـن  اـم  تساـم و  دزن  شیاـههنیزخ  هک  نآ  رگم  تسین  زیچ  چـیه  و  : » هدومرف یناـعم  نیا  رد  یلاعتيادـخ 

ناور وسنادــب  هـک  تـسا  یفدــه  کــی  ره  يارب  ( » سبع /20 ،«) درک مـــهارف  ناـــسآ و  شیارب  ار  هار  سپــــس  ( » رجح  / 21 ،« ) موـلعم
(1 ( ) هرقب /148 .«) تسا

ص 185 . ناز ج 40 ، ـــ یملا - 1
(297  ) تقلخ ریدقت 

تقلخ رد  ملظ  یفن 

ماعنا )  / 133 !« ) ِۀَمْحَّرلاوُذ ُِّینَْغلا  َکُّبَر  َو  »
يزیچ نتسب  راک  هب  زا  تسا  ترابع  هک  ملظ  هک  نیا  حیضوت  دنوادخ ، زا  تقلخ  رد  ملظ  ءاحنا  عیمج  یفن  يارب  تسا  یماع  نایب  قوف  هیآ 

ملاظ هک  تسا  یجایتحا  يارب  ای  دریگیم ، ماجنا  روظنم  ود  زا  یکی  يارب  هتسویپ  هک  یقح  نتخاس  هابت  رگید  ترابع  هب  شدروم و  ریغ  رد 
تـسد هب  تسا  جاتحم  نآ  هب  شتـسود  اـی  شدوخ و  اـی  هک  یعفن  ًـالثم  دـنکیم ، عفر  ار  جاـیتحا  نآ  ملظ  اـب  هتـشاد و  هوجو  زا  یهجو  هب 

تسا یبلق  تواسق  تواقش و  رطاخ  هب  ای  دنکیم و  عفد  درادیم  شتسود  هک  یسک  زا  ای  شدوخ و  زا  يررـض  هلیـسو  نادب  ای  دروآیم و 
دراد ملظ  هب  جاـیتحا  هن  تسا ، هزنم  تشز  تفـص  ود  ره  نیا  زا  ناحبـسيادخ  دوشیمن و  رثأـتم  وا  تبیـصم  موـلظم و  جـنر  زا  دراد و  هک 

رادقم هب  مادک  ره  تادوجوم  همه  هک  تسا  ياهقلطم  تمحر  ياراد  نوچ  دراد  تواسق  تواقش و  هن  تسا و  تاذلاب  ّینغ  نوچ 
یسانشادخ  ( 298)

،« ِۀَمْحَّر ــ لاوُذ ُِّینَْغلا  َکُّبَر  َو   » هلمج هک  ییانعم  نآ  تسا  نیا  دنکیمن . ملظ  يدحا  هب  وا  سپ  دنمعنتم ، وا  تمحر  زا  دوخ  تقایل  ّتیلباق و 
رقف هب  هتخیمآ  هک  یقلطم  ياـنغ  هـب  تـسا  فـصتم  هکتسایـسک  نآ  وتراـگدرورپ  هـک : دـهدیم  ینعم  نـینچ  دـنکیم و  تلـالد  نآ  رب 

هب وا  هک  تسا  نیا  نآ  ياـضتقم  و  تسا . هتفرگ  ارف  ار  تادوـجوم  یماـمت  هک  ياهقلطم  تمحر  هـب  تـسا  فـصتم  زین  تـسین و  جاـیتحاو 
، دناشنب امـش  ياج  هب  دـهاوخب  هک  ار  يرگید  قولخم  ره  شتمحر  كالم  هب  هدرب و  نیب  زا  ار  امـش  همه  دـناوتیم  دراد  هک  ییانغ  كالم 

ضرقنم هدرب و  نیب  زا  تشاد  ناـنآ  زا  هک  ییاـنغ  كـالم  هب  ار  موـق  نآ  دـیرفآ و  يرگید  موـق  هیّرذ  زا  ار  امـش  شتمحر  هب  هک  ناـنچمه 
(1 .) تخاس

ص 228 . ناز ج 14 ، ــ یملا - 1
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(299  ) تقلخ رد  ملظ  یفن 

تقلخ ییابیز 

ُه »! ـــــ َْقلَخ ٍءْی  ـــــ َّل َش ــــ َن ُک ـــ َسْحَا يذ  ـــــ َّلَا »
( هدجس /7 !« ) درک وکین  ار  زیچهمه  تقلخ  هک  یسک  »

نآ تاذ  زا  جراخ  هک  یتیاغ  ضرغ و  اب  ءازجا  همه  يراـگزاس  مه و  هب  تبـسن  زیچ  ره  ءازجا  يراـگزاس  زا  تسا  تراـبع  نسح  تقیقح 
دوشیمن و روصت  دوجوم  نآ  يارب  نآ  رتلماک  رتمامت و  هک  تسا ، ینـسح  ياراد  شدوخ  يارب  هسفن و  یف  تادوجوم  زا  کی  ره  تسا .

ناونع ياراد  دوجوم  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  اـی  تسا : تلع  ود  زا  یکی  يارب  تسا ، ررـض  یتـشز و  ياراد  يدوجوم  ینیبیم  هک  نیا  اـما 
هکلب تسین  تشز  تسا  لاعفا  زا  یلعف  هک  تهج  نادب  ملظ  هک  انز ، ملظ و  دننام  تسا . نآ  هب  دنتـسم  شررـض  يدـب و  هک  تسا ، یمدـع 
تسد هب  تسد  طیارـش  نارازه  تسا و  یجراخ  یلمع  هک  تهج  نادب  انز  تسا و  تشز  دنکیم  لطاب  مودعم و  ار  یقح  هک  تهج  نادب 
تهج نیدـب  شایتشز  هکلب  تسا ، كرتشم  حاکن  لمع  اب  طیارـش  نآ  رد  نوچ  تسین ، تشز  دریگب  یجراخ  تروص  لـمع  نآ  اـت  هداد 

تسا
یسانشادخ  ( 300)

هار زا  مینکیم و  شاهسیاقم  رگید  يدوجوم  اب  هک  تسا  نیا  يارب  ای  و  تسا . یعامتجا  یتحلـصم  فلاخم  اـی  یعرـش و  یهن  فلاـخم  هک 
تشز و ناسنا  اب  هسیاقم  رد  برقع  دوشیم و  دب  تشز و  لگ  اب  هسیاقم  رد  راخ  ًالثم : دوشیم ، شضراع  يدب  یتشز و  هک  تسا  هسیاقم 

. تسین اهنآ  یتاذ  یتشز ، يدب و  اهنآ  ریا  ـ ظن ـل و  ثم د  ــ نچ نیا  رد  دو . ــ شیم د  ــ ب
تقلخ یلاعتيادـخ  هک  نیا  لیلد  هب  دوشیمن ، يدـب  هب  فصّتم  تسا  قو  ــ لخم دو و  ــ جو ــ هک م تهج  نادـب  يدوجوم  چـیه  لاـح  ره  هب 

و ــ کین ن و  ــ ـسح تسا  قو  ــ لخم ت کـه  ــ هج نادـب  یقولخم  ره  تسا و  نسح  اب  مزالم  تقلخ  تسا . هدـناوخ  ـو  کین ار  يدو  ــ جو ــ ر م ــ ه
ینامرفان و تیـصعم و  شدوخ . هن  تسین ، قولخم  شایتشز  يدـب و  هتبلا  تسین  اد  ــ قو خ ــ لخم مینک  روصت  هک  يدـب  یتشز و  ره  تسا .

(1 .) دیآیم دیدپ  سایق  هیحان  زا  همه  اهیدب  دنتسین و  ادخ  قولخم  دندب  دنتشز و  دنهانگ و  هک  تهج  نآ  زا  ناهانگ 
ص 81 . ناز ج 32 ، ـــ یملا - 1

(301  ) تقلخ ییابیز 
(302)

تایح یتسه و  : مشش لصف 

نآ ماسقا  یتسه و 

هرقب )  / 255 !« ) ُموُّیَْقلا ُّیَْحلا  َوُه  ِّالا  َهِلا  ُهّللَا ال  »
یتباث عضو  لاح و  هک  یتادوجوم  یکی  دـنتفای : روج  ود  ار  اهنآ  دـنتخادرپ  تادوجوم  لاح  هعلاطم  هب  هک  یلوا  ياهزور  نامه  زا  اـهناسنا 

هک یتادوجوم  رگید  مسق  تادامج و  ریاس  اهگنـس و  دننام  دـنکیمن ، ساسحا  اهنآ  رد  نامز  رورم  زا  یـشان  يرییغت  یمدآ  سح  دـنراد ،
رثا رد  مینیبیم  هک  تاتابن  نینچمه  تاناویح و  ریاس  ناسنا و  دننام  دروآیم ، دیدپ  اهنآ  لاعفا  اوق و  رد  سوسحم  یتارییغت  نامز  تشذـگ 
. ددرگیم یهاب  داس و تـ را فـ ـ چد جیردت  هب  رخآ  رد  دوشیم و  لیطعت  يرگید  زا  سپ  یکی  ناشراک  ناشرعاشم و  اوق و  نامز  تشذگ 

(303)
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هلأـسم هک  تسه ، يرگید  زیچ  يداـم  سوـسحم و  لـکیه  رب  هوـالع  مود  مسق  تادوـجوم  رد  هـک  دـندیمهف  ار  اـنعم  نـیا  اـهناسنا  سپس 
راک زا  تایح و  ار  نآ  مان  دنتـسه و  یـشان  زیچ  نآ  زا  همه  دریگیم  تروص  هدارا  ملع و  اب  هک  ییاهراک  یملع و  تاکاردا  تاـساسحا و 

رد مه  ناحبـس  يادخ  دوشیم . حشرت  نآ  زا  تردق  ملع و  هک  تسا  يدوجو  مسق  کی  تایح  سپ  دـندیمان ، گرم  ار  شنالطب  نداتفا و 
: دومرف هلمج  نآ  زا  هدرک ، ءاضما  ار  اهناسنا  صیخشت  نیا  دوخ  مالک  زا  يدراوم 

( دیدح  / 17 .« ) دنکیم هدنز  درم  هک  نآ  زا  ـد  عب ار  ـن  یمز تساد کـه  ن خـ ــ یا د  ــ یناد ــ «ب
نآ دـنکیم ، فپ  دـتفایم و  شوج  بنج و  هب  مینکیم  لزاـن  ناـنآ  رب  ار  بآ  اـم  هک  نیمه  هداـتفا ، تکرح  یب  هک  ینیبیم  ار  نیمز  وـت  »

تلصف )  / 39 .« ) درک دهاوخ  هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسا  یسک  نامه  درک  هدنز  ار  نآ  هک  یسک 
یسانشادخ  ( 304)

( رطاف  / 22 .« ) دنتسین يواسم  مه  ناگدرم  دنتسین ، ربارب  مه  اب  همه  ناگدنز  »
( ءایبنا  / 30 .« ) د ــ نشا ــ هد ب ـ نز بآ  زا  ناگد  ـ نز ـم کـه  یاهدر ـــ ن ک ــ ین «مـا چـ

. هایگ هچ  ناویح و  هچ  ناسنا و  هچ  دوشیم ، هدنز  ماسقا  همه  تایح  لماش  هیآ  نیا  و 
ـی و ـضار ای  ـ ند یگد  ـ نز بـه  : » دـن ـ کیم مس  دـنچ قـ ار  یگدـنز  مه  ریز  تایآ  درکیم ، مسق  هس  ار  هدـنز  دوجوم  قوف  تایآ  هک  روطنامه 

( سنوی  / 7 ،« ) دنتس لد بـ ناد  دند و بـ ـع شـ نا قـ
( رفاغ  / 11 .« ) يدرک هدنز  را  ـ بود يد و  ـ نار ــ یم ار  ام  را  ــ بود ارا  ــ گدرور ــ «پ

، تفگیم نخـس  ایند  یگدـنز  زا  مه  یلبق  هیآ  دوشیم و  ترخآ  رد  یگدـنز  خزرب و  رد  یگدـنز  لماش  هیآ  رد  ندرک  هدـنز  هرابود  هک 
هک روط  نامه  تسا ، مسق  هس  مه  یگدنز  سپ 

(305  ) نآ ماسقا  یتسه و 
(1 .) دنمسق نا سـه  ـ گد ـ نز

ت ــ سپ ـی  گد ــــ نز

( هرقب  / 255 !« ) ُمو ـــ ُّیَْقلا ُّی  ــ َْحلا َو  ــ ِّالا ُه َه  ــ ِلا ُه ال  ــــ ّللَا »
تـسپ و یگد  ـ نز ار  نآ  شمـال  زا کـ يدراو  رد مـ لا  ـن حـ یع رد  ـی  لو ـه  تـسناد ـی  گد ـ نز ار  ـا  یند ـی  گد ـ نز ـن کـه  یا نا بـا  ـ حبـس يادـخ 

: هدومرف هتسناد و  انتعا  لباق  ریغ  راوخ و 
ص 217 . ناز ج 4 ، ـــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 306)
( دعر /26 ،« ) تسین یکزیچ  زج  ترخآ  یگدنز  ربارب  رد  ایند  یگدنز  »

( ءاسن  / 94 ،« ) دیتس يالا پـ رد پـی کـ هم  ام هـ «شـ
( فهک  / 28 ،« ) یهاوخیم ار  تسپ  یگدنز  تنیز  »

( ماعنا  / 32 ،« ) تسین يراک  هدوهیب  يزاب و  زج  ایند  تسپ  یگد  ـ نز »
( دیدح  / 20 .« ) تسی يز نـ ـب چـیـ یر ماد فـ ای بـجـز  ــ ند یگد  ــ نز »

هک تسا  يزیچ  ره  يانعم  هب  عاتم  هدـناوخ و  عاتم  ار  نآ  درک ، فیـصوت  فاصوا  نیا  هب  ار  ایند  یگدـنز  ادـخ  هک  دـیدرگ  هظحـالم  سپ 
دهدیم ناشن  يدوخ  هک  تسا  يزیچ  ضَرَع  دناوخ و  ضَرَع  ار  نآ  دشاب و  فده  هب  ندیـسر  يارب  ياهلیـسو  هکلب  دشابن ، فده  شدوخ 

رطاـخ هب  اـت  دوش ، يرگید  زیچ  همیمـض  هک  تسا  یلاـمج  ییاـبیز و  ياـنعم  هب  تنیز  دـناوخ و  تنیز  ار  نآ  دوریم و  نیب  زا  يدوز  هب  و 
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نآ رد  هک  هتـساوخ  ار  يزیچ  هدـش ، بذـج  زیچ  نآ  فرط  هب  هک  یـسک  نآ  هجیتن  رد  دوش ، بلاج  بوبحم و  رگید ، زیچ  نآ  شاییاـبیز 
راـک زا  ار  یمدآ  هک  ياهدوـهیب  ياـهراک  زا  تسا  تراـبع  وـهل  هدـناوخ و  وـهل  ار  نآ  زین  هتـساوخن و  تسه  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  تـسین و 

ماجنا تقیقح  زا  یلاخ  یلایخ و  فده  کی  رطاخ  هب  ـی کـه  لمع زا  ـت  ـسا ترا  ــ بع بعل  هدـناوخ و  بعل  ار  نآ  زین  درادـبزاب و  شبجاو 
عا ــ تم ار  نآ  دریگ و 

(307  ) تسپ یگدنز 
(1 .) ـد نز ــ لو ب ــ ار گ یمدآ  هک  تسا  ياهدنبیرف  ره  يانعم  هب  رورغ  عاتم  هدناو و  رور خـ ــ غ

ی ــ عقاو ی  ــ گد ــ نز

( هرقب  / 255 !« ) ُموُّیَْقلا ُّیَْحلا  َوُه  ِّالا  َهِلا  ُهّللَا ال  »
زج  ایند  یگدنز  : » تسا نیا  نآ  تسا و  الاب  تایآ  تایصوصخ  همه  عماج  يرگید  هیآ 

ص 218 . ناز ج 4 ، ـــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 308)

هفیرـش هیآ  نیا  توـبکنع )  / 64 .« ) دـنمهفب دـنراد  اـنب  رگا  تسا ، ترخآ  یگدـنز  اـهنت  یعقاو  یگدـنز  تسین و  يزاـب  يراـک و  هدوهیب 
تابثا ترخآ  یگدنز  يارب  ار  لامک  تقیقح و  نآ  هدومن و  یفن  ایند  یگدنز  زا  ار  نآ  لامک  ینعی  ار  یگدنز  يانعم  تقیقح  دهاوخیم 

: دومرف نا کـه  ــ نچمه ـت ، سین ـی  گر ــ نآ م زا  دع  ـت کـه بـ سا یتا  ــ یح تر  ــ خآ یگد  ــ نز نوچ  دنک ،
( ناخد 55و56/ ،« ) دنشچیمن یگرم  چیه  یخلت  رگید  لوا  گرم  زجهب  دننمیا و  هکیلاحرد  »

ق)  / 35 .« ) تس نآ هـم هـ زا  شی  ام بـ دز  ـد و نـ نراد ـد  نهاوخ هچ بـ ـ نآ تشه هـر  رد بـ »
زا ینمیا ، ینعی  لوا  تفـص  نکل  دنکیمن ، ردکم  ار  ناشـشیع  یترودک  یـضقن و  چیه  دنوشیمن و  گرم  راچد  رگید  ترخآ  لها  سپ 

. تسا نآ  تایرور  زا ضـ و  ترخآ ، یگدنز  هصاخ  یقیقح و  راثآ 
دو بـه ــ ـــش ضرا  ــ نآ ع ر  ــ گر ب ــ ت م ــ ـــسین ـن  کمم نو  چـ تـــسا ، ـت  قیقح ق  ــ بط رب  ـی و  قیقح ـی  گد ــ نز يور  ــ خا ـی  گد ــ نز سپ 

هداد ترخآ  ه  ــ وا ب ار  ی  ــ قیقح تا  ــ یح ه  ــ هدنامهف ک رگید  يدایز  رایسب  تایآ  رد  لاح  نیا  اب  ناحبـسيادخ  ـا  ما ا ، ــ یند تا  ــ یح فال  خـ
شدوخ هک  نیا  هن  تسادخ ، کلم  مه  ترخآ  تایح  سپ  تسوا ، تسد  هب  روما  همه  مامز  دنکیم و  هدنز  یتایح  نینچ  هب  وا  ار  ناسنا  و 

زا هـن  دراد ، ادـخ  زا  ار  دوـخ  هـب  صوـصخم  ّتیـصاخ  تر  ــ خآ یگدـنز  ه  ــ ـصال ــ اـهر و خ هـلی و  هـن  تسادـخ  رخــسم  دـشاب و  کـلام 
(1 .) شدوخ

ص 219 . ناز ج 4 ، ـــــــ یملا - 1
(309  ) یعقاو یگدنز 

(310)

تقلخ هرتسگ  : متفه لصف 

نآ هنماد  شرتسگ  تقلخ و  تّیمومع 

ماعنا ) /102 !« ) ٍءْیَش ِّلُک  ُِقلخ  َوُه  ِّالا  َهِلا  آال  ْمُکُّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذ  »
يدوجوم چـیه  هصـالخ  دراد و  شرتسگ  دراد  دوجو  زا  ياهرهب  هک  يزیچ  ره  رب  تسا و  یمومع  تقلخ  هک  نیا  رد  دراد  روهظ  قوف  هیآ 
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ـچ یه رد  هدمآ و  ررکم  نآر  ــ رد ق د ) ــ عر  / 16 ،« ) ٍءْیَش ِّل  ُِقلا ُکـ ــ ُه خ ــ ّللَا  » ترا ــ بع ت . ــ سا هتفای  دوجو  ادخ  عنص  هب  هک  نآ  رگم  تسین 
تسی . دشا نـ هت بـ ـ شاد نآ  صیصخ  رب تـ ت  ــ لالد ياهنیرق کـه  اج 

( اهباهش  ) كزاین ناگراتس و  نامسآ و  زا  ملاع  تادوجوم  هک  نیا  هرابرد  میرک  نآرق 
(311)

هایگ گرگت و  هقعاص و  ناراب و  قرب و  دعر و  اهربا و  یندعم و  رـصانع  اهیکـشخ و  اهایرد و  اهيدنلب و  اهیتسپ و  اههوک و  نیمز و  و 
تلع هب  لولعم  لعاف و  هب  لعف  تبسن  تادوجوم  هب  راثآ  نیا  تبـسن  هک  نیا  دنتـسه و  یـصاوخ  راثآ و  ياراد  ناسنا  ناویح و  تخرد و  و 

(1 .) مینادیم یملسم  رما  ار  نامه  مه  ام  دوخ  هک  هتشاد  راهظا  ار  ياهیرظن  نامه  تسا ،

تقلخ لومش  رد  ناسنا 

ماعنا )  / 102 !« ) ٍءْیَش ِّلُک  ُِقلخ  َوُه  ِّالا  َهِلا  آال  ْمُکُّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذ  »
زا تسا ، هتـسناد  يو  هب  دنتـسم  ناسنا و  دوجو  هب  مئاق  ار  اهنآ  هدـش و  لئاق  یلاعفا  تادوجوم  عاونا  ریاس  دـننام  ناـیمدآ  يارب  میرک  نآرق 

نتسشن و ندیماشآ ، ندروخ و  لیبق 
ص 135 . ناز ج 14 ، ـ یملا - 1

یسانشادخ  ( 312)
. رورس یلاحشوخ و  روعش و  مهف و  دشر و  ضرم ، تحص و  نتفر ،

هک یناسل  نامه  هب  هتـسنادن  تادوجوم  عاونا  ریاس  نیب  ناسنا و  نیب  یقرف  چـیه  هراب  نیا  رد  دـنادیم و  ناسنا  لعف  ار  لاعفا  نیا  همه  نآرق 
يرآ تشادن ، ییانعم  یهن  رما و  نیا  دوب  نیا  زج  رگا  دنکن و  ای  دنکب و  راک  نالف  دیاب  ناسنا  ای  دـندرک ، راک  نالف  موق  نالف  دـیامرفیم :
لاعفا ياراد  ار  وا  میلئاق و  يو  يارب  ار  نزو  نآ  دوخ  هعماج  رد  نایمدآ  ام  دوخ  هک  تسا  لئاق  ار  نزو  نامه  ناـسنا  درف  کـی  يارب  نآرق 

وا راـیتخا  هب  دنتـسم  تسا  ندـیماشآ  ندروخ و  لـیبق  زا  هک  ار  راـک  نآ  هدومن و  هذـخاؤم  شیاـهراک  زا  ياهراـپ  رد  مینادیم و  يراـثآ  و 
هذخاؤم نآ  لاثما  یناوج و  يریپ و  ضر و  تح و مـ ـ ـص لیبق  زا  تسین  وا  رایتخا  تحت  رد  هک  شرگید  ياهراک  زا  ياهراپ  رد  مینادیم و 

(1 .) مینکیمن
ص 136 . ناز ج 14 ، ـــ یملا - 1
(313  ) تقلخ لومش  رد  ناسنا 

ـت قلخ رد  د  ــ حاو ما  ـ ظن

ما ) ــ عنا  / 102 !« ) ٍءْی ِّل َشـ ــ ُق ُک ــ ِلخ َو  ــ ِّالا ُه َه  ــ ِلا آال  ْم  ــ ُکُّبَر ُه  ـــ ّللا ُم  ـــ ُِکلذ »
زین ام  هبرجت  لقع و  مینکیم و  ساسحا  دوخ  يارب  ار  نامه  زین  نایمدآ  ام  دوخ  هک  تسا  لـئاق  ار  یماـظن  ناـمه  ناـسنا  يارب  میرک  نآرق 

رد هک  یفالتخا  همه  اب  ملاع  يازجا  یمامت  هک  تسا  نیا  ساسحا  نآ  دـنادیمن و  اطخ  رب  ار  ام  ساسحا  دـنکیم و  دـییأت  ار  ساـسحا  نیا 
لعف و ّرثأت ، ریثأت و  نیا  اب  دـنکیم و  لمحت  ار  يراثآ  ماظن  زا  دراد و  يرثا  یلعف و  یمومع  ماظن  رد  کـی  ره  تسه  نآ  عاونا  اـهتیوه و 

(1 .) تسا ملاع  ءازجا  رد  یمومع  ّتیلع  نوناق  نامه  نیا  دیآیم و  دوجو  هب  تسامرفمکح  ماظن  رساترس  رد  هک  یطابترا  مایتلا و  لاعفنا ،
یسانشادخ ( 314)

دو ـــ جو ت  ــ قیقح رد  ـی  گتسو ـ یپ و  ـد ، حاو ترد  ــ ق
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ُبَْرقَا »! َوُه  َْوا  ِرَصَْبلاِحْمَلَک  ِّالا  ِۀَعاّسلا  ُْرمَا  ام  َو  »
( لحن  / 77 ...!« ) نآ زا  رتکیدزن  ای  تسین و  شیب  یندز  مهب  مشچ  تمایق  رما  «و 

وا تردق  هرقب )  / 259 ،« ) ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنِا  . » تسا قلخ  نیرتناسآ  رما  دننام  یلاعتيادخ  تیشم  تردق و  هب  هبسنلاب  تمایق  رما 
دیقم تردق  تسا  رـشب  رد  هک  یتردق  هتبلا  دنـشاب . ناسکی  وا  تردق  ربارب  رد  لامعا  تادوجوم و  یمامت  هک  دنکیم  باجیا  يزیچ  ره  رب 

یطیاـسو همه  طیارـش و  دـیقم  هتـشذگ  هدارا  زا  تسا ، ندروخ »  » ًـالثم يراـک ، هدارا  دراد  ار  نآ  رب  تردـق  ناـسنا  هک  يزیچ  اـهنت  تسا ،
یمدآ  تردق  هطیح  زا  هک  دنتسه 

ص 136 . ناز ج 14 ، ــــــــ یملا - 1
(315  ) دوجو تقیقح  رد  یگتسویپ  دحاو و  تردق 

ًالثم ددـنب و  راک  هب  ار  دوخ  تردـق  دـهاوخب  ناسنا  نوچ  دـنکیم و  دـیقم  ار  رـشب  تردـق  هک  دنتـسه  يدویق  طیاسو  نیا  سپ  دـنجراخ ،
هاگ نآ  دزاس و  فرط  رب  ار  عناوم  دـهد و  رارق  دوخ  سرتسد  رد  دروخب و  ار  اذـغ  هدومن ، مهارف  ار  نآ  طیارـش  دـیاب  ًـالبق  دروخب  ییاذـغ 

ثعاب شتافص ، ریاس  نینچمه  شايرود و  شایکیدزن و  نآ ، يدایز  تامدقم و  نیا  یمک  دوخب . اذغ  ات  دنزب  راک  هب  ار  دوخ  یندب  رازبا 
هک تسوا ، تاذ  نیع  شتردـق  یلاعتيادـخ  نکلو  دـنکیم  داـیز  مـک و  ار  تردـق  دوـشیم و  لـمع  يراوـشد  تلوهـس و  رد  فـالتخا 

دح و هب  دودحم  ریغ  قلطم و  وا  تردق  سپ  دوش ، يدیق  هب  دـیقم  وا  تردـق  تسا  لاحم  تسا . عنتمم  نآ  رد  مدـع  تسا و  دوجولابجاو 
هک نیا  نودـب  تسا ، يواسم  وا  تردـق  هب  تبـسن  يزیچ  ره  دریگیم و  قلعت  زیچ  ره  هب  هک  تسا ، ماع  شتردـق  تسا ، دـیق  هب  دـیقم  ریغ 

د، ــ ـشا ــ هتـشاد ب ی  ــ لطعم شیارب  رگید  راـک  يروـف و  شیارب  يراـک  ماـجنا  دـشاب ، راوـشد  شیارب  رگید  يراـک  ناـسآ و  شیارب  يراـک 
. تسا رگیدکی  هب  تبسن  ءایشا  دوخ  هنایم  ا  ــ هنت تسه  رگا  یفال  ــ تخا

دوشیم ثعاب  هتبلا  میریگب  رظن  رد  تسا  هطساو  اهنآ  هنایم  هک  یعناوم  دوبن  طیارش و  بابسا و  میجنسب و  مه  هب  تبـسن  ار  ملاع  ءازجا  رگا 
دیقم هماع  تردق  نیمه  اما  دنکیمن  دیقم  تسا  نآ  هب  قلعتم  هک  ار  یهلا  ماع  تردق  نکل  دنک ، دیقم  یضعب  دوجو  هب  ار  یضعب  هک 

یسانشادخ  ( 316)
هدوب نامز  زا  هعطق  نالف  رد  تسا و  ینالف  شردام  ینالف و  شردپ  هک  تسا  يدبا  تردق  قلعتم  هک  انعم  نیا  هب  قلطم ، هن  دوشیم ، قلعتم 

رد دراد ، ملاع  ءازجا  اب  هک  یطباور  همه  اب  درف  کی  دوجو  سپ  هدوب ، دـیقم  رگید  دویق  نـالف  هب  نینچمه  هتـسیزیم و  ناـکم  نـالف  رد  و 
کی زج  نیب  نیا  رد  هدـش و  ملاـع  ءازجا  عیمج  هب  قلعتم  هک  تسا  یتردـق  وا  هب  هقلعتم  تردـق  تسا و  ملاـع  همه  دوـجو  ناـمه  تقیقح 

، هتفاـی دوجو  شدوخ  دودـح  شدوخ و  ناـمز  شدوخ و  ياـج  رد  یئزج  ره  هتبلا  نآ ، هلیـسو  هب  همه  هدـش و  عیمج  هب  قـلعتم  هک  تردـق 
، دـنرادن یفالتخا  چـیه  نآ  هب  تبـسن  تادوجوم  درادـن و  يدـیق  چـیه  تسا و  قلطم  دـحاو  تردـق  نآ  تسین و  نیب  رد  يرگید  تردـق 
هب تبـسن  تادوجوم  فالتخا  دوشیمن  ثعاب  تردق  مومع  هک  دش  نشور  تشذـگ  هچنآ  زا  سپ  تساهنآ . دوخ  نیب  تسه  هک  یفالتخا 

ه ــ تـسجر تا بـ ــ یآ زا  ث  ــ حب درو  ــ ه م ــ یآ سپ  د ، ــ یا ـ ین ناـیم  رد  يرگید  فـالتخا  نینچمه  یتبوعـص و  تلوهـس و  دوـش و  فرط  رب  نآ 
ددرگیم : نشور  هتکن  دنچ  نآ  اب  هک  تسا  ینآر  ــ ق
(317  ) دوجو تقیقح  رد  یگتسویپ  دحاو و  تردق 

. نآ ءافخ  زا  دعب  تادوجوم  تقیقح  روهظ  زا  تسا  ترا  ـ بع داعم  تقیقح  هک  نیا  لوا - 
ای یکیدزن و  يرود و  تبوعـص و  تلوهـس و  رظن  زا  یفالتخا  دوشیم و  تادوجوم  هب  قلعتم  يواسم  روط  هب  یهلا  تردـق  هک  نیا  مود - 

. تسین نیب  رد  يرگید  رظن  ره 
همه تساهنآ و  همه  داـجیا  اـهنآ  زا  یکی  داـجیا  هک  يروط  هب  دـنمه  هب  طـبترم  ناـشدوجو  تقیقح  بسح  هب  تادوجوم  هک  نیا  موس - 
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(1 .) تسین رثؤم  اهنآ  داجیا  رد  يرگید  ترد  قـ هد ، ـ حاو ترد  نآ قـ ر  ــ ت و غـی ــ سا همه  رد  رثؤم  تردق  نآ  تردق و  کی  قلعتم 
ص 200 . ناز ج 24 ، ــــــــــــــ یملا - 1

یسانشادخ ( 318)

تقلخ فده  : متشه لصف 

شنیرفآ رد  فده  دوجو  تابثا 

ا »؟ ـــــ ثَبَع ْم  ـــ ُکا ــــــ نْقَلَخ ا  ــــــ مَّنَا ْم  ــــــ ُْتبِسَحَفَا »
( نونموم /115 ( »؟ ناتمیدیرفآ هدوهیب  هک  دیتشادنپ  رگم  »

ییازج باسح و  اب  ار  تمایق  هلأسم  رخآ ، رد  خزرب و  رد  ثکم  سپـس  گرم و  زا  دعب  لاوحا  هک  نآ  زا  دعب  میرک  نآرق  رد  یلاعتيادـخ 
دوخ رادنپ  نیا  نوچ  دنوشیمن ، ثوعبم  دـندرکیم  لایخ  هک  دـنکیم  خـیبوت  ار  ناگدـننکراکنا  قوف  هیآ  رد  درک ، نایب  تسا  نآ  رد  هک 
...« ُْمْتبِسَحَفَا : » دیامرفیم هدومن  هراشا  ثعب  هلأسم  ناهرب  هب  خیبوت  نیا  زا  دعب  تسوا ، هب  نداد  ثبع  تبـسن  یلاعتيادخ و  رب  تسا  یتأرج 

هک تسا  نیا  ناهرب  نیا  لصاح  و 
(319)

راچد ازج  باسح و  ثعب و  هدهاشم  رخآ  رد  خزرب و  هدهاشم  نآ  زا  دعب  گرم و  هدهاشم  ماگنه  میتفگ : هک  دوب  رارق  نیا  زا  بلطم  یتقو 
. دیوشیم ترسح 

میشاب و هتشاد  امـش  تقلخ  زا  یفده  هن  رگید  سب ، دیریمب و  دیوش و  هدنز  هک  میدیرفآ ، هدوهیب  ار  امـش  ام  هک  دینکیم  لایخ  مه  زاب  ایآ 
( نونمؤم /116 ،« ) ِمیرَْکلاِشْرَْعلا ُّبَر  َوُه  ِّالا  َهِلا  ُّقَْحلا ال  ُِکلَْملا  ُهّللا  َیلاعَتَف  « ؟ دیدرگیمنرب ام  هب  امـش  رگید  دنامب و  یقاب  امـش  زا  يرثا  هن 

ادخ هک  نیا  لوا -  هدوتـس : فصو  راهچ  هب  ار  دوخ  هیزنت  نیا  رد  هچ  هدوهیب ، راک  زا  تسادـخ  هیزنت  تروص  هب  هک  تسا  یناهرب  زین  نیا 
وا ر  ــ یغهـب يدو  ــ بعم ن کـه  ــ یا موــس -  درادــن ، هار  وا  رد  ل  ــ طا ــ تـسا و ب ق  ــ وا ح ه  ــ ن ک ــ یا مود -  تـسا ، ملاــع  یقیقح  ياورناــمرف 

. تسا میرک  شر  ربد عـ نیا کـه مـ مراهچ -  ـت ، سین
ذفان و شمکح  قزر ، تایح و  هچ  دشاب و  گرم  هچ  ندنادرگرب ، هچ  دشاب و  داجیا  هچ  دـنارب  يزیچ  ره  تسا  یقیقح  ياورنامرف  نوچ  و 

زا هچنآ  تسا  قح  نوچ  تسارذگ و  شرما 
یسانشادخ  ( 320)

وا رد  ثبع  لطاب و  دنزیمنرـس و  ضحم  قح  زا  ریغ  ضحم ، قح  زا  نوچ  تسا ، ضحم  قح  دـناریم  هک  یمکح  ره  دوشیم و  رداص  وا 
. درادن هار 

، دزاس لطاب  ار  وا  مکح  هک  دشاب ، رگید  یمکح  ياراد  رگید و  يادخ  ادـخ ، نیا  ردـصم و  نیا  اب  دـنک  روصت  یـسک  دوب  نکمم  نوچ  و 
نوچ تسا و  ّتیبوبر  ياراد  هک  تسا  تداـبع  قحتـسم  تهج  نیا  هب  دوبعم  درک و  فص  تسین و  يدوبعم  وا  زج  هک  نیا  هب  ار  ادـخ  اذـل 

ع ــ متجم هک  ی  ــ ـشر ــ ع ت -  ــ ـسوا ملاع ، ـن  یا ماک  ـ حا ردـصم  اـهنت  و  تسومه - ، مه  میرک  شرع  بر  اـهنت  سپ  تسین ، وا  ریغ  يدوبعم 
. دو ــ شیم ردا  ــ ا ص ــ جنآ زا  ه  ــ مه م  ــ لا رد عـ يرا  ـر جـ ماوا ماکحا و  تسا و  روما  هنمزا  ه  ــ مه

دناریمن مکح  قح  هب  زج  وا  دریگیم و  یتسه  وا  هیحان  زا  يزیچ  ره  دوشیم و  رداص  وا  زا  یمکح  ره  هک  تسا  یـسک  نآ  دنوادخ  سپ 
هنرگو دنایقاب ، وا  ءاقب  هب  دننکیم و  تشگرب  وا  يوس  هب  همه  تادوجوم  سپ  دهدیمن ، ماجنا  یلعف  قح  زا  ریغ  و 

(321  ) شنیرفآ رد  فده  دوجو  تابثا 
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هک تسا  نیا  تسا ، تفـص  راهچ  نیا  هب  فصتم  یلاعتيادخ  هک  نآ  لیلد  تسین و  وا  عنـص  رد  نالطب  ثبع و  دـندوبیم و  لطاب  ثبع و 
(1 .) تسا يوسام  دجوم  تاذلاب و  دوجوم  ینعی  تسا  ُهّللا  وا 

شنیرفآ رد  فده  قح و 

ِّق »؟ ــ َْحلا ــ ِب َضْرالا  َو  ِتاو  ـــ مَّسلا َق  ـــ َلَخ َه  ــ ّللا َّنَا  َر  ــــ َت ْم  ــــ َلَا »
( میهاربا /19 ( »؟ دیرفآ قح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  هک  ینادن  رگم  »

يوس هب  دوخ  لمع  اب  دـشاب و  تیّـصاخ  نامه  لعف  نآ  زا  شروظنم  لـعاف ، هک  دـشاب  یتّیـصاخ  نآ  رد  هک  تسا  قح  یتقو  لـمع  لـعف و 
یلعف رگا  اما  دورب و  شیپ  تیّصاخ  نامه 

ص 110 . ناز ج 29 ، ـــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 322)

ار لعف  نآ  دشاب  هتشاد  یماظن  دوخ  يارب  لطاب  لعف  رگا  تسا و  لطاب  لعف  نآ  دشاب  هتشادن  لعف  نآ  دوخ  زا  ریغ  يروظنم  لعاف  هک  دشاب 
چیه یلو  دراد ، یبیترت  ماظن و  دوخ  يارب  ناشتانکـس  تاکرح و  هک  دنیوگیم  يزاب  تهج  نیا  زا  مه  ار  اههچب  لمع  دـنیوگیم ، هچیزاب 

نآ هب  تبسن  ناشیاهلد  هدرک و  ریوصت  ًالبق  دوخ  سفن  رد  هک  تسا  یتروص  نآ  داجیا  ناشروظنم  اهنت  هکلب  دنرادن  لعف  نآ  زا  يروظنم 
تسا . هدش  قیاش  تروص 

یقاـب یفدـه  قلخ و  رثا و  دوخ ، مادـعنا  زا  دـعب  دوخ و  يارواـم  رد  هک  تسا  قح  رظن  نیا  زا  ملاـع ، نیا  تقلخ  ینعی  یلاعتيادـخ ، لـعف 
عفر روظنم  هب  ار  ملاـع  نیا  دـبال  دوب و  لـطاب  یلاعتيادـخ  لـعف  دـنامیمن ، یقاـب  يرثا  ملاـع  نیا  لاـبند  دوب و  نیا  ریغ  رگا  دراذـگیم و 

ییاجنآ زا  نکلو  هدرک ، قلخ  نآ  لاثما  ییاهنت و  تشحو  زا  ییاهر  ای  ، اشامت جرفت و  ای  اههّصغ و  مغ و  نیکـست  یمرگرـس و  یگتـسخ و 
چیه تزّع  نتشاد  اب  تسا و  دیمح  زیزع و  ناحبسيادخ  هک 

(323  ) شنیرفآ رد  فده  قح و 
یفد یـضر و هـ ــ ـد غ یا ملا بـ ــ نیا ع تقلخ  ینعی  دوـخ  لـمع  زا  هک  میمهفیم  درادـن ، هار  شتاذ  رد  یتجاـح  هقاـف و  رقف و  تلذ و  مـسق 

(1 .) دشاب هتشاد 

ادخ هب  ییاغ  تشگزاب  یلصا و  فده  یعرف و  فادها 

ـم) یهار ـ با  / 19 ( »؟ ِّق ــ َْحلا ــ ِب َضْرالا  َو  ِتاو  ـ مَّسلا َق  ــ َلَخ َه  ــ ّللا َّنَا  َر  ــ َت ْم  ــ َلَا »
تیاغ نآ  هب  ندیـسر  زج  هک  هدـش ، ناشن  تسا  یتیاغ  هجیتن و  هّجوتم  شنوکت  شیادـیپ و  لوا  زا  ناهج  نیا  تادوجوم  عاونا  زا  کـی  ره 

، هدمآ دوج  هب و  دوش  دنمهرهب  نآ  زا  يرگید  هک  نیا  يارب  ینعی  تسا . رگید  ضعب  تیاغ  عاونا  نیا  زا  یضعب  هتبلا  درادن ، يرگید  فده 
دوجو هب  ناویح  يارب  ًالصا  دنربیم و  عافتنا  اهنآ  زا  تاناویح  هک  ناهایگ  دننام  دنوشیم و  دنمهرهب  نآ  زا  ناهایگ  هک  نیمز  رصانع  دننام 

 / 85 « ) ِّقَْحلِاب ِّالا  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرالا  َو  ِتاومَّسلا  اَنْقَلَخ  ام   » هیآ قوف و  هیآ  يانعم  هدـش و  قلخ  ناسنا  يارب  هک  ناویح  نینچمه  دـناهدمآ و 
. دنیانعم نیا  هب  رظان  همه  ص )  / 27 « ) ًالِطاب امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرالا  َو  َءامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  َو   » هیآ و  رجح )

ص 64 . ناز ج 23 ، ـــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 324)

هب نآ کـه  تـا  دوری ، ـش مـ یپ ير  ـ تف ـ یر ــ ـش ـت  یا ــ ـی بـه غ تیا زا غـ ياه و  ـ لحر ياه بـه مـ ـ لحر زا مـ ـم  لا ت عـ ــ قلخ لاز  ــ یـال ـن ، یار ـ با ــ نب
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: دومرف شدوخ  هک  نانچمه  تسا ، نا  ــ حبس ياد  ــ يو خ تشگزا بـه سـ نآ بـ تسین و  نآ  قوفام  یتیاغ  ـد کـه  سر ـی بـ تیا غـ
(1 ( ) مجن /42 «) تسادخ يوسهبراکماجنارس  یهتنم و  هکیتسردهب  یهَْتنُْملاَکِّبَر -  یِلا  َّنَاَو  »

ص 63 . ناز ج 23 ، ــــــ یملا - 1
(325  ) ییاغ تشگزاب  یلصا و  فده  یعرف و  فادها 

دوخ تقلخ  صاخ  فده  يوس  هب  قولخم  ره  تکرح 

يد » ــ َّم َه ــ ُث ُه  ــ َْقلَخ ٍءْی  ــ َّل َش ی ُکـ ــ طْعَا يذ  ـــ َّلا ا  ـــ َنُّبَر َلا  ـــ «ق
هط )  / 50 !« ) درک شتیاده  سپس  داد و  نآ  هب  ار  يز  ــ یچ ر  ــ ت ه ــ قلخ ه  ــ ت ک ــ سا نا  ــ مه ا  ــ را م ــ گدرور ــ پ ت : ــ فگ »

يوس هب  هک  یهار  لقادـح  اـی  دـناسرب و  شبوـلطم  هب  ار  وا  هک  میهد  ناـشن  يروـط  نآ  هب  ار  زیچ  ره  هار  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  تیادـه 
، بولطم هب  ندـناسر  یعون  زا  تسا  ترابع  نآ  ددرگیمرب و  تقیقح  کـی  هب  اـنعم  ود  ره  میهد و  ناـشن  وا  هب  دوشیم  یهتنم  وا  بولطم 

. نآ هب  یهتنم  قیرط  هب  ندناسر  ای  بولطم و  دوخ  هب  ندناسر  ای  لاح 
یسانشادخ  ( 326)

يوس هب  شتیاده  يانعم  هدش و  قلخ  نآ  رطاخهب  هک  تسا  یفدـه  نامه  نآ  بولطم  تسا و  شبولطم  يوس  هب  ءایـشا  همه  تیادـه  دارم 
همه نایم  هک  تسا  یـسک  نآ  نم  راگدرورپ  هک : دوشیم  نیا  هیآ  يانعم  تسا . نآ  يوس  هب  شنتخادـنا  راک  هب  شندرب و  هار  فدـه  نآ 

یهتنم شفدـه  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  يراـثآ  تـالآ و  اوق و  ینعی  نآ  تازیهجت  اـب  ار  يدوجوم  ره  دوجو  هدرک و  رارقرب  هطبار  تادوجوم 
ییاضعا اوق و  هب  زهجم  هسفن  یف  ناسنا  تروص  هب  تسا  هفطن  هک  ار  ناسنا  نینج  ًالثم  تسا ، هدومن  طـبترم  تداوج  وم  ریاـس  اـب  دوشیم ،

لماک سفن و  رد  لماک  دـنکیم ، یهتنم  لماک  یناسنا  يوس  هب  ار  وا  بسانت  نامه  هک  دراد ، یبسانت  نآ  راثآ  لاعفا و  هب  تبـسن  هک  هدرک 
. ندب ثیح  زا 

دوجو نامه  صوصخم  تقلخ  نآ  هدش و  هداد  تسوا  صوصخم  هک  ار  یتقلخ  دراد  ندـش  مدآ  يارب  هک  يدادعتـسا  اب  یمدآ  هفطن  سپ 
دوجو تیاغ  نامه  هک  شبولطم  يوس  هب  هدش  زهجم  دراد  مزال  اضعا  اوق و  زا  هچنآ  اب  دوجو  نامه  هاگنآ  تسا ، یناسنا  صاخ 

(327  ) دوخ تقلخ  صاخ  فده  يوس  هب  قولخم  ره  تکرح 
(1 .) دوشیم هداد  ریس  تسا ، عون  نیا  هب  صوصخم  لامک  هجرد  نیرخآ  یناسنا و 

رگید قولخم  اب  یقولخم  فده  ضراعت  مدع 

ٍتُوا »! ــ فَت ْن  ــ ِم ِن  ــ مْحَّر ــ لا ِق  ــــ ْلَخ ی  ــ ير ف ــ َت ا  ــ م »...
( کلم  / 3 !« ) ینیبیمن یتوافت  چیه  نمحر  قلخ  رد  وت  »... 

رسارس  رد  یهلا  ریبدت  هک  تسا  نیا  قلخ ، رد  توافت  ندوبن  زا  روظنم  قوف  هیآ  رد 
ص 256 . نازیملا ج 27 ، - 1

یسانشادخ  ( 328)
دیاـع يدوجوم  ره  زا  هلـصاح  جـیاتن  هک  اـنعم  نیا  هب  دـنطبترم . رگید  ضعب  هب  یـضعب  تادوجوم  تسا و  مه  هب  لـصتم  راوریجنز  ناـهج 
ملاـع رد  فلتخم  بابـسا  كاکطـصا  هجیتـن  رد  تسا . رگید  دوجوم  هجیتـن  دـنمزاین  هتـسباو و  رگید  یتادوجوم  دوشیم و  رگید  دوـجوم 

دهاوخیم نیا  دناییامزآروز ، گنج و  لاح  رد  امئاد  ینیگنس  یکبس و  رد  هک  تسا ، وزارت  هفک  ود  دروخرب  ریظن  ناشدروخرب  تقلخ و 
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دوش دنلب  دهاوخیم  وا  دراذگیمن ، وا  دوش  دنلب  دهاوخیم  نیا  دراذگیمن ، نیا  دنک  ینیگنـس  دهاوخیم  وا  دراذگیمن ، وا  دنک  یکبس 
تـسد هب  رد  ناـشفالتخا  نیع  رد  وزارت  هفک  ود  سپ  دوشیم ، دـنمهرهب  رادوزارت  هک  تسا  نآ  شکمـشک  نیا  هجیتن  دوشیم و  عناـم  نیا 

نآ نزو  دشکب و  ار  دوخ  یندیـشک  سنج  رادوزارت  دوشیم  ثعاب  هک  تسا  ــ هنآ فالتخا  وگب  ای  دنراد و  قافتا  رادوزارت  ضرغ  ندمآ 
دنک . مولعم  ار 

نآ هب  دـناوتب  يدوجوم  ره  هک  هدـیرفآ  يروط  ار  تقلخ  ملاع  يازجا  لّجوزع  يادـخ  هک  دـش  نیا  قلخ  رد  تواـفت  ندوبن  زا  روظنم  سپ 
يارب هک  یتفـص  نآ  توف  ثعاب  ای  دوشن و  عنام  يرگید  نآ  ندیـسر  دصقم  هب  زا  نیا  دسرب و  هدـش  قلخ  نآ  يارب  هک  یـضرغ  فدـه و 

هفاضا ـمـِن » ْحَّرلا  » هملک هب  ار  قلخ  هملک  رگا  و  ددرگن . تسا ، دنمزاین  فده  هب  شندیسر 
(329  ) رگید قولخم  اب  یقولخم  فده  ضراعت  مدع 

(1 .) تسوا هماع  تمحر  تقلخ  زا  فده  تیاغ و  هکنیا  هب  دنک  هراشا  هک  دوب  نیا  يارب  داد ، تبسن  نمحر  سدقم  مان  هب  درک و 

گرم تایح و  قلخ  زا  فد  هـ

ًال »! ــــ َمَع ـُن  َسْحَا ْم  ــ ُکُّیَا ْم  ــ ُکَو ــ ُْلبَِیل َةو  ــ یَْحلا َو  َتْو  ــــ َْملا َق  ـــ َلَخ يذ  ـــ َّلَا »
!« دیرتراکوکین مادک  دیامزایب  ار  امش  ات  دیرفآ  ار  یناگد  ـ نز گر و  هک مـ ـی  یاد «خـ

( کلم  / 2)
ياراد تلاـح  نآ  نتـشاد  رطاـخ  هب  هک  دراد  یتلاـح  زیچ  نآ  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  دوریم  راـک  هب  هک  يزیچ  دروـم  رد  تاـیَح »  » هملک

دیآیمرب نآرق  میلعت  زا  هک  يروط  هب  تسه  هک  يزیچ  تسا ، تلاح  نآ  نتشادن  يانعم  هب  توم »  » هملک تسا و  هدش  هدارا  روعش و 
ص 15 . ناز ج 39 ، ــــــــــ یملا - 1

یسانشادخ  ( 330)
ياهلحرم هب  یگدـنز  لحارم  زا  یکی  زا  هدارا  روعـش و  ياراد  دوجوم  نامه  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  هتفرگ و  دوخ  هب  يرگید  ياـنعم 

. تسا هدادـن  تسد  زا  ار  دوخ  هدارا  روعـش و  هدـنوش  لقتنم  هک  نیا  اب  هدـناوخ  توم  ار  لاقتنا  نیا  فرـص  میرک  نآرق  دوش ، لقتنم  رگید 
: هدومرف ثحب  دروم  هیآ  رد  ارچ  دیسرپ  دیابن  رگید  نیاربانب  تالـسرم )  / 23 ،« ) َنُورِداْقلا َمِْعنَف  انْرَدَقَف  : » دـیآیمرب ریز  هیآ  زا  هک  نانچمه 

تا ــ یح مدع  يانعم  هب  گرم  هک  دیآیمرب  نآرق  میلعت  زا  میتفگ : نوچ  تسا ؟ یندیرفآ  مه  گرم  رگم  هدیرفآ »، ار  تایح  توم و  ادـخ  »
. تسا ریذپتقلخ  تایح  دننام  هک  يدوجو  تسا ، لاقتنا  يا  ـ نعم هب  ه  ــ کلب ت ، ــ سین

مدع نیا  نوچ  تسا ، ریذپتقلخ  زاب  دنرادنپیم ، نینچ  مه  مدرم  هماع  هک  يروطنامه  میریگب ، یمدع  رما  ار  گرم  رگا  هک  نیا  رب  هوالع 
. دراد دوجو  زا  یظح  کـه  ـت ، سا هکل  مد مـ یکیرا عـ يرو و تـ دننام کـ دراد ، قرف  فرص  ياهمدع  اب 

رد اب  تسا و  تایح  توم و  تقلخ  زا  فده  رگنایب  ًالَمَع »، ُنَسْحَا  ْمُکُّیَا  ْمُکَُوْلبَِیل   » هلمج
(331  ) گرم تایح و  قلخ  زا  فده 

تـسخن هک  هدـیرفآ  روط  نیا  ار  امـش  یلاعتيادـخ  دوـشیم : نینچ  هیآ  ياـنعم  تسا ، ناـحتما  ياـنعم  هب  ـالب »  » هملک هک  نیا  نتفرگ  رظن 
زا امـش  بوخ  هلیـسو  نیا  هب  هک  تسا  نیا  يارب  تسا و  یناحتما  یمدقم و  تقلخ  زا  عون  نیا  دـیریمب و  سپـس  دیـشاب و  هدـنز  يدوجوم 

رگید یفدـه  يارب  زیامت  نیا  ناـحتما و  نیا  هک  تسا  مولعم  دـینکیم و  لـمع  رتهب  نارگید  زا  ناتمادـک  دوش  مولعم  دوش ، زیاـمتم  ناتدـب 
. دوب دهاوخ  هجاوم  نآ  اب  رشب  هک  تسا  يرفیک  شاداپ و  يارب  تسا ،

ءازج ند  ــ نا ــ ـسر تقلخ  زا  تاذـلاب  دوصقم  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  مه  ياهراشا  دـنکیم  هدافا  میتفگ  هک  يدافم  رب  هوالع  ثحب  دروم  هیآ 
تقلخ هدومرف  هدرک و  رکذ  ار  بوخ  ـل  مع ا  ــ هنت هدـما ، ــ ین رفیک  تشز و  راک  هانگ و  زا  ینخـس  هیآ  نیا  رد  نوچ  هدوب ، ناگدـنب  هب  ریخ 
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اما دـنتقلخ و  زا  یلـصا  دوصقم  کین  لمع  ناـبحاص  سپ  تسا ، رتهب  شلمع  کـی  مادـک  دوش  مولعم  هک  تسا  نیا  يارب  توم  تاـیح و 
. دناهدش قلخ  نانآ  ر  ــ طا ــ هب خ نارگید 

یسانشادخ  ( 332)
هلأسم دـهاوخیمن  دناهتـشادنپ  یـضعب  هک  روطنآ  تسین و  لیلد  نودـب  ياعدا  فرـص  هفیرـش  هیآ  نومـضم  هک  تسناد  دـیاب  مه  ار  نیا 

موزل و هب  هک  تسا  یهیدـب  هب  کـیدزن  اـی  یهیدـب و  ياهمدـقم  هکلب  دـنک ، نیقلت  اـهلد  رد  شیاـمزآ  يارب  ار  یگدـنز  گرم و  تـقلخ 
دبال الا و  تسا ، گرم  نآ  لابند  هک  ییایند  هداهن  مدق  ایند  یگدنز  هب  هک  یناسنا  هک  نیا  يارب  دـنکیم ، مکح  ءازج  يارب  ثعب  ترورض 
يوس زا  دشاب و  هتشادن  ار  تفص  ود  نیا  زا  یکی  وا  لمع  تسین  نکمم  دب و  ای  تسا  بوخ  ای  مه  لامعا  نآ  هک  دراد  یلامعا  ای  یلمع و 
قوس کین  لمع  يوس  هب  ار  وا  دـشابن  رانک  رد  ییوس  ضراوع  رگا  هک  تسا ، ینالقع  يونعم و  يزاـهج  هب  زهجم  ترطف  بسح  هب  رگید 
ریاس ناگناوید و  لافطا و  نیب  رد  دشاب  رگا  دشابن ، دب  کین و  تفص  ود  زا  یکی  هب  فصتم  ناشلامعا  هک  يدارفا  دنمک  رایـسب  دهدیم و 

تسا . نیروجهم 
یفده دوریم ، رامـش  هب  دوجوم  نآ  فده  تیاغ و  دراد ، نایرـس  دارفا  بلاغ  رد  دوشیم و  بترتم  يزیچ  ره  دوجو  رب  هک  یتفـص  نآ  و 

ندروآدیدپ زا  نآ  هدننیرفآ  روظنم  هک 
(333  ) گرم تایح و  قلخ  زا  فده 

تخرد نآ  راب  هک  هویم  نالف  سپ  تخرد ، ندادراب  هب  دوشیم  یهتنم  ابلاغ  هک  تخرد  نالف  یتابن  تاـیح  لـثم  تسا ، تفـص  ناـمه  نآ 
حلاص لمع و  نسح  نینچمه  هدوب و  هویم  نامه  تخرد  نآ  تقلخ  زا  روظنم  دوشیم ، بوسحم  تخرد  نآ  یتسه  تیاغ  فدـه و  تسا 

، تسین بولطم  شدوخ  يارب  تسا  بولطم  رگا  لمع  نسح  حالص و  هک  تسا  مولعم  زین  نیا  تسا و  ناسنا  تقلخ  زا  فده  تیاغ و  نآ 
تسا ياهبّیط  تایح  تسا  تاذلاب  بولطم  هچنآ  دراد ، تلاخد  رگید  يدوجوم  ندیـسر  فده  هب  رد  هک  تسا  بولطم  تهج  نیدب  هکلب 

هک تسا  ریز  هـیآ  ياـنعم  رد  هفیرـش  هـیآ  ناـیب ، نیارباـنب  دریگیمن ، رارق  ریثأـت  وـغل و  ضرعم  رد  تـسین و  هـتخیمآ  یـصقن  چـیه  اـب  هـک 
رش ریخ و  ياههنتف  هب  ار  امش  ام  تسا و  گرم  هدنـشچ  یـسفن  ره  ًۀَْنِتف ـ ِر  ــ ْیَْخلا َوِّر  ـــ َّشلِاب ْم  ــ ُکو ــ ُْلبَن َو  ِتْوَْملا  ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  : » دیامرفیم

(1 () ءایبنا /35 .« ) مییامزآیم
ص 12 . ناز ج 39 ، ـــــــــــــــــــ یملا - 1

یسانشادخ ( 334)

ییاهن دصقم  هب  تادوجوم  یمیاد  لاقتنا 

نا ) ـــ خد  / 38 !« ) ِّقَْحلِاب ِّالا  امُهانْقَلَخ  ام  َنیبِعال  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرالا  َو  ِتاومَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  َو  »
تباث يرگید  ملاـع  ملاـع  نیا  يارواـم  مینک  ضرف  رگا  هک  ناـیب  نیا  هب  داـعم ، توبث  رب  تسا  یناـهرب  تجح  کـی  قوف  تاـیآ  نومـضم 

اهنامه زاب  دنزب ، رگید  یتادوجوم  تقلخ  هب  تسد  زاب  هدومن ، مودعم  رخآ  رد  دنک و  قلخ  یتادوجوم  لازیال  یلاعتيادـخ  هکلب  دـشابن ،
شراک رد  دیامن ، رارکت  ار  لمع  نیا  دبالا  یلا  روط  نیمه  دنک و  هدنز  ار  رگید  یکی  دناریمب و  سپس  دنک و  هدنز  ار  نیا  دنک ، مودعم  ار 

دوب و  دهاوخ  هدوهیب  ثبع و  شراک  رگیزاب و 
(335  ) ییاهن دصقم  هب  تادوجوم  یمیاد  لاقتنا 

میریزگان مه  ثحب  دروم  رد  دراد و  لابند  هب  یحیحـص  ضرغ  تسا و  قح  دـشاب  هچ  ره  وا  لمع  سپ  تسا ، لاـحم  ادـخ  رب  ثبع  يزاـب 
هچ نآ  دنوشیم و  لقتنم  اج  نادب  تادوجوم  ـی  ما ــ مت ه  ــ ک ی ، ــ میاد ی و  ــ قا ــ ب تسا ، يرگید  ملاع  ملاع  نیا  ياروام  رد  هک  مینک  لوبق 

یگدـنز ناـمه  زا  تسا  تراـبع  ـم  لا ــ نآ ع ملاـع و  نآ  هب  لاـقتنا  يارب  تسا  ـه  مد ــ قم ت  ــ ـسه راد  ــ یا ـ پا ی و نـ ــ نا ــ يا ف ــ یند نیا  رد  هک 
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(1 .) ترخآ

تادوجوم يانف  زا  فده  دوجو و  ياهتنا  هطقن 

!« یمَسُم ٍل  ــ َجَا َو  ِّق  ــ َْحلِاب ِّالا  ا  ــ مُهَْنَیب ا  ــ َو م َضْرالا  َو  ِتاو  ــ مَّسلا ـا  َنْقَلَخ «مـا 
( فاقحا  / 3)

ياهتنا هطقن  یمـسم  لجا  هب  دارم  تسا و  نییاـپ  ـالاب و  زا  سوسحم  ملاـع  مهربور  عومجم و  ود ، نآ  نیب  اـم  ضرا و  تاوامـس و  هب  دارم 
دننام نامسآ  هک  تسا ، تمایق  زور  نآ  تسا و  ملاع  مهربور  يارب  يامسم  لجا  هفیرش ، هیآ  رد  هتکن  نآ  هب  دارم  تسا و  زیچ  ره  دوجو 

ص 238 . ناز ج 35 ، ـــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 336)

ـد. ننکیم رو  ــ هظ را  ــ هق د  ــ حاو يادخ  يارب  قیالخ  دوشیم و  لدبم  رگید  نیمز  هب  نیمز  هتشگ و  هدیچیپ  مهرد  راموط 
ق، ــ هب ح رگم  مـید  ــ یر ــ فا ــ ین شای  ــ نیمز ه  ــ ینا و چ ـ مـسآ شیاز چـه  ـ جا ـه  مه ار بـا  دو  ـ هـشم ـم  لا مـا عـ ـت کـه ، ـسا ـن  یا ـه  یآ يا  ـ نعم و 
ن ــ یعم یلجا  ياراد  نوـچ  دـنکیمن و  زواـجت  نآ  زا  شای  ــ تـسه هـک  ن ، ــ یعم ی  ــ لجا ياراد  ـز  ین تـبا و  یفد ثـ ـت و هـ یا ياراد غـ ـی  نعی

ملاع نیا  زا  دـعب  سپ  دراد ، تباث  یتیاغ  فدـه و  مه  شندـش  یناف  نیمه  دوشیم و  یناف  لـجا  نآ  ندیـسر  ارف  ما  ــ گنه رد  ار  ــ هق تسا 
(1 .) دو ـ عو دا مـ ـ عم ـا و  قب ـم  لا ــ زا ع تسا  ترابع  نآ  هک  تسا  رگید  یملاع 

ص 305 . ناز ج 35 ، ـــــــــــــ یملا - 1
(337  ) تادوجوم يانف  زا  فده  دوجو ، ياهتنا  هطقن 

تلاسر تّلع  تقلخ و  زا  ضر  غـ دا ، ـ عم

( ءا ـ یبنا  / 16 !« ) َن ـــ یبِعال ا  ـــ مُهَْنَیب ا  ــ َو م َضْرالا  َو  َءا  ـــ مَّسلا ا  ــ َنْقَلَخ َو مـا  »
قرف دـب  کین و  لامعا  نیب  دـیاب  ریزگان  سپ  دنـسریم  نانآ  لامعا  باسح  هب  ملاـع  نآ  رد  يدوز  هب  هک  تسا  يداـعم  رـشب  هدـنیآ  يارب 

هلأـسم هک  تسا  یقح  توعد  ناـمه  تیادـه  نیا  دریگیمن و  تروص  یهلا  تیادـه  اـب  زج  نیا  دـنهد و  زیمت  مه  زا  ار  اـهنآ  دـنراذگب و 
نآ زا  هزنم  یلاعتيادـخ  یهالو و  رگیزاـب  ادـخ  دـشیم و  هچیزاـب  ثبع و  رـشب  تقلخ  دوبن  توعد  نیا  رگا  تسا و  نآ  رادهدـهع  توبن 

تسا .
دیامن و مودعم  دنک و  داجیا  بترم  ناحبـس  يادـخ  دـشاب و  هدـش  قلخ  نآ  رطاخ  هب  هک  دوبن ، یـضرغ  يارب  دوهـشم  ملع  نیا  تقلخ  رگا 
ار هچ  ره  دنکب  ضرغ  نآ  رطاخ  هب  هک  دشاب ، وا  لاعفا  رب  بترتم  یـضرغ  هک  نیا  نودب  دیامن ، بارخ  دنک و  دابآ  دناریمب و  دنک و  هدـنز 

کی زا  هک  دنیبب ، يرگید  زا  سپ  ار  یکی  هک  دشاب ، یمرگرس  يارب  افرص  هکلب  دنکیم ، هک 
یسانشادخ  ( 338)

. دبای ییاهر  تولخ  تشحو  زا  دیآرد و  ییاهنت  زا  ای  دوشن و  لالم  تلاسک و  راچد  دورن و  رس  شاهلصوح  یتخاون 
یگتسخ و لالم و  ات  مینکیم ، يزاب  نآ  اب  اذل  میوشیم ، هتسخ  لمع  کی  رارکت  زا  هک  دشاب ، ام  دننام  مه  ناحبـس  يادخ  رگا  هصالخ  و 
زا يزیچ  اب  ادـخ  ندرک  وهل  دـش ، دـهاوخ  مه  وهل  ادـخ  بعل  نیمه  رگید  يرظن  زا  تروص  نیا  رد  مینک ، عفد  ار  دوخ  یتسـس  تلاسک و 

يوـس هب  مدرم  هک ، تسا  نیا  مـالک  لـصاح  تسین . دـشاب  وا  قـلخ  ناـمه  هک  ادـخ  راـک  رد  بـعل  وـهل و  تـسا . لاـحم  دوـخ  تاـقولخم 
نینچ نوچ  سپ  باقع . ای  تسا و  باوث  ناشیازج  هک  دنوشیم ، تازاجم  هبساحم و  ناشلامعا  قبط  رب  دنراد و  تشگزاب  دوخ  راگدرورپ 
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باو و ــ هب ث هک  د  ــ نک ییامنهار  يداقتعا  لـمع و  هب  هدومن ، توعد  باوث  هب  ار  مدرم  اـت  دـنک ، ثوعبم  ییاـیبنا  تسا  مزـال  ادـخ  رب  تسا 
(1 .) تسا توب  تل نـ تقل و عـ زا خـ ضرغ  داعم  سپ  ددرگ ، یهتنم  کین  شاداپ 

(339  ) تلاسر تلع  تقلخ و  زا  ضرغ  داعم 

ناسنا شنیرفآ و  فلتخم  فادها 

( دوه / 7 !« ) ًالَمَع ُنَسْحَا  ْمُکُّیَا  ْمُکَُوْلبَِیل  َضْرالاَو ... ِتاومَّس  ـ لا َقَل  يذ َخـ ـ َّلا َوُه  »
هب  ـه  تخا سـ دو -  ـ شیم ـه  ظحال یترو کـه مـ نآ صـ بـه  ار -  ـن  یمز اهنا و  ـ مسآ اد  خـ

ص 83 . ناز ج 28 ، ــــــــــــــــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 340)

د. ــ هد ـز  یمت نا  ـ تنارا ـ کد زا بـ ار  ـا  مش نارا  ـ کو ـ کین ـد و  یا ـ مزا ـ یب ار  ـا  مش فد کـه  ـن هـ یا
کین لامعا  دـب و  زا  بوخ  ياهزیچ  زیمت  ینعی  دوشیم ، ماجنا  يرگید  رما  دـصقم  هب  هک  تسا  يرما  ناحتما  شیامزآ و  هک  تسا  مولعم 

هبون هب  مه  شاداپ  ازج و  ددرگیم و  بترتم  نآ  رب  یـشاداپ  هچ  دوش  مولعم  هک  تسا  نآ  يارب  زین  دـب  زا  کین  لامعا  زیمت  دـب . لاـمعا  زا 
هب دنرگیدکی  هب  بترتم  هک  ار  يروما  نیا  زا  مادـکره  ادـخ  مینیبیم  اذـل  تسا و  هداد  ادـخ  هک  تسا  یقح  هدـعو  ندرکزجنم  يارب  دوخ 

: دیامرفیم ـت ، سا ـت  قلخ فد  ــ شیا ه ـ مزآ ـن کـه  یا درو  رد مـ دنکیم . رکذ  تقلخ  تیاغ  فده و  ناونع 
( فهک /7 .« ) دنرتراکوکین نا  ـ شک ماد یـ هک کـ مییامزایب  ار  نانآ  ات  میتخا  نآ سـ رو  ــ یز تسا  ن  ــ یمز يور  رب  ه  ــ چنآ ام  »

: هدومرف دب  زا  بوخ  نتخاس  صلا  نداد و خـ ز  ــ یمت رد 
( لافنا /37 .« ) دزاس ادج  كاپ  زا  ار  كاپان  ادخ  نآ  يارب  »

: هدومر ءازج فـ صوص  رد خـ
رارق متـس  دروـم  ناـنآ  دـنیب و  شادا  هدرک پـ هک  يراـک  ربارب  رد  سکره  هک  روـظنم  نادـب  دـیرفآ و  قـح  هب  ار  نـیمز  اهنامـسآ و  ادـخ  »

هیثاج ) / 22 .« ) دنریگیمن
(341  ) ناسنا شنیرفآ و  فلخم  فادها 

: دومرف تسا  هدعو  ندناسر  ماجنا  هب  روظنم  هب  داعم  يارب  مدرم  ندنادرگرب  هکنیا  درومرد 
ار را  ــ ن ک ــ یا ا  ــ م ا ، ــ ر م ــ ت ب ــ سا ياهد  ــ عو ن  ــ یا م . ــ ینادر ــ گی ــ زا م ــ ار ب نآ  م  ــ یدر ــ عور ک ــ ـش ار  شنیر  ــ فآ لوا  ا  ــ ه م ــ هنو ک ــ گنآ »

( ءا ـ یبنا  / 104 .« ) درک م  ــ یهاو ــ خ
: هدومرف تسا  سنا -  نج و  نیلقث -  شنیرفآ  ضرغ  تدابع  هک  نیا  هرابرد 

( تایراذ  / 56 .« ) دننک شتسرپ  ارم  هک  مدیرفآ  روظنم  نآ  ار بـه  سنا  نج و  »
رد دشاب و  هتشاد  زین  يرگید  فادها  تقلخ ، هک  درادن  نآ  اب  یتافانم  دوش  هدرمـش  تقلخ  فده  راکوکین  ناسنا  ای  هتـسیاش  راک  هک  نیا 

عاونا زا  کی  ره  هک  نآ  هب  هجوت  اب  تسا و  مکاح  ملاع  رب  هک  يایگتـسویپ  تدـحو و  اب  اریز  تسا ، فادـها  نیا  زا  یکی  ناسنا  تقیقح 
فدـه تادوجوم  زا  ماد  ــ ره ک ه  ــ ت ک ــ ـسا حیحـص  سپ  تسا  تقلخ  يازجا  نیب  یمومع  شزیمآ  هجیتن  طاـبترا و  لوصحم  تادوجوم 

عاونا زا  یعون  ره  میناوتیم  دنشاب و  تقلخ 
یسانشادخ  ( 342)

ه ـــ جیت ـن نـ یا ـت بـه  قل ار خـ ــ یز ـم ، یهد رارق  بطاـخم  نـیمز  اـهنا و  ــ مــسآ ت  ــ قلخ زا  دو  ــ ــصقم بو و  ــ لطم ناو  ــ نع هـب  ار  تاـقولخم 
د. ـــ سری مـ
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رگا تساهنآ . رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  زا  معا  تسا ، یناهج  تاقولخم  نیرتنقتم  نیرتلماک و  ینامزاس  رظن  زا  ناسنا  اهنیا  رب  هوالع 
رگید زا  رتالاو  رتدـنلب و  هجرد  ماقم و  رظن  زا  تادوجوم و  ریاـس  زا  رتـالاب  اـتاذ  دـنک  ومن  دـشر و  یبوخ  هب  لـمع  ملع و  تهج  زا  ناـسنا 

. دشاب ناسنا  زا  رتدیدش  تقلخ  رظن  زا  هدومرف -  ادخ  هک  هنوگ  نآ  نامسآ -  ًالثم  تاقولخم  زا  ياهراپ  هک  مریگ  تسا . تاقولخم 
هلحرم زا  ار  ناسنا  دوجو  فلتخم  لحارم  اذل  دوب  دهاوخ  عنص  لامک  نآ  زا  دوصقم  دشاب ، هتـشاد  رب  رد  یـصقن  تقلخ  یتقو  تسا  مولعم 

لحارم تیلوفط و  ینینج و  يونعم و 
(343  ) ناسنا شنیرفآ و  فلخم  فادها 

(1 .) بیترت نیمه  هب  میرامشیم و  لماک  لدتعم و  نا  ـ سنا دو  ـ جو ـه  مد ـ قم ار  ـی  گمه ر  ــ گید

ناهج شنیرفآ  فده  نیرترب » ناسنا  »

( دوه / 7 !« ) ًالَمَع ُنَسْحَا  ْمُکُّیَا  ْمُکَو  ـ ُْلبَِیل ... َضْرالا َو  ِتاو  ـ مَّسلا ـَق  َلَخ يذَّلا  َوُه  »
ادیپ  قلطم  رترب  نایمدآ  نیب  رگا  ناسنا -  دارفا  نیرترب  هک  دوشیم  حضاو  قوف  نایب  اب 

ص 243 . ناز ج 19 ، ـــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 344)

ُنَـسْحَا ْمُکُّیَا   » هلمج اریز  تسین ، بلطم  نیا  رب  تلـالد  هراـشا و  زا  یلاـخ  زین  هیآ  ظـفل  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  تـقلخ  فدـه  دوـش - 
سک ره  نیاربانب  دـشاب ، راکدـب  ای  راـکوکین  يرگید  نآ  هاوخ  تسا  نارگید  زا  نیرتراـکوکین  ندرک  ادـج  دـصق  هک  دـناسریم  ًـالَمَع »،

رد ـد ، نـشا را بـ ــ د ک ــ ا ب ــ ی دـشاب ، وا  راک  زا  رتنییاپ  ناشیاهراک  دنـشاب و  راکوکین  نارگید  هاوخ  ـالاح  تسا ، نارگید  زا  رتوکین  شلمع 
. تسا در  ـــ ـن ف یر ـ تهب ز  ـــ یمت ـت ، قلخ ضر  ترو غـ ــ هـر ص

: دومرف با  ـ طخ ـر  بمغیپ اد بـه  هد کـه خـ ـ مآ ـی  سد ـث قـ ید رد حـ نآ چـه  نا  ـ یب ـن  یا بـا 
(1 .) تسا مدرم  نیرترب  هلآوهیلعهللایلص  مرکاربمغیپ  اریز  دیامنیم ، حیحص  ْكالفالَا » ُْتقَلَخ  اَمل  َكالَْول  »

تدابع تقیقح  تقلخ ، ییاهن  فده 

( تا ـــــ یراذ  / 56 !« ) ِنوُد ــ ُبْعَِیل ِّالا  َس  ـــــ ْنِْالا َو  َّن  ــــ ِْجلا ُت  ـــ ْقَلَخ ا  ـــ َو م »
دباع قلخ  هک  هدوب  نیا  ینعی  هدوب ، تدابع  ارصحنم  نآ  زا  ضرغ  هدوبن و  ضرغ  نودب  تقلخ  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  ِنوُُدبْعَِیل » ِّالا   » هلمج

نم ات  مو یـا  شتسرپ شـ نم  ات  هدومرفن : دنتـسرپب و  ارم  هک  نآ  ات  ِنوُُدبْعَِیل » ِّالا  : » هدومرف نوچ  دشاب ، قلخ  دوبعم  وا  هک  نیا  هن  دنـشاب ، ادخ 
مشاب . ناشدو  ـ بعم

هلیسو هب  ضرغ  بحاص  هک  تسا  يرما  تسادیپ  دشاب  هج  ره  ضرغ  هک  نیا  رب  هوالع 
ص 245 . ناز ج 19 ، ـــــــــــــــــ یملا - 1

(345  ) تدابع تقیقح  تقلخ ، ییاهن  فده 
ضرغ نآ  هلیـسو  هب  ات  درادن ، یتجاح  یـصقن و  تهج  چیه  زا  ناحبـس  يادـخ  نوچ  دروآیم و  رب  ار  شتجاح  دـنکیم و  لامکتـسا  نآ 

. دنک نیمأت  ار  دوخ  تجاح  هدومنناربج  ار  دوخ  صقن 
يادـخ هک  میریگیم  هجیتـن  اذـل  تسا ، هناهیفـس  وغل و  دوشن  شلعاـف  دـیاع  هک  یـضرغ  هب  یهتنم  هرخـالاب  هک  یلعف  رگید  تهج  زا  زین  و 
دنکیم هک  يراک  دشاب و  شتاذ  زا  جراخ  هک  يزیچ  هن  تسا ، شدوخ  تاذ  شـضرغ  اما  دراد ، یـضرغ  دنکیم  هک  ییاهراک  رد  ناحبس 
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دو . ــــ شلع ش دیا فـ يدو کـه عـ ـــ هکلب س ددرگ ، شدوخ  دیاع  هک  يدو  ــ هن س ی  ــ لو دراد ، ـر  ظن رد  ی  ــ ضر ــ يدو و غ ــ را س ــ نآ ک زا 
ناسنا نیا  دوشیم ، ناسنا  دیاع  شاداپ  باوث و  هک  تسا  مولعم  دهد و  ششاداپ  ات  هدیرفآ  ار  ناسنا  یلاعتيادخ  مییوگیم : هک  تساجنیا 

نداد باوث  زا  شـضرغ  اما  و  تسا . نآ  زا  زاینیب  ّلجوّزع  يادـخ  هچ  ادـخ ، دوخ  هن  ددرگیم ، دـنمهرهب  عفنتم و  شاداپ  نآ  زا  هک  تسا 
. تسا ِه » ــ ّللا  » هک ـد  هد شادا  ته پـ نید جـ ـد و بـ هد شاداپ  ات  درک  قلخ  تهج  نیدب  ار  ناسنا  دشابیم ، شاهیلاعتم  تاذ  دوخ 

یسانشادخ  ( 346)
یلامک تسا و  ناسنا  تقلخ  زا  ضرغ  تدابع  سپ  تسادخ ، دو  کـه خـ ـل ، عف ـل  عا نـه فـ اد ، ـل خـ عف يار  ـت بـ ـسا یلا  ـ مک شادا  ــ سپ پ
تدابع يارب  رگا  دـشاب و  هریغ  ترفغم و  تمحر و  هک  نآ ، عباوت  مه  تسا و  ضرغ  تداـبع  مه  دو ، ـ ـشی نا مـ ـ ـسنا ـد بـه  یا هک عـ تسا 

رتالاب یـصقا و  ضرغ  تقیقح  رد  دو ، ـ ـشیم لصا  نآ حـ رد  صولخ  تدابع و  هار  زا  هک  یتفرعم  دـشاب ، راک  رد  تفرعم  لیبق  زا  یـضرغ 
. تسا طسوتم  ضرغ  تدابع  تسا و 

یئزج يوناـث و  ضرغ  دـشاب ، هتفرگ  قلعت  مه  دادعتـسا  هب  ضرغ  رگا  نآ و  دادعتـسا  تیحالـص و  هن  تسا  تداـبع  دوخ  تداـبع  هب  دارم 
ءاضعا و اب  دـبع  هک  یلامعا  ینعی  تداـبع  دوخ  هک  ناـنچمه  تسا ، تداـبع  ناـمه  هک  ـالعا  یلوا و  ضرغ  يارب  دـشاب  همدـقم  اـت  تسا ،

رما مینیبیم  اذل  هتفرگ و  قلعت  اهنیا  همه  هب  ضرغ  دتفایم ، هدجـس  هب  دنکیم ، عوکر  دتـسیایم ، دزیخیمرب ، دهدیم ، ماجنا  دوخ  حراوج 
ربارب رد  ار  هدـنب  ّتیدوبع  تلذ  یگدـنب و  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  رتـالاب  ضرغ  رگید و  بوـلطم  يارب  ضرغ  نیا  اـما  هدوـمرف ، اـهنآ  هب 

لثم م و مـ ــ ـسج ضح مـ يانغ مـ قلطم و  تزع  لابق  رد  ار  دوخ  ضحم  ّتیکولمم  ر  ــ قف ّتیدو و  ــ بع ت  ــ لذ د ، ــ هد نا  ــ ـشن نیملاـعلابر 
. دزاس

(347  ) تدابع تقیقح  تقلخ ، ییاهن  فده 
. دروآ دوخ  بر  ماـقم  يوس  هب  ور  هتـشاداو و  ّتیدوبع  تلذ و  ماـقم  رد  ار  دوخ  هدـنب  هک  تسا  نیا  تداـبع  تقیقح  دوشیم  مولعم  سپ 
را ـ گدرور دای پـ هب  هدـیرب ، رگید  زیچ  ره  زا  دوخ و  زا  هدـنب  هک  تسا  نیا  ینعی  تسا ، تدابع  تقیقح  نامه  تقلخ  زا  ییاـهن  ضرغ  سپ 

. دیوگ وا  رکذ  دشاب و  دو  خـ
ـه فیر ـ ـش ـه  یآ رد  ه  ــ ن ک ــ یا زا  دـشاب . ادـخ  دوخ  هک  لعاف  دـیاع  هن  دوشیم ، ادـخ  لـعف  ـد  یا هک عـ ت  ــ ـسا ياه  ــ جیتن ضر و  ــ تدا غ ــ بع

(1 .) درادن دننکیمن  شتدابع  هک  نانآ  هب  یتیانع  چیه  یلا  ــ عت ياد  هک خـ دو  ــ شیم هد  ــ یمهف هدرک  تدابع  رد  رصحنم  ار  ضر  ــ غ
ص 298 . نازیملا ج 36 ، - 1

یسانشادخ ( 348)

تقلخ هّیلوا  هدام  : مهن لصف 

هّیلوا تقلخ  رد  بآ  موهفم 

ءآ »، ـــــ ْملا ی  ــــ َلَع ُه  ـــ ُشْر ــ َنا َع ــــ َو ک »
دوه )  / 7 .« ) تشاد رارق  بآ  رب  وا  شرع  «و 

ءایـشا همه  دومرف : هک  نیالیلدهب  میمانیم ، بآ  ار  نآ  ام  هک  تسا  یبآ  نآ  ریغ  ءآْملا » یَلَع  ُهُشْرَع  َناک  َو   » هلمج رد  ءآْملَا »  » هملک هب  دارم 
تسین لوقعم  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  وزج  زین  تسا  ام  دزن  هک  انعم  نآ  هب  بآ  دیرفآ ، یلبق  حلاصم  وگلا و  نودب  ار  نیمز  اهنامسآ و  و 

تقلخ زا  لبق  یلاعتيادخ  تنطلس  دشاب و  انعم  نآ  هب  بآ  يور  ادخ  شرع  هک 
(349)
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(1 .) تسا هدوب  بآ  نیا  ریغ  بآ  نآ  دوشیم  مولعم  سپ  دوب ، رقتسم  بآ  يور  رب  دوب و  رقتسم  زین  نیمز  اهنامسآ و 

نا ـ مسآ ـه  ّیلوا هدا  مـ

هد ) ـــ جس  / 11 .« ) ٌنا ــــ خُد َی  ـــ َو ِه ِءا  ــــ مَّسلا ی  ـــ َِلا يو  ــــ َتْسا َّم  ــــــ ُث »
هن تسا ، نآ  ندرک  قلخ  نامسآ  هب  هجوت  زا  روظنم  تخادرپب و  نآ  رما  هب  دش و  نامسآ  هّجوتم  سپس  ادخ  هک : تسا  نیا  قوف  هیآ  يانعم 

دراد و ــ رو ن ــ ـصت ر  ــ گید ت  ــ هج هب  ی  ــ تهج زا  ر و  ــ گید ینا  ــ کم هب  ینا  ــ کم زا  لاقتنا  اب  زج  یناکم  دـصق  نوچ  دور ، اج  نادـب  هک  نیا 
تسا . هزن  يزی مـ نینچ چـ زا  یلاعتيادخ 

ص 82 . ناز ج 2 ، ــــــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 350)

شمان ادخ  هک  دوب  يزیچ  هک  یلاح  رد  دنیرفایب ، ار  نآ  ات  دش ، نامـسآ  هّجوتم  یلاعتيادخ  هک  دهدیم ، ینعم  نینچ  ٌناخُدَیِه » َو   » هلمج
زیاـمتم مه  زا  هک  نآ  زا  دـعب  درک ، نامـسآ  تفه  ار  نآ  دروآرد و  شنامـسآ  تروص  هب  ادـخ  هک  دوب  ياهداـم  نآ  تشاذـگ و  دود »  » ار

(1 «.) ِتاو ـ مَّس ـ لا َّی  ـ َِلا  » دو ـ مر ــ و نـف در ) ــ فم تروص  هب  « ) ِءامَّسلا َیِلا   » دومرف هیآ  رد  تبسانم  نیمه  هب  دندوب و  یکی  همه  دندوبن و 

نیمز اهنامسآ و  قلخ  هّیلوا  هدام  نامز و 

( دوه  / 7 .« ) ءآ ـــــ ْملا ی  ــ َلَع ُهُشْرَع  َناک  َو  ٍماّیَا  ِۀَّتِس  ی  ــ َضْرالا ف َو  ِتاو  ــ مَّسلا َق  ــ َلَخ يذ  ــ َّلا َو  ــ َو ُه »
فرظ رد  ار  نآ  هک  دـنکیم  فیـصوت  هتخاس و  نراقم  نیمز »  » اب هدرک و  رکذ  عمج  ظفل  هب  تاوا » ـ مَـس  » مان هب  ادـخ  هک  ار  يزیچ  ارهاـظ 

زا تسا  یتاقبط  زا  ترابع  هدیرفآ  زور  شش 
ص263 . نازیملا ج 34 ، - 1

(351  ) نیمز نامسآ و  قلخ  هّیلوا  هدام  نامز و 
هقبط رد  هک  تسا  یتادوجوم  مان  ءامـس »  » دـناهتفگ هک  يروط  هب  اریز  تسا ، هتفرگ  رارق  ام  نیمز  يالاب  هک  دوهـشم  یناهج  قولخم  کـی 

تسا . یبسن  یناعم  زا  ینییاپ  يدنلب و  دنکفایم و  هیاس  نایمدآ  رس  رب  دراد و  رارق  الاب 
يروط هب  نیمز ، اریز  دراد ، هطاحا  نادب  هتفرگ  رارق  ام  نیمز  يالاب  هک  تسا  دوهـشم  ینامـسج و  قلخ  زا  یتاقبط  زا  ترابع  نامـسآ  سپ 

بکاوک و هک  تسا  نامه  لوا  نامـسآ  تسا و  لکـش  يورک  تسا ، یکاـح  زین  فارعا )  / 54 ،« ) اثیثَح ُُهُبلْطَی  َراهَّنلا  َْلیَّللا  یِـشُْغی   » هیآ هک 
هلیـسو هب  تسا و  ناگراتـس  قوـف  اـی  هتفرگ و  دوـخ  رد  ار  ناگراتـس  هک  یلوا  هقبط  ینعی  هداد ، تنیز  ار  نآ  فـلتخم ) ناگراتـس   ) موـجن

ایند نامـسآ  زا  رتالاب  ياهنامـسآ  فیـصوت  رد  یلو  دبای  نییزت  غارچ  لیدنق و  يدادعت  اب  هک  یفقـس  نوچمه  تسا ، هتفای  تنیز  ناگراتس 
تسا : هدمآ  لیذ  هیآ  ود  رد  هک  یفصو  زا  ریغ  هدماین  ادخ  مالک  رد  یفیصوت 

( کلم  / 3 .« ) يور هـم نا  ـمـ سآ تف  هـ ـا -  قا بـ ــ ٍتاو ِط ْبـَع َسـمـ «َسـ
رون اهنآ  رد  ار  هام  دیرفآ و  مه  قباطم  ار  نامسآتفه  ادخ  هنوگچ  هک  دیاهدیدن  ایآ  »

یسانشادخ  ( 352)
( حون 15و16/ .«) داد رارق  غارچ  ار  دیشروخ  و 

اهنآ ادخ  دندوب و  رود  مه  زا  زاب و  یشالتم و  قرفتم و  اهنآ ) یلـصا  داوم   ) هک هدش  روآدای  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  فیـصوت  رد  ادخ 
: دیامرفیم هدروآرد  نامسآ  تروص  هب  ـد  ندو رود بـ ه  ــ نآ ک زا  س  ــ هدر و پ ــ هدر ک ــ شف هدروآ و  مهدرگ  هدرک و  هتسویپ  مه  هب  ار 
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ياهد ـ نز ـز  یچ ـم و هـر  یتسو ـ یپ م  ــ ار بـه ه ا  ــ هنآ ا  ــ د و م ــ ندو ــ زا ب ــ م ب ــ زا ه ن  ــ یمز اهنا و  ــ مـسآ ه  ــ ـد ک ند ـ ید ــ نار ن ــ فا ـــ ر ک ــــ گم »
( ءایبنا  / 30 .« ) د ـــ نروآیم نا نـ ــــ ـم یا م  ـــ زا ه ـا بـ یآ ـم ، یداد رار  بآ قـ زا  ار 

ناهاوخ دـنتفگ : دـییایب ، هاوخان  ای  هاوخ  تفگ : نیمز  نامـسآ و  هب  سپ  دوب . دود  نامـسآ  هک  یلاح  رد  تفاـی  ـالیتسا  نامـسآ  رب  هاـگنآ  »
( تلصف 11 و 12 /  .« ) درک یحو  ار  نآ  صا  ـر خـ ما نام  ـ سآ رد هـر  ـت و  خا نا سـ ـ مسآ تفه  ار  اهنآ  زور  ود  رد  هاگنآ  میدمآ .

« زور  » هک تسین  مزال  تسا و  نامز  هبانتعم  نیعم و  رادقم  کی  زور »  » هتبلا تفای . نایاپ  زور  ود  رد  اهنامسآ  تقلخ  هک  دناسریم  هیآ  نیا 
نیمز زور »  » یعقوم فرظ و  ره  رد 

(353  ) نیمز نامسآ و  قلخ  هّیلوا  هدام  نامز و 
م ــ ین ه و  ــ تسیب و ن ا  ــ بیر ـ قت ا  ــ ن م ــ یمز هام  رد  زور  کی  هک  نیا  اـمک  دـیآیم . تسد  هب  نیمز  یعـضو  تکرح  رود  کـی  زا  هک  دـشاب ،

د. ــ ننکیم قال  ــ طا نا  ـ مز زا  ياه  ــ هر ار بـر بـ زور »  » دو يدا خـ نانخ عـ رد سـ مدر  تسا کـه مـ عیاش  رایسب  تسا . نیمز  ياهزور  زا  زور 
َرَّدَق َو  ِْنیَمْوَی ... یف  َضْرالا  َقَلَخ  : » دیوگ نیمز  دروم  رد  هک  نانچ  تسا . هدیرفآ  ینامز  ههرب  ود  رد  ار  هناگ  تفه  ياهنامـسآ  ادـخ  سپ 

.« تخاسرّدــقم زور  راـهچ  رد  ار  نـیمز  ياـهيزور  و  دــیرفآ ... زور  ود  فرظ  رد  ار  نـیمز  ادــخ  ینعی  ٍماـّیَا -  ِۀـََـعبْرَا  یف  اـهَتاْوقَا  اــهیف 
( تلصف (9و10/

ینعی زور  راهچ  فرظ  رد  نیمز  ياهیزور  هلحرم و  ود  یط  هرود و  ود  رد  ینعی  هدش  هدـیرفآ  زور  ود  فرظ  رد  نیمز  دـیوگیم : هیآ  نیا 
. تسا هدش  يریگهزاد  ـ نا هنا  ـ گراهچ لوصف 

مدع  » زا دـنراد  زورما  هک  یلکـش  فصو و  نیا  اب  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  ًالوا : هک  تسا  نیا  دـیآیم  تسد  هب  تایآ  نیا  زا  هچنآ  سپ 
هدرک ادج  مه  زا  ار  نآ  ءازجا  ادخ  هک  هدوب  ياهدمآ  مهدرگ  مکارتم و  هباشتم  هدام  کی  هب  قوبسم  اهنآ  دوجو  هکلب  هدوبن ، فرص »

یسانشادخ  ( 354)
زاـب مه  زا  ار  نآ  ادـخ  هدوب و  راـخب ) اـی   ) دود تروص  هب  زین  نامـسآ  هدروآرد و  نیمز  تروص  هب  تبوـن  ود  ینعی  یناـمز  ههرب  ود  رد  و 

. تسا هدروآرد  نامسآ  تفه  تروص  هب  ینامز  ههرب  ود  رد  هدرک و 
تسا . بآ  هدام  نا  ـ مه ـی  گد ـ نز هدا  نیاربانب مـ دناهدمآ و  دوجو  هب  بآ  زا  یگمه  مینیبیم  هک  هدنز  تادوجوم  نیا  ایناث :

. دوشیم حضاو  ثحب  دروم  هیآ  ینعم  میتفگ  هچنآ  اب 
ندرک زاب  ندرک و  ادـج  ندروآ و  درگ  نامه  هدـمآ  اج  نیا  رد  هک  قلخ »  » زا دارم  ٍماـّیَا »، ِۀَّتِـس  یف  َضْرـالاَو  ِتاومَّسلا  َقَلَخ  يذَّلا  َوُه  »... 

. تسا هدوب  طولخم  نآ  اب  تسا کـه  یم  ـ کارت هبا و مـ ـ شم داوم  ریاس  زا  نیمز  نامسآ و  ءازجا 
هرود ود  هرود  شـش  زا  هتفرگ و  ماـجنا  هرود )  ) زور ود  رد  مه  نـیمز  تـقلخ  هدوـب و  هرود )  ) زور ود  فرظ  رد  اهنامـسآ  تـقلخ  لـصا 

هک يزور  اد  شرع خـ هـک : تـسا  ـن  یا هـلم  نـیا جـ ياـنع  مـ ءآــْملا »، یَلَع  ُهُـشْر  َنا َعـ َو کـ . » دــنامی یقا مـ ـر بـ گید ياــهراک  يارب  رگید 
. دو بآ بـ رب  ـد  یر ـ فآ ار  نی  ـ مز اهنا و  ـ مسآ

(355  ) نیمز نامسآ و  قلخ  هّیلوا  هدام  نامز و 
. دوب هتفرگ  رارق  تسا  تایح  هدام  هک  بآ  نیا  رب  زور  نآ  رد  ادـخ  کلم  هک  تسا  نآ  زا  هیاـنک  بآ  يور  ادـخ  شرع  نتـشاد  رارق  ریبعت 
« ءاوتسا  » زا دارم  زیچ . نآ  رب  تنطلس  کلم و  نتشاد و  رارق  ینعی  زیچ  کی  يور  شرع  رارقتـسا  تسوا و  تنطلـس  رهظم  کلم  شرع  اریز 

(1 .) تسا کلم  ریبدت  عور بـه  ـک و شـ لم ـن  تفر تسد گـ رد  ـز  ین ـک  لم رب 

نارادناج شنیرفآ  ـه  ّیلوا هدا  تد مـ ـ حو

.« ٍءام ْنِم  ٍۀَّباد  َّلُک  َقَلَخ  ُهّللا  َو  »

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 181 

http://www.ghaemiyeh.com


( رون /45 ... .« ) هدیرفآ یبآ  زا  ار  ناگد  ـ نبنج همه  اد  ــ «و خ
ناویح اب  یناویح  ره  عضو  لاح  نیع  رد  دنکیم و  قلخ  یبآ  زا  ار  نارادناج  یمامت  وا 

ص 240 . ناز ج 19 ، ــــ یملا - 1
یسانشادخ  ( 356)

ناغرم و نایمدآ و  دننام  دنوریم  هار  اپ  ود  اب  رگید  یضعب  اهمرک و  اهرام و  دننام  دنوریم ، هار  مکـش  اب  اهیـضعب  تسا ، فلتخم  رگید 
ضرغ هـم دوب و  راصتخا  يارب  درک  افتکا  عون  هس  نیا  رکذ  هب  رگا  ناگدنرد و  نایاپراهچ و  نوچ  دـنوریم  هار  اپ  راهچ  اب  رگید  یـضعب 

.( تسا نور  ــ یب را  ـ مش زا حـد  فال  ـ تخا ـه  نر و گـ  ) ـد شیم ـن  یمأ ـا تـ هنیمه ر  ــ کذ اب 
: دیامرفیم دمآ ، دیدپ  فالتخا  همه  نیا  هدام  کی  اب  ارچ  هک  تشذگ  نارادناج  رد  هک  تسا  یفالتخا  نیمه  لیلعت  ُءاشَی » ام  ُُقلْخَی   » هلمج
ت ــ محر ماع و  رون  دننام  ات  دهد  ّتیمومع  ار  دوخ  ضیف  دناوتیم  دراد و  رایتخا  وا  سب ، تسادخ و  تیشم  هب  هتـسب  فالتخا  نیا  رما  هک 
صاـخ و رون  نو  ــ ا چ ــ ت دـهد ، صاـصتخا  دوخ  قیـالخ  زا  یـضعب  هب  ار  نآ  هک  دـناوتیم  دـنوش و  دـنمهرهب  نآ  زا  ق  ــ لخ ه  ــ مه ه  ــ ما ــ ع

(1 .) ـد نو ـــ دن ش ـ مهر نآ بـهـ زا  دارفا  یضعب  هصاخ ، تمحر 
ص 199 . ناز ج 29 ، ـــ یملا - 1

(357  ) نارادناج شنیرفآ  هّیلوا  هدام  تدحو 
(358)

تقلخ نوناق  : مهد لصف 

نآ رد  تباث  نوناق  ناهج و  یمومع  ما  ـ ظن

هر ) ــ بـق  / 164 !« ) َنو ُلـ ْعـِقـ ٍمْوَِقل َیـ ٍتایَال  ... َو ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِفالِتْخا  َو  ِضْرالا  َو  ِتاومَّسلا  ِْقلَخ  یف  َّنِا  »
ره شتعـسو  همه  اـب  هک  یملاـع  دـنفلتخم . یکیدزن  يرود و  مه  یگرزب و  یکچوـک و  مجح و  رظن  زا  هک  ینامـسآ  ینیمز و  مارجا  نـیا 

رثأـتم دـنراد  نآ  رد  ءازجا  ریاـس  هک  يراـثآ  زا  دـشاب  هدـش  عقاو  هک  اـجک  ره  رد  شاءزج  ره  دراذـگیم و  رثا  رگید  هیحاـن  رد  شاهیحاـن 
نینچمه و شترارح  شرون و  دنکیم ، لصتم  مه  هب  ار  رگیدکی  شایمومع  هبذاج  دوشیم ،

(359)
. دزادنایم نایرج  هب  ار  یمو  ـ مع نا  ـ مز یمو و  ـ مع ت  ــ کر ّتنس حـ ـر  ثأ ـر و تـ یثأ نیا تـ اب 

ار ینامـسج  ملاع  رد  یمومع  تکرح  نیناوق  هک  مه  یمومع  ّتیبسن  نوناق  یتح  تسا و  تباث  ینوناق  تحت  میاد و  یمومع و  ماظن  نیا  و 
تباث ینوناق  دنک ، يراددوخ  تسا ، يرگید  نوناق  موکحم  مه  شدوخ  هک  نیا  هب  فارتعا  زا  دناوتیمن  دنادیم ، یگنوگرگد  هب  موکحم 

.( دشابیم یمیاد  ـت و  با ــ نو ث ـ نا ــ نآ ق رد  لو  ـ حت ـر و  ییغت ـی  نعی  ) لو ــ حت ر و  ــ ییغت رد 
باتفآ هرک  نیب  رد  دوشیم . هدـید  دوخ ، هب  صاخ  یتروص  هب  ملاـع  ءازجا  زا  ءزج  ره  رد  یمومع ، لوحت  تکرح و  نیا  رگید  يوس  زا  و 

نیمز رد  ات  ددرگیم ، رتگنت  شاهریاد  دیآیم ، رتنییاپ  هچ  ره  تسا و  تروص  کی  هب  دـناهموظنم ، نیا  هداوناخ  وزج  هک  یتارک  ریاس  و 
شزو زور و  بش و  تسا و  نادب  صتخم  زاب  هک  هام  مرج  نادـب و  صاخ  ثداوح  دریگیم ، دوخ  هب  رگید  یماظن  رتگنت ، ياهریاد  رد  ام 

. دوشیم هرادا  ماظن  نآ  تحت  رد  اهناراب  شزیر  اهر و  ـ با تکرح  اهداب و 
یسانشادخ  ( 360)

ریاـس تاـناویح و  تاـتابن و  نداـعم و  هریاد  نآ  رد  دوشیم و  رتگـنت  دـنیآیم ، دـیدپ  نیمز  رد  هک  یتادوـجوم  هب  تبـسن  هریاد  نیا  زاـب 
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ات دوشیم  رتگنت  تابیکرت  ریاس  نداعم و  تاناویح و  تاتابن و  عاونا  کی  کـی  صوصخ  رد  هریاد  نیا  زاـب  دوشیم و  تسرد  تاـبیکرت 
تـسد نادـب  رـشب  ملع  نونک  ات  هک  یئزج  نیرخآ  هب  رخآ  رد  تارذ و  ءازجا  تارذ و  هب  زاـب  دـسرب و  بکرمریغ  رـصانع  هب  تبون  هک  نآ 

رارق زکرم  رد  ياهتـسه  مینیبیم ، یـسمش  هموظنم  رد  ماظن  ریظن  یماظن  درخ ، هرذ  نآ  رد  هزات  هک  نوتورپ ، نورتکلا و  ینعی  دـسرب ، هتفاـی 
باسح یکلف  رد  دندرگیم و  نیعم  رادم  رد  دیـشروخ  رود  هب  ناگراتـس  هک  نانچ  نآ  دـندرگیم ، هتـسه  نآ  رود  رگید  یمارجا  دراد و 

. دننکیم انش  هدش ،
بیجع و قیقد و  تسا  یماظن  هک  دـنیبیم  دریگب ، رظن  ریز  ار  ملاوع  نیا  زا  کی  ره  ماظن  دتـسیاب و  ملاع  نیا  طاـقن  زا  هطقن  ره  رد  ناـسنا 

دنامیمن و ياج  رب  ياپ  ملاع  نآ  لصا  دوبن ، رگا  هک  ییاهیگنوگرگد  دوخ ، هب  صوصخم  ییاهیگنوگرگد  تالوحت و  ياراد 
(361  ) نآ رد  تباث  نوناق  ناهج و  یمومع  ماظن 

هب درخ  ياپ  تسین و  یندـش  مامت  شبیاجع  هک  یتنـس  دـنامیم ، هدـنز  نآ  اـب  یهلا  ّتنـس  هک  ییاـهیگنوگرگد  دـشیم ، هدیـشاپ  مه  زا 
. دسریمن شاهنارک 

ینیبیمن ماظن  کی  ملاع و  کی  زا  شیب  اهناشکهک  یسمش و  هموظنم  هب  یسرب  ات  ینک  عورـش  لوکلوم  نوچ  شدوجوم  نیرتدرخ  زا  رگا 
دحاو و ماظن  نآ  دحاو و  ملاع  نآ  زا  ینیبیم  زاب  یسرب ، لوکلوم  هب  ات  ینک ، هیزجت  ار  نآ  زا  ياهرذ  رخآ  رد  ینک و  عورش  الاب  زا  رگا  و 
تسا و زیچ  کی  ملاع  مهربور  سپ  ینیبیمن . مه  لثم  ار  تادوجوم  نیا  زا  اتود  اتود  چیه  هک  نیا  اب  هدـشن ، مک  يزیچ  لصتم  ریبدـت  نآ 

شماک ـ حا رایسب و  شیازجا  هک  دنچ  ره  تسا ، ما  ــ ظن کی  يار  ــ ر ب ــ خسم شیاز  ــ جا یما  ــ مت تسا و  لصتم  نآ  ياپارـس  رب  مکاح  ریبدت 
ـل با ـ قم رد  ـا  ههر ـ هچ و  ِموُّیَْقلا ـ  ِّی  ـ َْحِلل ُهو  ـ ُجُو ـ ْلا ـِت  َنَع َو  ، » تسا ف  ــ لتخ مـ

یسانشادخ  ( 362)
(1 ( ) هط  / 111 !« ) دو ـع شـ ضاو ـ تم مو  ــ یق ّی و  ــ ياد ح ــ خ

ملا ياز عـ ـ جا رد  ـر  ثأ ـر و تـ یثأ ـت و تـ ّیلع نو  ـ نا قـ

ماعنا )  / 102 !« ) ٍءْیَش ِّلُک  ُِقلخ  َوُه  ِّالا  َهِلا  آال  »
ار يراثآ  ماظن  زا  دراد و  يرثا  یلعف و  یمومع  ماظن  رد  کی  ره  تسه  نآ  عاونا  اهّتیوه و  رد  هک  یفالتخا  همه  اـب  ملاـع  يازجا  یماـمت 

لعف و  رثأت و  ریثأت و  نیا  اب  دنکیم و  لمحت 
ص 347 . ناز ج 2 ، ـــ یملا - 1

(363  ) ملاع يازجا  رد  رثأت  ریثأت و  ّتیلع و  نوناق 
. تسا ملاع  يازجا  رد  یمومع  ّتیلع  نوناق  نامه  نیا  دـیآیم و  دوجو  هب  تسامرفمکح  ماـظن  رـساترس  رد  هک  یطاـبترا  ماـیتلا و  لاـعفنا 

شتافـص ریاس  ملع و  تردق و  وا و  دیحوت  عناص و  دوجو  هلأسم  رد  نوناق  نیمه  هب  هدرک و  ءاضما  قیدصت و  ار  نوناق  نآ  زین  میرک  نآرق 
يادخ دوبن . حیحص  نآ  هب  لالدتـسا  دوب  هتفر  اطخ  هب  نآ  صیخـشت  رد  ام  هبرجت  لقع و  دوبن و  حیحـص  نوناق  نیا  رگا  هدرک و  لالدتـسا 
هلأسم زین  نآرق  تسا . هدرک  تابثا  ار  تافـص  نآ  راثآ  اهلولعم و  دوخ  يایلع  تافـص  قیرط  زا  دوخ  مـالک  زا  يرایـسب  دراوم  رد  ناـحبس 
ضراو ــ يار ع ــ يز و ب ــ یچ ر  ــ يار ه ــ هک ب دراد  قیدـصت  هتـشاد و  لوبق  یتسه  ملاع  رـسارس  رد  ار  لولعم  تلع و  نوناق  ندوب  اـمرفمکح 

عنتمم شدوجو  نآ  ندو  ــ بن ضر  ــ اـب ف دـنکیم و  اـضتقا  ار  نآ  دوـجو  هک  یللع  اـی  یتـلع  ثداوـح  زا  ياهثداـح  ره  يار  ــ يز و ب ــ یچ ره 
(1 .) دمهفیم قوف  تایآ  رد  تقد  دروخرب و  نیلوا  رد  یسک  ره  دیدرت  نودب  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  تسا ،

ص 135 . نازیملا ج 14 ، - 1
یسانشادخ ( 364)
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یهلا تّیشم  اب  تّیلع  نوناق  طابترا 

( ما ـ عنا  / 111 ( »؟ ـی تْو ـ َْملا ـُم  ُهَمَّلَک َو  ـَۀ  َِکئآلَْملا ـُم  ِْهَیِلا ا  ــ ْنلَّز ــ َن آ  ــ نَّنَا ْو  ــ َل َو  »
نکل دراد ، نایرج  نوناق  نیا  قبط  رب  تسا و  لولعم  تلع و  نوناق  هب  موکحم  دراد  هک  یـضیرع  ضرع  همه  اـب  تقلخ  ملاـع  ماـظن  هچرگ 

د ــ نبتسد ما  ــ ظن نیا  يارجا  اب  دنواد  هصال خـ دنرادن و خـ لالقتسا  دوخ  هیحان  زا  دنتسه و  یلاعتيادخ  هب  جاتحم  دوخ  بابـسا  للع و  نیا 
(1 .) د ــ شا هداد بـ نذا  ه و  ــ تساو ــ دنوادخ خ هک  دننکیم  ار  دوخ  رثا  یتقو  با  ــ بسا ل و  ــ لع هدز ، ــ دو ن ــ تسد خ ه  ــ ب

ص 176 . ناز ج 14 ، ـــــ یملا - 1
(365  ) یهلا ّتیشم  اب  ّتیلع  نوناق  طابترا 

همات تّیلع  نوناق 

( ءارسا  / 16 .« ) اهیف او  ـ ُقَسَفَف ـا  هیفَر ـ ْتُم ـا  نْر ـ َمَا ـًۀ  َیْر ـَک َقـ ِلُْهن ْنَا  ا  ــ نْدَرَا اذِا  َو  »
ای لاح  تسا ، ناحبـسيادخ  لولعم  ینکمم  دوجوم  ره  راکنا و  لباق  ریغ  تباـث و  تسا  ینوناـق  ّتیلولعم  ّتیلع و  نوناـق  هک  تسین  یکش 

ياراد ّتلع  نآ  هیحان  زا  دوش  بوسنم  شاهّماـت  تلع  هب  لولعم  یتقو  هک  نیا  رد  تسین  یکـش  زین  هطـساو و  دـنچ  اـب  اـی  هطـساو و  نودـب 
دوجوم دوشن  بجاو  اـت  يدوجوم  چـیه  نوچ  تساراد ). ار  ناـکما  تبـسن  شدوخ  هیحاـن  زا  دـنچ  ره   ) دوـب دـهاوخ  بوـجو  ترورض و 
شدوخ هک  نیا  هچ  لاح  درادن ، يرگید  تبـسن  ناکما  زج  مینکن  هسیاقم  نآ  اب  میهدـن و  تبـسن  شتلع  هب  ار  لولعم  رگا  اما  ددرگیمن و 

رد دو ، ــ شب ه  ــ سیا ــ قم مه  شتلع  ياز  ــ جا زا  یضعب  هب  هک  نآ  ای  هنکمم و  ياهّتیهام  دننام  دوش ، ظاحل  يزیچ  هب  هسیاقم  نودب  هسفن و  یف 
ا ــ عطق دوش  دوجوم  ـا  ـضر ــ رگا ف ددر و  ــ گیمن ـب  جاو شدو  ــ جو هد  ــ ـشن مامت  شتلع  يازجا  همه  هک  مادام  اریز  تسا ، نکمم  لاـح  ره 

. تسا ضر  ــ فالخ ف نیا  هدش و  هّمات  ت  ــ لع شتّلع  ه  ــ صال ــ ما و خ ــ مت ـش  تلع ياز  ــ جا
یسانشادخ  ( 366)

رـسارس رب  هک  یبوجو  ترورـض و  زیرگاـن  تسا  ناـکما  فرط  ود  زا  یکی  ندـش  نیعتم  زا  تراـبع  بوـجو  ترورـض و  هک  اـج  نآ  زا  و 
هب یلاعتيادخ  هب  باستنا  هیحان  زا  ار  ترورض  نیا  تانکمم  نوچ  یلاعتياد ، ــ زا خ یمو  ــ مع تسا  ییاضق  دوخ  هدش  هدرتسگ  تانکمم 

ه ــ لـسلس يور  رب  هدـیباوخ  ترور  ــ ـض سپ  د ، ــ ناهدر ــ ادـیپ ک دوجو  دوـخ  فرط  رد  کـی  ره  باـستنا  نآ  رطاـخ  هب  هک  دـناهتفرگ  دوـخ 
ـم یتـفگ نوچ  تسوا ، یـصو  ــ ـصخ ءا  ــ ـضق تادوجوم  کـی  کـی  هب  صوصخم  ترورـض  تسا و  یهلا  یموـمع  ءاـضق  کـی  تاـنکمم 

. تسا ددر  ــ ما و ت ــ هبا نا و  ــ کما فر  ود طـ زا  ی  ــ کی نییع  ءا تـ ــ ضق زا  دو  ــ صقم
ه ــ ت ن ــ ـسوا ه  ــ یلعف تا  ــ فـص زا  ی  ــ کی تـسا  يدـنوادخ  تافـص  زا  یکی  دوـخ  هـک  ءاـضق  تفـص  هـک  دوـشیم  موـلعم  اـج  نـیمه  زا  و 

(1 .) ددرگیم عازتنا  تسا  هّمات  تلع  ه  ــ وا ک ه  ــ ش ب ــ با ـ ستنا ظا  ــ حل ه  ــ و ب تادو ) ــ جو ــ م  ) وا لا  ــ عفا زا  م  ــ یتفگ نو  ــ چ شاه ، ــ ّیتاذ
ص 129 . ناز ج 25 ، ـــ یملا - 1

(367  ) همات تلع  ّتیلع و  نوناق 

ترتع نآرق و  هاگدید  زا  یسانشادخ 

یسانشادخ يارب  نآرق  دومنهر 

هب ار  رـشب  هار ، نیرتهاـتوک  نیرتبولطم و  نکمم و  تروص  نیرتـهب  هب  دـناوتیم  فرعم  نیرتیلاـع  نیرتگرزب و  ناوـنع  هب  میرک  نآرق 
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نیرتـهب يداـصتقا ، یـسایس و  یعاـمتجا و  یگداوناـخ و  يدرف و  زا  معا  يداـقتعا ، یناـبم  یماـمت  رد  و  ددرگ . نوـمنهر  یقیقح  تفرعم 
ِْقلَخ یف  َّنِا  : » دـیامرفیم نینچ  نیا  شکرابم  تایآ  زا  یکی  یلجتاب  ُُهلـالَج ) َّلَـج   ) هّللاۀـفرعم باـب  رد  نآرق  دـشاب . هتـشاد  ار  يرگنـشور 

َضْرالا ِِهب  ایْحَاَف  ٍءام  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُهّللا  َلَْزنَا  ام  َو  َساّنلا  ُعَْفنَی  اِمب  ِرْحَْبلا  ِیف  یتَّلَا  ِْکلُْفلا  َو  ِراـهَّنلا  َو  ِلـْیَّللا  ِفـالِتْخا  َو  ِضْرـالا  َو  ِتاومَّسلا 
(1 « .) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتایآَال  ِضْرالاَو  ِءامَّسلاَْنَیب  ِرَّخَسُْملا  ِباحَّسلاَو  ِحایِّرلاِفیرْصَت  َو  ِهَّباد  ِّلُک  ْنِم  اهیف  ََّثب  َو  اِهتْوَم  َدَْعب 

 . هرقب  / 164 - 1
(9  ) یسانشادخ يارب  نآرق  دومنهر 

زا ادخ  هک  هچنآ  رد  و  دننایرج ، رد  مدرم  دوس  هب  ایرد  رد  اهیتشک  و  زور ، بش و  فالتخا  نیمز و  اهنامسآ و  تقلخ  رد  هک  یتسرد  هب 
دنکیم و رشتنم  نآ  رد  هدنبنج  عون  ره  زا  و  دزاسیم ) هدنز  شگرم  زا  دعب  ار  نیمز  هک  وا  تمحر  ناراب  بآ  ینعی   ) دنکیم لزان  نامسآ 

لّقعت هـک  ی  ــ مدر ــ يار م ــ تـسا ب ییاـهل  ــ یلد تا و  ــ یآ د ، ــ نر ــ ّخـسم ـن  یمز نا و  ــ مـسآ ه  ــ نا ــ یم ه  ــ ییا ک ــ هر ــ با ا و  ــ هدا ــ ندـنادرگ ب
د. ــ ننک

اهتنا یب  تردق 

هک ناحبـس  ِّیح  تخانـش  يارب  دـشابیم . یتسه  ناـهج  شنیرفآ  رد  لّـقعت  رکفت و  قح ، ترـضح  قیقد  تخانـش  رازبا  نیرتمهم  زا  یکی 
هب میربب . وا  سّدقم  تقیقح  هب  یپ  دراد ، دوجو  ود  نآ  نیبامیف  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  تقلخ  هار  زا  هک  سب ، نیمه  تسه ، ناهج  قلاخ 

یتسه ، ناهج  تاّرذ  زا  ياهّرذ  چیه  تفگ  دیاب  رگید  ریبعت 
یسانشادخ  ( 10)

یلازیال تردـق  ِدَـی  رد  وا و  نآ  زا  تسه ، هچ  ره  تسین و  جراخ  وا  تردـق  هطیح  زا  هریغ ، اـهایرد و  اـههوک و  نیمز و  نامـسآ و  زا  ّمعا 
ه ــ ک دو ، ــ شیم یشان  دیشروخ  رود  هب  نیمز  تکرح  زا  هک  زورهنابش ، تاظحل  زا  هظحل  مادک  نیمز و  نامسآ و  زا  تمـسق  مادک  تسوا .

. تسا بیاغ  وا  رظن  زا  دنادر ، ـ گیم ر  ــ ّیحتم ار  ی  ــ لقع بحا  ــ ره ص

شنیرفآ ناهج  رد  رّکفت 

یتسه تاذ  هب  ار  تفرعم  بحاص  ناسنا  نامسآ ، نیمز و  رد  هدمآ  دوجو  هب  تابیکرت  هّلکشتم و  مارجا  ینامـسآ و  تارک  هب  ندرک  هراظن 
نارود رد  اههام  اههتفه و  اهزور و  اهتعاس و  فالتخا  و  اهنآ ، ندش  دایز  مک و  و  زور ، بش و  رد  فالتخا  دیامرفیم . نومنهر  شخب 

، بونج فرط  هب  ای  دوریم  لامش  تمس  هب  ای  یلاقتنا  تکرح  رابکی  هام  هس  ره  دوشیم و  یشان  یلاقتنا  یعضو و  تکرح  ود  زا  هک  لاس 
بوسحم ییایربک  تاذ  هب  تفرعم  رب  لیلد  دناوتیمن  اهنیا  ایآ  دوشیم ، بجوم  ار  فلتخم  لوصف  زورهنابـش و  رییغت  تکرح  ود  نیا  هک 

درخ و نابحاص  دوش و 
(11  ) شنیرفآ ناهج  رد  رّکفت 

همه هدش ، هیبعت  لکـش  یـضیب  تروص  هب  موجن  ملاع  رد  هک  ینیمز  ایآ  دنک ؟ تیاده  یقیقح  تخانـش  هب  شنیرفآ  رد  رکفت  اب  ار  هشیدـنا 
تیعقوم يانبم  رب  يدوجوم  ره  و  هداد ، ياج  شترـضح  یلازیال  تردـق  رابتعا  هب  دوخ  يور  رد  نوکـس  شمارآ و  لاـح  هب  ار  تادوجوم 

لیالد دیامنیم ، يرپس  ار  دوخ  یگدنز  اوه ، رد  هچ  یکـشخ و  رد  هچ  ایرد و  رد  هچ  دوخ ، هب  صوصخم  یگدنز  دوخ و  یطیحمتسیز 
؟ دوب دهاوخن  يدنوادخ  تفرعم  تخانش و  رب  يوق 

تسا ّق  ــ یلا ح ــ عت ياد  ــ خ
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ناشیا دـنراد .  يدنمـشزرا  بلاـج و  رایـسب  ریبعت  يدـنوادخ ،  سّدـقم  تحاـس  هب  یهاـگآ  تخانـش و  هب  تبـسن  هر )  ) ییاـبطابط همّـالع 
هّرذ هّرذ  زا  یلاـعت  قـح  ندوـب  قـح  تخانـش  دـهدیم . » قّـقحت  ار  يدوـجوم  ره  هک  یّقح  تسا و  قـح  دوـخ  یلاعتيادـخ   : » دـیامرفیم

تادوجوم نیرتگرزب  نیرخآ و  ات  هتفرگ ،  تأشن  یتسه  تادوجوم 
یسانشادخ  ( 12)

هک یتسرد  هب  تسا و  قح  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  نآ  ٌریدَق :  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَا  َو  یتْوَْملا  ِییُْحی  ُه  ــ َّنَا َو  ُّقَْحلا  َوُه  َهّللا  َّنَِاب  َِکلذ  « . » یتسه
زا مه  ءاقب و  ثودح و  رظن  زا  اهنآ ،  رما  ریبادـت  هایگ و  ناسنا و  تقلخ  تسا . » رداق  يزیچ  ره  رب  هک  یتسرد  هب  ار و  هدرم  دـنکیم  هدـنز 

هکلب تسا .  قح  دوخ  قح ،  هب  دارم  دـنک ،  دـیدرت  اـهنآ  رد  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  ّتیعقاو ،  ياراد  تسا  يرما  ریبدـت ،  تقلخ و  رظن 
دنکیم يراج  ار  قح  ماظن ،  زیچ  همه  رد  دهدیم و  قّقحت  ار  يدوجوم  ره  هک  یّقح  تسا ،  قح  دوخ  یلاعت  يادخ  دیامرفب :  دهاوخیم 

ّقح هّقح ،  ياـهماظن  هّقح و  تادوجوم  نیا  هک  هدـش  ببـس  تسا و  وا  هب  شقّقحت  يزیچ  ره  تسا و  قح  یلاـعت  يادـخ  هک  نیمه  سپ  . 
(1  . ) تسا قح  وا  هکنیا  زا  ـد  نکیم ف  ــ شک ا  ــ هن ــ یا ه  ــ مه د و  ــ یآ دو  ــ جو ــ نآ ب رد  يراج 

 . جح هیآ 6 /  لیذ  هحفص 207 ،  دلج 28 ،  نازیملا ،  ریسفت  - 1
(13  ) تسا ّقح  یلاعت  يادخ 

تسادخ تردق  هناشن  ناسنا  تقلخ 

َنِم َلَْزنَا  َو  ًءاِنب  َءامَّسلا  َو  اـشاِرف  َضْرـالا  ُمَُکل  َلَـعَج  يذَّلَا  َنوُقَّتَت .  ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َو  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُدـُبْعا  ُساـّنلا  اَـهُّیَا  اـی  »
ناینیـشیپ امـش و  هک  ار  شیوخ  راگدرورپ  مدرم !  يا  َنوُمَْلعَت :  ُْمْتنَا  َو  ادادـْنَا  ِهِّلل  اُولَعَْجت  الَف  ْمَُکل  اقْزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَاَف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا 

نامسآ زا  درک و  انب  ار  نامسآ  شرف و  امش  يارب  داد  رارق  ار  نیمز  هک  تسا  یئادخ  وا  و  دیوش .  راکزیهرپ  دیاش  دیتسرپب ،  دیرفآ  ار  امش 
« . دیهدن رارق  کیرش  ادخ  يارب  دینادیم ، هکنیا  اب  سپ  دروآ .  دیدپ  امـش  يزور  يارب  اههویم  بآ ،  نآ  اب  داتـسرف و  ورف  بآ  امـش  يارب 

تسا ،  مدرم  هب  هکرابم  هیآ  باطخ  ( 1)
 . هرقب  / 20 - 1

یسانشادخ  ( 14)
لیلاعم للع و  تسا .  هتفاین  قّقحت  دوخ  يدوخ  هب  امـش  تقلخ  نیا  دیدماین و  دوجو  هب  ناتدوخ  امـش  تقیقح  رد  هک  دننادب  دنمهفب و  هک 

دوجو هب  هچنآ  ره  دناهدش و  قلخ  ام  تمظع  تردق و  رابتعا  هب  مه  امش  دادجا  ءابآ و  هکلب  دیاهتفای ،  دوجو  ات  هتفریذپ  تروص  ياهفلتخم 
دراداو .  یقیقح  ياوقت  يراگزیهرپ و  هب  ار  امش  ام ،  تردق  تمظع و  كرد  دیاش  تسا .  يدنوادخ  تردق  زا  هدمآ ، 

درادا ـ ناو یقلا تـ زا خـ ناشن  تقلخ  تمظع 
ار نامـسآ  دومن و  هدرتسگ  داد و  رارق  شرف  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  دـینک ،  هشیپ  يوقت  دـیاب  دـنوادخ  يارب   : » دـیامرفیم هیآ  همادا  رد  و 

دننامه رهاظ  رد  هک  ینیمز  یگدرتسگ  يانخارف  رب  ناراب  شزیر  اب  و  اهربا ) مکارت   ) دتـسرفیم ورف  نآ  زا  ار  بآ  هک  میظع  یئاـنب  فقس و 
حرـش زا  دـعب  بآ . ») دیـشروخ ،  رون  كاخ ،  حالما  كاخ ،  هلیـسو  هب   ) مینکیم جراخ  نآ  زا  امـش  يارب  اههویم  تارمث و  تسا ،  شرف 

همه نیا  هک  نیمز  نانچ  نآ  ینامسآ و  نینچ  هک  یقلاخ  يارب   : » دیامرفیم تقلخ  دراوم 
(15  ) دراد اناوت  یقلاخ  زا  ناشن  تقلخ  تمظع 

رّکفت و هب  رگا  هک  دراد ،  دوجو  يروآتریح  مظن  یتسه ،  ماظن  رد  اریز  دـیهدن .  رارق  اتمه  کیرـش و  دراد ،  ناهج  امـش و  يارب  تعفنم 
قلخ وا  تردق  تسد  هب  تعیبط  رد  هچنآره  ناکاین و  امـش و  هک  دیمهف  دیهاوخ  دیـشیدنیب ،  نآ  رداق  میکح و  عناص  هب  دینیـشنب و  هشیدنا 

 . تسا هدیرفآ  تسین ،  هیبش  زیچ  چیه  اب  هک  یئایربک ،  سّدقم و  دوجو  کی  ار  همه  ءاقب  قزر و  هدش ، 
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شنیر ـــ فآ ـی  ئا ــ یو ــ پ

هوکش و ناراب و  ربا و  داب و  تلاسر  هام و  دیشروخ و  دش  دمآ و  تانئاک و  حیبست  راگدرک و  تفرعم  هب  تبسن  رتهب  رتشیب و  یهاگآ  يارب 
نینج و نیوکت  لـحارم  ناولا ،  ياـههویم  گـنراگنر و  ناـهایگ  ناـحلاشوخ و  ناـغرم  زاوآ  ناـتخرد ،  اـهایرد و  ناراـسهوک و  تمظع 

سب یتقیقح  ياـیوگ  اـمامت  هنابـش ،  نینطرپ  ياـهتاجانم  رد  زاـبکاپ  ناگدـنب  صولخ  یگدـنب و  شیاـین  یلک  روطب  كاـخ و  زا  تقلخ 
تسا .  يد  ـ نواد ت خـ ــ مظع دو و  ــ جو زا  فرگش 

یسانشادخ  ( 16)
رارقا  دنوادخ  هب  درادن  هک  درادن  لد  تسا  لد  دنوادخ  هیبنت  همه  شنیرفآ 

راوید  رب  دوب  شقن  دنکن  ترکف  هکره  دوجو  راوید  رد و  رب  لزا  شقن  همه  نیا 
رارسا  نیا  دنک  مهف  یعمتسم  همه  هن  دناحیبست  رد  همه  ناتخرد  ایرد و  هوک و 

رادرب  تلاهج  باوخ  زا  رس  هتفخ  يا  رخآ  دنیوگیم  رحس  ناغرم  هک  تسه  تربخ 
رادیب  سگرن  یباوخ و  رد  وت  هک  دشاب  فیح  شیپ  رد  تلفغ  رس  هشفنب  وچ  رخآ  یک  ات 

راخ  زا  گرب  دص  لُگ  درآرب  هک  دناد  هک  ای  بوچ  زا  ناویا  هویم  دهد  هک  دناوت  هک 
راهن  لیل و  دنک و  رّخسم  دیشروخ  هام و  زیزع  ریدقت  هب  هک  ییادخ  بیعیب  كاپ و 

( 1  ) رایسب زا  زونه  میتفگن  شیب  یکدنا  نخس و  باب  نیا  رد  میتفگب  رایسب  کین 
ص 253 .  يد ،  ــــــ عس ل  ــ یمج ر  ـــ کذ - 1

(17  ) شنیرفآ یئایوپ 
دوـخ وا  تسا و  ناحبـس  ّیح  یقیقح  تفرعم  بذـج  يارب  فراـعم ،  نیا  یماـمت  یلاـعت .  قـح  تفرعم  باـب  رد  يدعـس  مـالک  دوـب  نـیا 

 ، لیذ ینآرق  تایآ  یمامت  دـیامرف .  تیادـه  دوصقم  لزنم  رـس  هب  یقیقح ،  تخانـش  رابتعا  هب  ار  ناسنا  مان  هب  شقولخم  هک  دـهاوخیم ، 
ناسنا لماکت  دشر و  ـر  یـسم رد  ار  يد  ـ نواد يو خـ ــ ـس ه  ــ تفر ب ــ عم تقیقح  ّرـس  دهدیم و  یعطق  باوج  ار  قوف  رد  هدـش  حرطم  لئاسم 

 . دهدیم رارق 

یسانشادخ يوس  هب  نشور  یهار  تقلخ  ياهیتفگش 

(1  . ) تسا نآ  بکاوک ) هام و  نا و  ـ گرا ــ تس  ) يا ــ هغار ــ هب چ ایند  نامسآ  ِتنیز  هنیآ ،  ره  و  َحیباصَِمب : » اْینُّدلا  َءآمَّسلا  اَّنَّیَز  ْدََقل  َو  »
« . ناگراتس بکاوک و  هب  ار  ایند  نامـسآ  امـش ،  راگدرورپ  تسا  هداد  تنیز  هک  یتسرد  هب  ـِب : » ِکاو ـ َْکلا ٍۀَنیز  ِبـ اْینُّد  ــ لا َءا  ــ مَّسلا ـا  َّنَّیَز ّانِا  »

ناسنا قح  ترضح  تردق  هیحان  زا  هتفای  میـسرت  تنیز  نآ  اب  ناگراتـس  بکاوک و  هب  ندرک  هراظن  بش و  رد  نامـسآ  هب  ندرک  هاگن  ( 1)
قو ــ ـس دوـبعم  يوـس  تمـس و  هب  لـماکت  كّر و  ــ حت هب  ار  ی  ــ نطا ــ نا ب ــ میا درادی و  ـ ماو تقلخ  رما  رد  رکفت  بّجعت و  یتفگـش و  هب  ار 

دناشکیم .  تفرعم  يالاب  تا  ــ جرد هب  د و  ــ هدیم
 . کلم  / 5 - 1

یسانشادخ ( 18)

ناسناشنیرفآرد هجوت  قیرطزا  ادختمظع  تخانش 

رد ییاهن  شرورپ  فلتخم و  لحارم  ات  تقلخ  ودب  زا  ناسنا  شنیرفآ  رد  ریـس  یلاعت ،  قح  تفرعم  جوا  هب  ندیـسر  ياههار  زا  رگید  یکی 
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زا ادخ  تمظع  تخانـش  يارب  میظع ،  نآرق  رد  و  هدـش .  هدوشگ  ناهج  رد  هک  تسا  یتفرعم  رتفد  هراومه  هک  تسوا ، دـلوت  ردام و  محر 
(19  ) ناسنا شنیرفآ  رد  هجوت  قیرط 

 . تافاص  / 6 - 1
ادـیپ تخانـش  یها و  ــ گآ یئا  ـ یر ــ بک سّد  ــ قم تحاس  هب  نآ ،  لحارم  رد  قیمع  شرگن  اب  ناسنا  ات  هدـش ،  نآ  رّکذـتم  اهراب  ناـسنا  رّکفت 

دنک . 
نیا رد  اما  تسا .  كاخ  هفطن ،  زا  لبق  ناـسنا  هیلوا  دوجو  ( 1 (»؟  دوبن هفطن  بآ  هرطق  لوا  رد  یمدآ  ایآ  ینُْمی : » ٍِّینَم  ْنِم  ًۀَـفُْطن  ُکَی  َْملَا  »

شرد ـ قلام ـ یظع با  ـ تک رد  ناحبـس  ّیح  هیحان  زا  دوشیم ،  یّلجتم  مسج  تروص  هب  تساجن  زا  هک  ناسنا  کـی  تیدوجوم  هکراـبم ،  هیآ 
تسا .  هدروآ  میرک ) نآر  ــ ینعی ق )

و امَْحل : » َماظِْعلا  اَنْوَسَکَف  اماظِع  َۀَغْـضُملااَنْقَلَخَف  ًۀَغْـضُم  َۀَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َۀَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  (. 2  ) ٍنیط ْنِم  ٍَۀلالُـس  ْنِم  َناْسنِْالا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  »
هب هفطن  زا  هفطن و  ناونع  هب  یفلتخم  لحارم  ّیط  كاخ  نیا  سپس  كاخ ،  زا  ناسنا  تقلخ  هنیآ  ره 

 . تمایق  / 37 - 1
 . نونمؤم  / 12 - 2
یسانشادخ  ( 20)

مظنم قیقد و  رایسب  یلامجا و  ریـس  نیا  ( 1 « . ) میاهدناشوپ تشوگ  ار  ناوختـسا  يور  ناوختـسا و  نآ  زا  دـعب  هغـضم و  هب  هقلع  زا  هقلع و 
مادـنا نیرتگرزب  ات  ناسنا ،  يدوجو  تاّرذ  نیرتکچوک  دـیامنیمن ؟  نومنهر  قح  سدـقا  تاذ  تفرعم  هب  ار  ام  ناـسنا ،  نیوکت  ماـظن 

دشابیم و ُُهلالَج ) َّلَج   ) ناحبس ّیح  هیحان  زا  هدش  نییعت  یتسه  لماکت  ریـسم  رد  ینیوکت  روعـش  ياراد  هلّکـشتم  حراوج  ءاضعا و  زا  نآ 
رد یئایربک  تاذ  تفرعم  زا  تیاکح  دـباییم ،  قّقحت  یهاگ  دـنچ  زا  ره  ناسنا  دـبلاک  رد  هک  ياهدـشباسح  فلتخم و  ياـهینوگرگد 
درف ره  اذـل  و  دزاسیم .  هاگآ  انـشآ و  نآ  لحارم  بتارم و  شتیدـحا و  تاذ  تفرعم  اب  ار  ناسنا  هک  دراد ،  ناسنا  ینطاب  يرهاظ و  بلاـق 

( ُهُمْسا َّزَع   ) قح ترضح  ِّصاخ  يایلوا  ناربمایپ و  تسا . هدومن  يرپس  ار  یتاجرد  نآ ،  بسک  هب  تبسن  دشاب ،  یقیقح  تفرعم  ياراد  هک 
دناهد .  ـ یز ــ ینکس گ تفرعم  تقیقح  بتارم  زا  ياهبترم  رد  نآ ،  بتارم  تفرعم و  نتشاد  ساسارب  مادکره  ناربمایپ ،  ءایصوا  و 

 . نونمؤم  / 14 - 1

یهلا برق  ما  ـ قم هب  لوصو 

هب رـس  هک  دهاوخیم  هن  دراد و  ّتیمها  شیارب  يدام  تامّعنت  اذغ و  هب  یلیم  هن  دربیم و  یتّذـل  راوگـشوخ  بآ  زا  هن  هّللا ،  ءاقل  هب  قشاع 
یمارآ رارق و  هنوگچیه  هصالخ  دریذـپیم و  تنوکـس  يدابآ  رد  ًالـصا  هن  دـنیزگ و  يوأم  دـناوتیم  ياهناـخ  رد  هن  دراذـگ و  مرن  نیلاـب 

رد شبوبحم  اب  ار  دوخ  ینورد  ياهزار  قوش ،  نابز  اب  تسا و  لوغشم  يراب ) ترضح   ) قوشعم اب  زاین  زار و  تدابع و  هب  امئاد  و  درادن . 
ِینورد ِلاح  يوش . » یضار  ات  مدمآ  تیوس  هب  ناباتـش  اراگدرورپ !   : » تشاد هضرع  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  ( 1  . ) دراذگیم نایم 

ی ــ قو ــ زا ش تشگرب ،  تفر و  هک  زور  لهچ  لالخ  رد  یـسوم   : » تسا هدومرف  نایب  نینچ  مالـسا  نأشلامیظع  ربمایپ  ار ،  یـسوم  ترـضح 
ـا هز ــ یچ نیا  هب  ی  ــ لیم ه  ــ تفر و ن شمـشچ  ه  ــ باو ب ــ هن خ د و  ــ یما ــ ـشآ بآ  ه  ــ درو و ن ــ اذ خ ــ ه غ ــ ن تشاد ،  شرا  ــ گدرور ــ هـب پ هـک 

(2 « . ) دش ادیپ  وا  رد 
یسانشادخ ( 22)

بان ِدیحوت 
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 . ص 37 و 38 هر ، )  ) ینیمخ ماما  هّللا  ءاقل  - 1
 . ص 36 هر ، )  ) ی ــ نیمخ ما  ــ ما هّللا  ءا  ــ قل - 2

(23  ) بان دیحوت 
زا ریغ  تسوا و  رابتعا  هب  اجرباپ  مئاق و  يزیچ  ره  هکلب  دـشاب  وا  هارمه  هک  نیا  هن  تسه ، يزیچ  ره  اب  ُهُمْـسا ) َّزَع   ) یلاعت ّقح  سدـقا  تاذ 
زا هلـصاف  رگا  اریز  دشاب . هتـشاد  هلـصاف  اهزیچ  ای  زیچ  نآ  زا  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  اما  تسین . وا  لثم  زیچچیه  ینعی  تسا ، يزیچ  ره 

دوب و دـهاوخ  هلالج ) ّلج   ) یبوبر ترـضح  رابتعا  هب  زیچ  نآ  ماوق  ای  تایح  اـی  دوجو  نوچ  دوب ، دـهاوخن  يزیچ  زیچ ، نآ  دریگب ، يزیچ 
ای لاعفنا و  لعف و  ه  ــ ن ک ــ یا ه  ــ ن دو ، ــ شیم ردا  ـــ ـص وا  زا  لعف  تسا و  لعاف  : » دیامرفیم همادا  رد  تسوا . یلزا  تاذ  یتسه  هدنرادهاگن 

دریذپ . تروص  یلاح  هب  یلاح  زا  تالاقتنا 
ردا ــ ـص ا  ــ رود ی ــ ـص ر  ــ گا نو  ــ چ هلیـسو . ینعم  هب  تیلعاـف  هن  دـشابیم و  يّربـم  وا  زا  ّتیمـسج  تسا و  مـسج  مزاوـل  زا  تـکرح ، اریز 

بجاو تاذ  دوشیم و  بو  ـــ ـسحم ص  ــ قن نیا  دراد و  لا  ــ بند هب  ار  شدوخ  ریغ  هب  وا  زاین  دوش ، ماجنا  ياهلیـسو  کمک  ه  ــ لعف ب ند  ـــ ش
ه ــ ار ک هچنآ  زا  يز  ــ یچ چ  ــ یه ه  ــ یما ک ــ گنه هدو . ــ ا ب ــ نیب ر و  ـــ یصب د ، ــ شا ــ یمشچ ب هک  نآیب  تساّر . ـــ بم لیا  ــ ـسم نیا  زا  دو  ــ جو ــ لا

ییا . ــ هنت زا  د  ـــ نکن ت  ـــ شحو دو و  ــــ سو ش ـــ نأ ــ نآ م هب  ات  هدوبن  ینکس  هک  یماگنه  هدوب . اهنت  تسا و  درفنم  و  هدوبن ، هدیرفآ 
یسانشادخ  ( 24)

مارجا یمامت  دوخ  هلماک  تردـق  هب  هک  یگرزب  راّهق و  دـنوادخ  تسوا  هکنادـب  یتفای ، وا  هب  تفرعم  لامک  ار و  وا  یتخانـش  هک  لاح  رد 
« . دهدیم یتسه  رارمتسا  ماوق و  اهنآ  هب  دوخ ، یلازیال  تردق  هب  هدیرفآ و  ار  ناهج 

(25  ) بان دیحوت 

يو ـــ لع ت  ـــ فر ـــ عم

تمحر تعـسو  هک  دـنادیم ، هّللا  نذا  هب  تراهط و  تمـصع و  يوّکـس  رب  نتفای  رارقتـسا  يانبم  رب  و  شتیالو ، رابتعا  هب  مالـسلاهیلع  ماما 
رارـصا و قلمت و  ءاجتلا و  ساـمتلا و  هویـش  اـب  ادـخ  ناگدـنب  رگا  هک  تسا ، لومـشناهج  هدرتسگ و  ردـقنآ  ـالع ) ّلـج و   ) ّقح ترـضح 

دینش . دنهاوخ  کیبل  خساپ  دننیشنب ، زاین  زار و  هب  هناعضاخ  هنازجاع و  یبوبر  هاگرد  هب  يراشفاپ 
طابترا و هک  دـنادیم  وا  مه  اتـسار  نیا  رد  و  دـنادیم ، شـصلاخ  یهاگآ  تفرعم و  ساسا  رب  مالـسلاهیلع  موصعم  ماـما  ار  ریـسم  نیا  اریز 
هار و قیرط  زا  يارـس  ود  حالـصا  و  ینتـسسگان ، هتخیمآ و  مه  هب  روطچ  هنوگچ و  ترخآ ، ایند و  هئـشن  یقاب و  ملاع  یناف و  ملاع  لاـّصتا 

مالسلاهیلع یلع  نینمؤملاریما  هک  همحّرلا ) هیلع   ) لیمک توارط  رونرپ و  ياعد  زارف  زا  یتمـسق  هب  دوب . دهاوخ  رّـسیم  ناراوگرزب  نیا  مسر 
هداد دای  وا  هب 

یسانشادخ  ( 26)
ِیف َماوَّدـلا  َو  َِکتَیْـشَخ ، یف  َّدِْـجلا  َِیل  بَهَو  یِحناوَج  ِۀَـمیزَْعلا  َیلَع  ْدُدْـشا  َو  یحِراوَج ، َِکتَمْدِـخ  یلَع  ِّوَق  َّبَر  اـی  . » دـییامرف هّجوـت  تسا 

یگدـنب تعاط و  رد  ار  ــ حراو م ــ ءا و ج ــ ـضعا ن ! ــ را م ــ گدرور ــ يا پ (، 1 « ) َنیِقباّسلا ِنیدایَم  یف  َْکَیِلا  َعَرْـسَا  یّتَح  َِکتَمْدِِخب ، ِلاصِّتِْالا 
اطع نم  هب  ار  تترـضح  هب  ندوب  عشاـخ  ندیـسرت و  و  اـمرف ، مکحم  خـسار و  تدوخ  يوس  هب  تمیزع  رد  ار  ملد  و  نادرگ ، يوق  شیوخ 

هب ناریگتقبس  هلمج  زا  ، فلتخم ياهنادیم  رد  ات  امن ، شـشوک  تموادم و  تدوخ ، یگدنب  تعاط و  هب  مرمع  ندرک  فرـص  رد  و  امرف ،
مشاب . وت  تمس 

ناهج یمامت  تسوا و  زا  تسه  هچ  ره  تسین . جراخ  ّقح  ترـضح  تردق  نوناک  هطیح و  زا  ناهج ، یتح  ناسنا و  یگدنز  زا  ییاجچیه 
. تسا تکرح  رد  وا  يوس  هب 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


 . لیمک ياعد  - 1
(27  ) يولع تفرعم 

مّویق ترـضح  رب  تادوجوم ، یماـمت  عاونا و  زا  تکرح  نیرتکـچوک  تسا و  طبـض  تبث و  ظوفحم ، حوـل  رتـفد  رد  تاـنئاک  تشوـنرس 
اّما دوشیم . یعطق  ردق  ياهبش  رد  دراوم  نیا  دوشیم و  متخ  اجک  هب  زاغآ و  اجک  زا  هک  رشب  دارفا  تشونرس  نایم  زا  و  تسین . هدیـشوپ 

ياهبش رد  هچنآ  ره  نینچمه  و  ددرگ . لیدبت  رییغت و  شوختـسد  ردق  ياهبش  رد  اسب  هچ  هدیـسر ، تبث  هب  ظوفحم  حول  رتفد  رد  هچنآ 
مه زاب  رتافد ، رد  تبث  ریدقت و  زا  دعب  یلاعتقح  تاذ  دوش . نوگرگد  لاس  مایا  رد  اسب  هچ  تسا ، هدش  لّجسم  رّدقم و  هتفای و  قّقحت  ردق 

زار و رتشیب و  تدابع  اب  ات  درادیم ، زاب  شدوخ  يوس  هب  تفرعم  نتفای  يارب  ار  ناگدـنب  هار  و  ( 1 ، ) تسا لّدبت  رییغت و  رد  رایتخا  بحاص 
دنشاب . يرتهب  تشونرس  ناهاوخ  رتهناصلخم ، زاین 

 . ص 64 یفاکلا ، حیحص  - 1
یسانشادخ ( 28)

یسدق ثیدح  رد  یسانشادخ  راثآ 

ََکل َلَّفَکَت  دَق  یلاعَت  ُهّللا  َناک  اذِا  َمَدا  َْنب  اَی  : » دیامرفیم نینچ  نیا  مالسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  شربمایپ  هب  ُهُمْـسا ) َّزَع   ) ناحبـس ترـضح 
َو ُباسِْحلا  َناک  اذِا  َو  اذاِمل ، ُۀَْلفَْغلاَف  ََکل  اّوُدَع  ُسیْلبِا  َناک  اذِا  َو  اذاِمل ، ُلُْخْبلاَف  اّقَح  یّنِم  ُْقلَْخلا  َناک  اذِا  َو  اذاِمل ، َکِماِمتْها  ُلوُطَف  َِکقْزِِرب ،
نارگن و هنوگچ  وت  سپ  دشابیم ، وت  يزور  لّفکتم  یلاعتیادـخ  هاگره  مدآ ! رـسپ  يا  (، 1 « ) اذاِمل ُلاْملا  ُعْمَجَف  اّـقَح  ِطارِّصلا  یَلَع  ُروُرُْملا 

لخب سپ  ماهدرک ، قلخ  یتسار  هب  نم  هک  تسا  نینچ  هاگره  و  یتسه ؟ دوخ  يزور  ّدـح  زا  شیب  ماـمتها  ندروآ و  تسد  هب  زا  برطـضم 
ناطیش ینعی  ( ؟ تسیچ يارب  یسوم )  ) وت تلفغ  سپ  تسا ، نم  نمشد  ناطیش  هک  تسا  نینچ  هاگره  و  تسیچ ؟ يارب  يزور  زا 

 . هیمالسا رشن  ص 38 ، یسدق ، ثید  ــ ح - 1
(29  ) یسدق ثیدح  رد  یسانشادخ  راثآ 

رد ناسنا  اریز  ( )؟ دنلفاغ وا  زا  اهناسنا  تسا ، نینچ  یتقو  ارچ  سپ  دوب . دهاوخ  زین  اهناسنا  نمـشد  امتح  تسه ، یلاعت  دـنوادخ  نمـشد 
ـا یند لا  ــ عمج م سپ  تسا ، ّقح  طارـص  رب  نتـشذگ  دشابیم و  تمایق ) رد   ) باسح هاگره  و  دش ) د  ــ هاو ــ فرحنم خ رورغ  تلفغ و  رثا 

تسیچ ؟ يارب 
َو یئاضَِقب  ٍءْییَـش  ُّلُک  َناک  نِا  َو  اذاِمل ، ُۀَـحاِرتْسِْالاَف  اقَح  ِۀَّنَجلا  ِیف  یلاعَت  ِهّللا  ُباَوث  َناک  نِا  َو  اذاِمل ، ُۀَیِـصْعَْملاَف  اّقَح  ِهّللا  ُباقِع  َناک  نِا  َو  »

ینامرفان سپ  دشابیم ، یلاعتیادخ  تبوقع  هک  یماگنه  و  (، 1 « ) مُکیتا اِمب  اوُحَْرفَت  َو ال  مُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَْأتال  ْیَِکل  اذاِمل ، ُعَزَْجلاَف  يرَدَـق 
ایند رد  ندرک  تحارتسا  سپ  تسا ، هداد  رارق  باوث  يارب  ار  تشهب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  هاـگره  و  تسیچ ؟ يارب  شترـضح  ندرک 

نوزحم دیابن  تسیچ ؟ يارب  یتحاران  يراز و  عزج و  نیاربانب  تسا ، هدـش  میـسرت  ردـق  اضق و  يانبمرب  يزیچ  ره  هاگره  و  تسیچ ؟ يارب 
دیآیم . امش  يوس  هب  هچ  نآ  رب  دیدرگن ، نامداش  نینچمه  و  امش . زا  هدش  توف  هچ  نآ  رب  دیوش ،

 . هیمالسا رشن  ص 39 ، یسدق ، ثیدح  لهچ  - 1
یسانشادخ  ( 30)

و یتیگ ، رـسارس  رد  نوگانوگ  تالاعفنا  لعف و  ماجنا  دامج و  هایگ و  ناویح و  ناسنا و  زا  معا  تقلخ  ناهج  رد  یلاعت  ّقح  يدوجو  راـثآ 
ياههّصخـشم زا  نوگانوگ  تارذ  تروص  هب  نانآ  لوقعلا  ّریَُحم  تالاقتنا  لقن و  رگید و  یتلاـح  هب  یتلاـح  زا  اـهنآ  ندـش  لّدـبت  رییغت و 

هب بتک  لازنا  ل و  ــ سر لا  ــ سرا رگید ، ییوس  زا  دو و  ــ شیم بو  ـــ سحم ُُهلالَج ) َّلَج   ) ی ــ بو ــ بر تحا  ــ هب س تخا  ــ نـش تفر و  ــ عم زرا  ــ ب
. تسا دوبعم  يوس  هب  تخانش  ـی و  ها ــ گآ يار  ــ د ب ــ یدر ــ لباق ت ریغ  نئمطم و  ّمهم و  ياههار  زا  رگید  یکی  یتسه ، ّریغتیال  نیناوق  ناونع 
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(31  ) یسدق ثیدح  رد  یسانشادخ  راثآ 

هّقح ِفراعم 

نأشلامیظع ربمایپ  ياـهدومنهر  نینچمه  یـسدق و  ثیداـحا  تروص  هب  یّتح  ار ، هّللاۀـفرعم  فلتخم  ياهریـسم  هک  مینآرب  راتـشون  نیا  رد 
. میئامن وگزاب  هروثأم  هیعدا  نقتم و  ثیداحا  و  میرک ) نآرق   ) هّللا باتک  قیرط  زا  مالسلامهیلع  نیموصعم  همئا  هلآوهیلعهللایلـص و  مالـسا 

مالسلامهیلع نیموصعم  تارضح  هرهطم  حاورا  زا  دادمتسا  اب  و  ددرگ . نامدیاع  یبیصن  هرهب و  تمحر  تکرب و  ریخ و  زا  ام  یگمه  دیاش 
راونا وترپ  رد  یبوبر  تاذ  تخانـش  میبایرد . ار  وا  یمارگ  ءایلوا  وا و  هب  تخانـش  تفرعم و  الع ،) ّلـج و   ) ّقح ترـضح  هعـساو  تمحر  و 
هیحان زا  هک  یتاذ  تراهط  تمصع و  ینّدل و  ملع  ساسا  رب  مالسلاهیلع  موصعم  دباییم . ینیع  قّقحت  مالسلامهیلع  نیموصعم  همئا  هیـسدق 

نادـجو و لقع و  نامیا و  رازبا  اب  اهناسنا  یعیرـشت  تیادـه  رد  تسا ، هدومرف  تفاـیرد  وا  نذا  هب  و  ـالع ) ّلـج و   ) قح ترـضح  هسدـقم 
تیاده قیرط  دوخ ، تآاقلا  اب  دناوتن  هراّما  سفن  ناطیش و  داحلا و  رفک و  دونج  ات  دیامنیم ، نشور  ار  هّقح  فراعم  ینارون  ریسم  ترطف ،

غ ــ یرد ی  ــ ــششو ــ ه ک ــ نو ــ گچ ــ یه زا  وا  فرا  ـــ عم ق و  ـــ یا ـــ قح بـلق  رد  ناطیــش  دوـنج  هـک  تـسا  یهیدـب  دـنهد . هوـلج  شودـخم  ار 
دنیامنیمن .

یسانشادخ ( 32)

د ـــــ ّهعتم ِنا  ــــــــ میپ

. تسا بسانم  اج  نیا  رد  نآ  لـقن  هک  تسا ، هدومرف  ناـیب  یثیدـح  ءاـیبنا  هماـنرب  اـب  طاـبترا  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح 
ُمِّدَُقی َهّللاَنَأ  َو  ِداْدنِْالا ، ِْعلَخ  َو  ِۀَّیِدُوبُْعلِاب ، َُهل  ُراْرقِْالَا  ٍلاصِخ : ُثالَث  ِْهیَلَع  َذُخْأَی  یّتَح  اِّیبَن  ُهّللاَثََعب  ام  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  قداص  ترـضح 

هک تفرگ  نامیپ  ه  ــ ن ک ــ یا ا  ـــ ت ت ، ــ خیگنا ــ ینر ــ ار ب ير  ــ بما ـــ یپ چیه  دنوادخ  دیامرفیم : مالسلاهیلع  ماما  (، 1 «) ُءآشَی ام  ُرِّخَؤی  َو  ُءاشَی  ام 
د : ــــ شا ــ د ب ــ ّهعتم هما  ـ نر ر سـه بـ ــ بار ــ رد ب

 . ص 64 یفاکلا ، حیحص  همجرت  - 1
(33  ) دّهعتم نامیپ 

زا تقیقح  نیا  ر  ــ ـشن رد  د و  ــ نک ن  ـــ یقی دو  ــ جو ماـمت  اـب  ار  یلازیـال  تاذ  تقیقح  هب  فارتعا  رارقا و  دـشاب ، فرتعم  هّللا  یگدـنب  هب  1 ـ 
دیامنن . راذگور  یششو فـ چ کـ ــ یه

ياهتب عاونا  وحم  هب  تبسن  یکیزیف ، یملع و  هزجعم  قیرط  زا  ناوت ، تردق و  مامت  اب  ینعی  دنک . علخ  ییادخ  زا  ار  یلاشوپ  ياهادخ  2 ـ 
دیامنب . هتفای  نامزاس  يوق و  ِمادقا  رشب ، تسد  هب  هدش  هتخاس 

ار ياهمانرب  ره  دیامن و  ار  ــ جا رّرقم  دعوم  زا  شیپ  ار  ياهمانرب  دناوتیم  دهاوخب ، هک  هظحل  نآ و  ره  یلاعت  دنوادخ  هک  دشاب  فرتعم  3 ـ 
دراذگ . ارجا  هب  رّر  ــ قم د  ــ عو ــ زا م رترید  دهاوخب ، هک 

ءایبنا تقیقح ، رد  هک  دناهدومرف  میـسرت  يروط  ار ، دوبعم  يوس  هب  ناسنا  یهاگآ  تخانـش و  ریـسم  هار ، هس  زا  مالـسلاهیلع  ماما  ترـضح 
یلا ـ عت ّق  ــ تخا ح ــ نـش قیرط  نیرتهب  نیا  دندرگ و  نومنهر  هّقح  فراعم  هب  يرتناسآ  رتلهـس و  ریـسم  زا  ار  اهناسنا  دـنهاوخیم  ماظع 

. دهاوخیم نینچنیا  شسّدقم  تاذ  هک  دشابیم ، ُهُمْسا ) َّزَع  )
یسانشادخ ( 34)

مالسلاهیلع داجس  ماما  مالک  رد  یسانشادخ  ِریسم 
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ـر یـسم ـر  گید ياه  ـ نو بـه گـ ـن ) یّکا ـ ـشلا تا  ـ جا ـ نم  ) ماـن هب  دوـخ ، ياـهتاجانم  زا  یکی  رد  مالـسلاهیلع  نید  ـ باـع ـ لا ـن  یز ما  ـ ما تر  ــ ـضح
ـد : یا ـ مر ـ فیم نا  ـ یب ار  تفر  ـ عم

َو ِِکلاهَْملا ، َِکلاسَم  یب  ُُکلْسَت  ًۀَضِّرعَتُم ، َکِطَخَِسل  َو  ًۀََعلُوم ، َکیصاعَِمب  َو  ًةَرِدابُم  ِۀَئیطَْخلا  َیِلا  َو  ًةَراّمَا ، ِءآوُّسلِاب  اسْفَن  وُکْشَا  َْکَیِلا  یهِلا  »
( 1 «. ) ِلَمالا َۀَلیوَط  ِلَلِْعلا  َةَر  ـ یثَک ٍک ، ــ ِلا ــ َنَوْهَا ه َكَْدنِع  یُنلَعَْجت 

هب دهدیم و  نامرف  يدب  هب  هک  یسفن  زا  منکیم ، تیاکش  وت  يوس  هب  نم ! يادخ 
( . هر  ) یمق ثِدحم  ِنانجلا  حیتافم  ص 244 ، رشع ، هسمخ  تا  ـ جا ـ نم زا  نیکا ، ـ ّشلا تا  ـ جا ـ نم - 1

(35  ) مالسلاهیلع داجس  ماما  مالک  رد  یسانشادخ  ِریسم 
يدوبان ياههار  هب  ارم  بضغ  مشخ و  ضرعم  رد  ندادرارق  يارب  و  تسا . دنمزآ  صیرح و  تیاهیـشکرس  يارب  و  مدـق ، شیپ  اطخ  يوس 
ینالوط شیاهوزرآ  دایز و  رایـسب  شیاهيریگهناهب  لـّلعت و  دـهدیم . رارق  ناگدـش  كـاله  نیرتراوخ  ارم  وت  هاگـشیپ  رد  دـناشکیم و 

تسا .
يراب ترـضح  دـنلب  عیفر و  هاگیاج  زا  و  دراد ، دوخ  بوبحم  قلاخ و  زا  هک  ییالاو  تخانـش  تفرعم و  راـبتعا  هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما 
يارب بآ  فرظ  هک  تسه  موصعم  راوگرزب  ماما  نیمه  و  دهدیمرـس . هلان  دـیاشگیم و  نخـس  بل  نینچ  نیا  دـنراد ، یهاـگآ  عـالطا و 
ِلامک تفرعم و  رد  ییایوپ  نامه  ینعی  ُُهلالَج ) َّلَج   ) قح ترـضح  يالاو  روضح  كرد  نتـشاد  لـیلد  هب  اـما  دـنروآیم ، شتمدـخ  وضو 

. دنروآ مهارف  شترـضح  يارب  يرگید  بآ  فرظ  دنوشیم  روبجم  دوشیم و  یلاخ  بآ  زا  فرظ  هک  دزرلیم  شتـسد  ردـق  نآ  تفرعم ،
و تسا ، یسک  هچ  روضح  رد  دمهفب  ناسنا  هک  نیا 

یسانشادخ  ( 36)
تفرعم ياههیاپ  نیرتیـساسا  زا  یکی  دوخ  دشاب ، هتـشاد  زاین  زار و  دیاب  هنوگچ  و  دنک ، دوجـس  عوکر و  یـسک  هچ  ربارب  رد  دـهاوخیم 

، َِۀبْوَْحلا َیِلا  یب  ُعِرُْـست  ِوْهَّسلا ، َو  ِۀَْلفَْغلِاب  ًةَُّولْمَم  ِوْهَّللا ، َو  ِْبعَّللا  َیِلا  ًۀـَلاّیَم  ُعَنْمَت ، ُْریَْخلا  اَهَّسَم  ْنِا  َو  ُعَزَْجت ، ُرَّشلا  اَهَّسَم  ْنِا  . » ددرگیم بوسحم 
هب يریخ  رگا  دهدیم و  ناشن  دوخ  زا  تنوشخ  یباتیب و  دسر ، ناسنا ) سفن   ) وا هب  يّرـش  نایز و  رگا  : » دیامرفیم (، 1 « ) َِۀبْوَّتلِاب یُنفِّوَُست  َو 
هب و  هدنکآ . ولمم و  یـشومارف  تلفغ و  زا  و  دنـسرخ ، لیام و  رایـسب  بعل  وهل و  یمرگرـس و  يزاب و  يوس  هب  دـیامنیم . غیرد  دـسرب ، وا 
«. دزادـنایم مریخأت  هب  ندرک  ادرف  زورما و  لّلعت و  اب  تهاگرد  هب  ندرک  هبوت  زا  و  دـهدیم ، متکرح  تعرـس  هب  يدوبان  تکـاله و  يوس 

رمع ن  ــ یا ر  ــ رب س هچ  هک  سوسفا ، دص  ياو و  يا 
 . كردم نامه  مالسلاهیلع ،  داجس  ماما  نیکاّشلا  تاجانم  - 1

(37  ) مالسلاهیلع داجس  ماما  مالک  رد  یسانشادخ  ِریسم 
م ! ـــ ینک درو  ــــــ خر ـــ ر ب ـــــ هو ـــــ زا گ رتدنمشزرا  ّرد  ن  ــ یا ا  ــ ه ب ــ نو ــ گچ هک  میتسناد  ـم و نـ ینادیم و نـ میاهدروآ ، زیزع 

یل ُنِّیَُزی  َو  يوَْهلا ، َِیل  ُدِضاُعی  یْبلَِقب ، ُهُسِج  اوَه  تَطاحَا  َو  يرْدَص ، ِساوْسَْولِاب  ََألَم  ْدَق  ینیْوُغی ، اناْطیَش  َو  ینُّلُِضی ، اّوُدَع  َْکَیِلا  وُکْشَا  یهِلا  »
(. 1 « ) یْفلُّز ـ لا َو  ِۀَعاّطلا  ـَن  َْیب َو  یْنَیب  ُلوُحَی  َو  اْینُّدلا ، َّبُح 

و دنکیم ، مهارمگ  هک  ینمشد  زا  وت  يوس  هب  ایادخ ! : » درادیم هضرع  ییایربک  تمظعاب  هاگرد  هب  مالسلاهیلع  نیدجاسلا  دّیـس  ترـضح 
هتفرگارف و ار  مبلق  یمامت  شیاهسوه  و  هدرک ، رپ  دساف  لطاب و  تالایخ  زا  ار  ماهنیس  منکیم . تیاکـش  دربیم  ارم  ههاریب  هب  هک  یناطیش 

میارب ار  ایند  ّتبحم  دنکیم . يرایتسد  مسفن  ياوه  يارب 
 . ص 244 نامه ،  - 1

یسانشادخ  ( 38)
ددرگیم .» لیاح  و  ــ هب ت بّر  ــ قت يرادربنامرف و  نایم  نم و  نایم  دهدیم و  شیارآ 
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« ًۀَِحماط اهُّرُسَت  ام  یِلا  َو  ٌةَدِماج ، َِکفْوَخ  نِم  ِءاُکْبلا  ِنَع  اْنیَع  َو  اسِّبَلَتُم  ِْعبَّطلا  َو  ِْنیَّرلِاب  َو  ابِّلَقَتُم ، ِساوْسَْولا  َعَم  ایِساق ، ابلَق  وُکْـشَا  َْکَیِلا  یهِلا  »
زا هک  یمـشچ  و  هدش ، هدیـشوپ  يرـسدوخ  راگنز و  هب  و  ددرگیم ، ور  ریز و  هسوسو  اب  و  هدش ، یـسق  هک  یلد  زا  تیوس  هب  ادوبعم ! (، 1)
زار ساسا  رب  مالسلاهیلع  ماما  مراد . تیاکش  دشاب  كرحترپ  شورخرپ و  دراد  شوخ  هچنادب  و  هدش ، کشایب  کشخ و  وت  سرت  هیرگ و 
هب شیوخ  كرابم  سفن  زا  هناعـشاخ  هناعـضاخ و  دنک ، شیاین  روطچ  هنوگچ و  دـنادیم  دوخ  هک  یبوبر ، هاگرد  هب  شدوخ  یعقاو  زاین  و 

نآ تاکرح  هب  تبسن  هک  یتفرعم  تخانش و  اب  ار  دوخ  سفن  بویع  دنکیم و  تیاکش  يدنوادخ  تمظع  اب  هاگرد 
 . نامه - 1

(39  ) مالسلاهیلع داجس  ماما  مالک  رد  یسانشادخ  ِریسم 
هنوگره زا  دراد ، يرطف  یتاذ و  روط  هب  هک  یتراهط  تمـصع و  رابتعا  هب  مالـسلاهیلع  موصعم  ماما  هک  مینادب  دیاب  دیامرفیم . وگزاب  دراد 

يانبم رب  سکره  مینادیمن . ام  و  دناسر ، ماجنا  هب  دـیاب  هک  دراد  ياهفیظو  ّقح ، ترـضح  ِتاذ  ربارب  رد  دوخ  وا  اما  تساّربم . یمالآ  ملا و 
رار ـــ با ق ـــ تع درو  ـــ ار م دو  ـــ سفن خ د و  ـــ نکیم زا  ـــ ین زار و  لد و  درد  دراد ، شیوـخ  راـگدرورپ  هب  تبـسن  هک  یتخانـش  تـفرعم و 

د. ــــ ننادیم ر  ـــ تهب دو  ــ مالسلامهیلع خ ن  ـــ یمو ـــ صعم ه  ـــ مئا تار  ـــ ضح ا  ـــ تسار نیا  رد  هک  دهدیم .

تفرعم لامک 

تفرعم و اب  طاـبترا  رد  تسا ، هدومرف  ناـیب  هبطخ  ناونع  هب  هک  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  نیـسحلاهّللادبعابا  ترـضح  تاـشیامرف  هلمج  زا 
ِةَدابِع نَع  ِِهتَدابِِعب  اْوَنْغَتْـساَو  ُهُوفَرَع ، اذِاَف  ُهُوفِْرعَِیل ، ِّالا  ِهّللا  َْقلَخ  َقَلَخ  ام  َهّللا  َّنِا  ُساّنلا ! اَهُّیَا  : » تسا هدومرف  نینچ  ترـضح  دشابیم ، تخانش 

ِهّللا ُۀَفِْرعَم  ام  ِهّللا ! ِلوُسَر  َْنباَی  ٌلُجَر : َلاقَف  ُهاوِس . ام 
یسانشادخ  ( 40)

( . 1 « ) ُُهتَعاط مِْهیَلَع  ُبِجَی  يذ  ــ ّلا ُهَما  ــ ِما ٍنا  ــ مَز ِّل  ــ ِلْهَا ُک ُۀَفِْرعَم  َلاقَف : ّلج ؟ ّزَع و 
وا هک  ینامز  سپ  دننک . ادیپ  تخانـش  تفرعم و  وا  هب  هک  نآ  يارب  زا  رگم  تسا ، هدیرفاین  ار  دوخ  قلخ  دنوادخ ، هک  یتسرد  هب  مدرم ! يا 

تدابع زا  وا ، یگدنب  تدابع و  رابتعا  هب  و  دنیآیمرب ) وا  ّتیدوبع  یگدنب و  ماقم  رد  ، ) دننکیم مایق  وا  یگدـنب  تدابع و  هب  دیـسانشب ، ار 
لاح نیا  رد  دـندرگیم ) ینغتـسم  هّللايوسام  عیمج  زا   ) دـنوشیم زاینیب  تسه ) یلاعت  قح  ترـضح  ریغ  هچ  ره  زا   ) وا زا  ریغ  یگدـنب  و 

ره لـها  تخانـش  تفرعم و   : » مالـسلاهیلع نیـسحلاهّللادبعاباترضح  »؟ تسیچّلجوّزعدـنوادختفرعم ! ادخلوسررـسپ يا  : » تفگ يدرم 
«. دـنادب بجاو  ار  دوخ  نامز  ماما  زا  تعاطا  يوریپ و  نیا  و  دـیامن ، يوریپ  تعاـطا و  وا  زا  دسانـشب و  ار  دوخ  ماـما  هک  نیا  نآ  و  ناـمز ،

باطخ
 . ج 11 ص 594 ، قَْحلا ، ُقاقِْحا  تاقحلم  زا  لقن  هب  ص 2 ، ْنیَسُْحلا ، ُتاعََمل  - 1

(41  ) تفرعم لامک 
، تسا هدرکن  قلخ  ار  امـش  یلاعت  دـنوادخ  هک  تسین ، نیا  زج  تسا و  نیا  : » هک تسا  مدرم  یماـمت  هب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 

ّلج  ) ق ــ ترضح ح هاگرد  هب  هناصلاخ  تدابع  دّبعت و  هار  زا  رگم  دوشیمن ، لصاح  امـش  يارب  تفرعم  نیا  و  تفرعم . تفایرد  يارب  رگم 
تدا ـــ بع ط  ـــ قف و  دوـب . د  ــ یهاو ــ قـفوم خ دـینا ، ـــ ــسر ماـجنا  هـب  لاـعّتم  تداـبع  یفاـک  تخانــش  صوـلخ و  اـب  ه  ـــ چنا ـــ نچ و  ـالع .) و 

«. درادی زا مـ ــ نار ب ـــ گید یگد  ــــ نب شیا و  ــــــ تس زا  ار  ا  ـــــ مش ه  ــ ک ت ، ــ سوا ها  ــ گرد هب  ه  ــ نا ــ صلا ــ خ

تفرعم میسرت 

نایم هب  نخس  نآ  زا  امش  هک  یتفرعم  نیا  هّللا  لوسر  نبای  : » دنکیم لاؤس  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هبطخ  طسو  رد  هک  يدرف  نیا 
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نیا هک  ناـمز ، ره  لـها  تخانـش  تفرعم و  : » دـیامرفیم باوج  رد  شترـضح  دـشابیم »؟ یلاـعت  قح  تفرعم  مادـک  هنوگچ و  دـیدروآ ،
ماما و یئاسانش  اب  هطساو  نودب  امیقتسم و  نامز ، تفرعم  یهاگآ و 

یسانشادخ  ( 42)
هک یتخانـش  نیلوا  دوخ ، ناـمز  رد  ناـسنا  تقیقح  رد  دوـشیم .» یهتنم  دـنک ، تعاـطا  يوریپ و  وا  زا  تسا  بجاو  هک  ییادـتقم  ربـهر و 

. دشابیم دوخ  ربهر  ماما و  هب  تخانـش  تفرعم و  كرد  دشاب ، لئاق  ياهژیو  ّصاخ و  ّتیمها  تخانـش  نآ  هب  دیاب  دشاب و  هتـشاد  دناوتیم 
رب یبهذـم ، بتکم و  ره  ساسا  ناینب و  تسا . هتخانـش  ار  دوخ  تیعقوم  نامز و  تخانـش ، ار  دوخ  ربهر  ماما و  دوخ ، ناـمز  رد  يدرف  رگا 
؛  دنک عمج  دوخ  رود  هب  ار  مدرم  دناوتیم  هک  دباییم ، رارمتسا  يوق  نّودم و  همانرب  کی  نتشاد  هدیا و  و  بتکم ، نآ  ناربهر  یلصا  هیاپ 
زا یتدم  زا  دـعب  دـشاب و  هدـشن  هضرع  مدرم  رب  یحو  هیحان  زا  ینعی  دـشابن ، مه  یتاذ  يرطف و  بتاکم ، نیا  زا  یخرب  تسا  نکمم  هچرگ 

صخشم يزیرهمانرب  نّود و  ــ لو م ــ صا ک  ــ ه ی ــ ی ب ــ گتسب نانآ ، یعامتجا  ياهراک  تیاده  اهنآ و  مظن  ماظتنا و  اما  دوش ، هدیـشاپ  مه 
. دراد قیال  ناربهر  و 
(43  ) تفرعم میسرت 

یسا ـــ نشاد ــ ه خ ـــ نیئآ

ُثاریم ام  ُمَْلعَتَا  َدَـمْحَا  ای  یلاعَت : ُهّللا  َلاق  ُمْوَّصلا . َو  ُتْمُّصلَا  یلاـعَت : ُهّللا  َلاـق  ِةَداـبِْعلا : ُلَّوَا  اـم  ِّبَر  اـی  هلآوهیلعهللایلـص :  ِهّللا  ُلوُسَر  َلاـق  »
ِتْمُّصلَا ِۀَِـیناّثلا : ُةَدابِْعلا  َو  ِمـالَْکلا . ُۀَِّلق  َو  ِلْـکالا  ُۀَِّلق  ِمْوَّصلا ، ُثاریم  یلاـعَت : ُهّللاَلاـق  ِّبِر . اـی  ـال  هلآوهیلعهللایلـص  ِهّللا  ُلوُسَر  َلاـق  ِمْوَّصلا ؟

(. 1 « ) َنیقَْیلا َۀَفِْرعَْملا  ُثِرُوی  َو  َۀَفِْرعَْملا  َۀَمْکِْحلا  ُثِرُوی  َو  َۀَمْکِْحلا  َتْمُّصلا  ُثِرُویَو 
یـشوماخ و : » دوـمرف یلاـعت  يادـخ  تسیچ »؟ اـهتدابع  دمآرـس  اراـگدرورپ ! : » تشاد هـضرع  هلآوهیلعهللایلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح 

يادـخ دومرف  اراـگدرورپ .» هن  : » درک ضرع  تسیچ »؟ هزور  هجیتـن  ینادیم  دـمحا ! يا  : » دومرف همـساّزع  ّقح  ترـضح  زاـب  « . يرادهزور
، مود تدابع  تسا و  نتفگ  مک  ندروخ و  مک  هزور ، هجیتن  : » ناحبس

 . هّللا ص 40 و 41 ُءاقل  هلاسر  - 1
یسانشادخ  ( 44)

« . ار نیقی  تفرعم  ار و  تفرعم  تمکح ، دراذگیم و  ثرا  هب  ار  تمکح  یشوماخ ، یشوماخ و  زا  تسا  ترابع 

ا ـــــــ ضر ما  ـــــــــ قم

ارْکُـش ال ُُهفِّرَُعا  ٍلاصِخ : َثالَث  ُْهتَمَْزلأ  َياضِر  َلِمَع  نَمَف  َنیـضاّرلا ، ُماقَم  اذـهَف  ٍرُْـسِیب ، مَا  ٍرْـسُِعب  ُحَبْـصَا  َْفیَک  یلاـُبی  ـال  ُدـْبَْعلا  َنَْقیَتْسا  اَذِا  َو  »
نیقی هلحرم  هب  ياهدـنب  هک  یماـگنه  و  (، 1 « ) َنیقُولْخَْملا َۀَّبَحَم  یتَّبَحَم  یلَع  ُِرثُْؤی  ًۀَـبَحَم ال  َو  ُنایِْـسنلا ، ُهُِطلاـُخیال  ارْکِذ  َو  ُلـْهَْجلا ، ُهُِطلاـُخی 

هب هک  تسا  یناسک  صوصخم  تلاح  نیا  سپ  یتخس . رد  ای  تشذگ ، دهاوخ  شیاسآ  رد  شزور  هک  دهدن  هار  لد  هب  یـشیوشت  دیـسر ،
هک منکیم ، یفرعم  وا  هب  يرکـش  منکیم : تیانع  وا  هب  تلـصخ  هس  دـنک ، لمع  نم  ياضر  هب  هک  یـسک  سپ  دنـشاب . هدیـسر  اضر  ماقم 

مّدـقم ار  یقوـلخم  چـیه  تبحم  نم ، تبحم  رب  هک  یتـبحم  و  دزیماـین ، یـشومارف  اـب  هک  يرکذ  دـشابن و  هتخیمآ  نآ  هـب  یلهج  هنوگچـیه 
درامشن .

 . نا ــ مه - 1
(45  ) اضر ماقم 

رد ار  هدنب  يدوجو  تقیقح  هک  تسا  یتفرعم  دوخ  دنکیم ، هدایپ  لمع  رد  وا  دوشیم و  هضرع  ياهدنب  رب  دنوادخ  هیحان  زا  هک  اضر  ماقم 
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تالوحت هب  تفرعم  تسا و  راگدیرفآ  قلاخ و  هب  تفرعم  نیمز ، اهنامسآ و  تقلخ  هب  تفرعم  اذل  و  دزاسیم . رگهولج  شترضح  هاگشیپ 
، دباییم یّلجت  ناسنا  هب  تفرعم  هک  ینامز  تسا و  هدنروآدیدپ  سّدـقم  تاذ  هب  تفرعم  زور ، بش و  تفر  دـمآ و  ناهج و  رد  نوگانوگ 
و دزادرپیم . هناصلاخ  تدابع  هب  ّقح  ترـضح  هاگرد  هب  عوشخ ، عوضخ و  لاح  اب  دش ، دّبعتم  هک  هاگنآ  دزاسیم و  دقتعم  دـّبعتم و  ار  وا 
. تسا هدمآ  لئان  شترضح  برق  تفرعم  هب  هک  تسا  هاگنآ  دنیبیم و  تسود  رـضحم  رد  امئادار  دوخ  درک ، ادیپ  یتلاح  نینچ  هک  یـسک 
يراو و نالذخ و خـ زج  ياهجیتن  شرماوا ، هب  ندرکن  لمع  وا و  نتخانـشن  یلاعت و  قح  تفرعم  هب  لوصو  مدع  ینعی  تروص ، نیا  ریغ  رد 

دو . ـــ د ب ـــ هاو ــ خن باذ  ــ ع
یسانشادخ ( 46)

ت ــ فر ــــ عم ِراو  ــــــ نا

ِِکلَم َقْوَف  َْدبَْعلااَذه  َکَلَم  َْنلَعَج  َو ال  : » دیامنیم میـسرت  هنوگنیا  ار  تفرعماب  دّحوم  هّینامحر  تروص  تریـس و  همادا  رد  جارعم  ثیدـح 
َو اهیف  امَو  ًۀَّنَْجلاِْهَیِلا  َّنَقَوْشََال  َو  راض  ٍع  ــ ُبَـس َّلُک  َُهل  ُحَّسَمَتَی  َو  ٍدـینَع  ٍراّبَج  َو  ٍِرئآـج  ٍناْطلُـس  َّلُـک  َو ... ٍکَـلَم  َُهل  ُعَضْعَـضَتَت  یّتَح  ( 1  ) ِكُولُْملا

تنطلس زا  رترب  نیقی  متح و  روط  هب  ار ، ياهدنب  نینچ  تنطلس  تردق و  دیامرفیم : ِِهْلقَع » َما  ـ قَم َُهل  َّنَمَْوقََال  َو  یتَفِْرعَِمب  ُهَْلقَع  َّنَقِْرغَتْسََال 
 . هّللاءاقل ص 42 جارعم ، ثیدح  - 1

(47  ) تفرعم ِراونا 
، تسا زوتهنیک  رگمتـس  راکمتـس و  هاـشداپ  هچ  ره  و  هدروآ ، دورف  رـس  وا  ربارب  رد  ناـهاشداپ  همه  هکناـنچ  نآ  مهدیم ، رارق  ناـهاشداپ 
ـت، ـسا نآ  رد  هک  ار  هـچنآ  ره  تـشهب و  د و  ــ نلا ــ مب هد  ــ نب نآ  مد  ــ ر ق ــ ترو ب ــ ـص رگناـیز ، ياههدـنرد  دـنریگ و  لد  هـب  ار  وا  تـبیه 

م. ــ نک ما  ــ یق وا  ل  ــ قع يا  ــ هب ج دو  ــ منادر و خ ــ وا گ قا  ــ تشم

ادخ یگدنب  راهظا  نیرتهب 

نآ رد  زاین  زار و  اب  هک  تسا  نداتفا  هدجـس  هب  دوبعم ، لباقم  رد  هدنب  ای  دشاب و  هتـشاد  قلاخ  ربارب  رد  دـناوتیم  قولخم  هک  یتلاح  نیرتهب 
ياج هب  رکش  هدجس  تشاذگ ، زامن  نوچ  هک  تسا  هدنب  رب  سپ  دیامن . مالعا  دنوادخ  هاگرد  هب  ار  دوخ  رکشت  ساپـس و  رکـش و  ماگنه ،

ارم هدـنب  نم ! ناگتـشرف  يا  : » دـیامرفیم سپـس  درادیمرب . ار  ناگتـشرف  وا و  ناـیم  باـجح  یلاعتیادـخ  هک  تسا  ناـمز  نـیا  رد  دروآ و 
ینازرا وا  يارب  هک  ییاـهتمعن  رب  دـناسر و  ماـمتا  هب  مدوـب  ه  ــ تـسب ه  ــ يد ک ــ هع دروآ و  اـجب  دوـب  شاهدـهعرب  هک  نم  هـضیرف  دـیرگنب ،

« . تسا هدومن  ر  ــ کش هد  ــ جس م ، ــ تشاد
یسانشادخ  ( 48)

ار تتمحر  اراگدرورپ ! : » دنیوگ ناگتشرف  مهد »؟ وا  هب  یشاداپ  هچ  امش  رظن  هب  نم ! ناگتشرف  يا  : » هک ناگتشرف  هب  باطخ  ّقح  ترـضح 
: دیامرفیم راگدرورپ  سپ  امرف .» تیافک  ار  شتاّمهم  : » دننکیم ضرع  ناگتـشرف  هچ »؟ سپـس  : » دیامرفیم لاعتم  راگدرورپ  هد .» شاداپ 

سپس مناگتـشرف ! : » دیامرفیم یلاعت  يادخ  سپ  دنناسریم . ضرع  هب  ناگتـشرف  هک  نآ  رگم  دنامیمن ، ریخ  زا  يزیچ  سپ  هچ »؟ سپـس  »
مهاوخ يراذگرکـش  ار  وا  امتح  : » دـیامرفیم یلاعت  يادـخ  سپ  مینادیمن .» يزیچ  رگید  ام  اراـگدرورپ ! : » دـننک ضرع  ناگتـشرف  هچ »؟

(1 «. ) دنایامن مهاوخ  وا  هب  ار  مدوخ  هجو  و  دش ، مهاوخ  وربور  وا  اب  مدوخ  لضف  اب  درک و  ارم  رکش  وا  هک  روطنامه  درک ،
(49  ) ادخ یگدنب  راهظا  نیرتهب 

سا ـ نشاد نا خـ ــ سنا یگژ  ــ یو
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ره دوشیمن و  لصاو  يرگید  زیچ  وا  هب  یکین  ریخ و  زج  دـنوادخ ، هیحان  زا  تسا ، یلاـعتیراب  تاذ  قولخم  هک  ناـسنا  نوچمه  يدوجوم 
رگم دهدیمن ، خر  يدوبمک  يروصق و  نیرتکچوک  ضحم ، ریخ  نیا  رد  تسا و  ضحم  ریخ  دسریم ، هدیـسر و  دنوادخ  بناج  زا  هچ 

همـشچرس ناطیـش  هراما و  سفن  تآاقلا  زا  هک  تشز  دـب و  راـتفر  لاـمعا و  اریز  دوشیم . یـشان  وا  لاـمعا  ناـسنا و  ِدوخ  هیحاـن  زا  هچنآ 
لقع و  نید و  زا  یمدآ  راتفر  هچنانچ  دروآیم و  مهارف  ار  ناسنا  یتخبدب  کته و  تابجوم  دریگیم ،

 . ص 44 نا ،  ـ مه - 1
یسانشادخ  ( 50)

یثحب اج  نیا  رد  دوشیم . ناسنا  تداعس  یتخبشوخ و  ببس  ددرگ ، یشان  نادجو 
ندربالاب ناحتما و  ناونع  هب  ناسنا ، یگدـنز  رد  تاـمیالمان  تالکـشم و  عاونا  دوجو  هک  هدـش ، حرطم  نیمّلکتم  قـالخا و  ياـملع  ناـیم 

(، 1 « ) ُُهلْهَج ُهَرَمَغ  دَـق  ٍِبنْذـُم  یلَع  َِکلْـضَِفب  َّیلَع  ْدُـع  َو  ُُهلْهَا  َْتنَا  ام  يْرمَا  نِم  َلََّوت  یهِلا  : » دـشابیم يونعم  لماکت  ریـسم  رد  وا  تاـجرد 
تدوخ تیانع  هّجوت و  و  روآ ، شیپ  نم  يارب  تسه  تدوخ  هتـسیاش  ار  هچره  و  ریگب ، هدهع  هب  ارم  رما  يّدصت  یتسرپرـس و  نم ! يادـخ 

نک . ظفح  ار  تدو  رما خـ تیانع و  تسا ، هتفرگارف  ار  وا  ياپار  ــ ینادا س ــ هک ن يرا  ــ کهنگ رب  ا و  ــ مر ــ ی ف ــ نازرا نم  رب  دوخ  لضف  هب  ار 
سکچـیه و دراد و  رارق  ناحبـس  ّیح  تردـق  لیذ  رد  وا  رما  راـیتخا و  یتسرپرـس و  ینعم ، ملاـع  رد  دـهاوخن ، هچ  دـهاوخب و  هچ  ناـسنا 

لوح و هب  رگم  تسین ، يزیچچیه 
 . ص 288 ینیکشم ، هّللا  ۀیآ  رینملا ، حابصم  - 1

(51  ) سانشادخ ناسنا  یگژیو 
تسانبم نیمه  رب  تسا و  يدنوادخ  لازیال  تردق  هرطیس  هطلس و  تحت  رد  روعـش ، دقاف  روعـش و  يذ  يدوجوم  ره  يراب و  ترـضح  هّوق 

تردق دی  رد  عیرـشت ، نیوکت و  دُعب  ود  رد  ناهج  هک  اریز  دـنکیم . زاین  زار و  شیاین و  اعد و  یبوبر  هاگرد  هب  مالـسلامهیلع  موصعم  هک 
امیقتـسم و یلاـعتیراب  تاذ  نآ ، تراـظن  لرتـنک و  تیادـه و  رد  و  هدروآ ، دوجو  هب  دوخ  ار  یتـسه  نیوـکت ، ماـظن  رد  تسا . يدـنوادخ 

تعیرش نییبت  تهج  هک  عیرشت  ماظن  اما  درادن . ار  میقتسم  طارص  نآ  زا  یّطخت  قح  يدوجوم  چیه  و  یتسه ، رب  رظان  رضاح و  میقتسمریغ 
ءایلوا ماظع و  ءایبنا  طسوت  حیحصان ، زا  حیحص  باختنا  تیاده و  قیرط  نتفای  تکرح و  ریـسم  زا  یهاگآ  زا  دعب  دشابیم ، ّقح  ترـضح 

، دوش جراخ  هدومن  صخـشم  ءایبنا  طـسوت  یلاـعتیراب  ترـضح  هک  میقتـسم  طارـص  ریـسم  زا  سکره  اذـل  و  ددرگیم . میـسرت  ناـشمارگ 
تسا . هدش  فرحنم 

یسانشادخ ( 52)

تسا يدیمو  سأ و نـ ـه یـ یا اد مـ ــ ر خ ــ یغ ه  ـــ عو ب ــ جر

نینچنیا دـناهدرک  زاین  زار و  یلاعت  دـنوادخ  هاگرد  هب  بجر  هام  رد  هک  ناشدوخ ، فورعم  ياهاعد  زا  یکی  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
َنوُضِّرِعَتُْملا َرِـسَخ  َو  َكِر  ــــ ْیَغ یلَع  َنوُِدفاْولا  َباخ  : » دنیاشگب قاتـشم  ياهناسنا  يور  ار بـه  تفر  ـ عم فلتخم  باوبا  ات  دننکیم ، شیاین 

َُکلْضَف َو  َنیِبلاّطِلل  ٌلوُْذبَم  َكُْریَخ  َو  َنیبِغاّرِلل ، ٌحُوتْفَم  ُُکباب  َکَلْضَف ، َعَجَْتنا  ِنَم  ِّالا  َنوُعِجَْتنُْملا  َبَدْجَا  َو  َِکب  ِّالا  َنوُِّملُْملا  َعاض  َو  ََکل  ِّالا 
(1 (ـ» َكاصَعنَِملٌطوُْسبَم َُکقْزِر  َو  ، َنیِلمِْاللٌحاتُم َُکْلیَنَو  َنیِلئاّسِلل  ٌحابُم 

دندید نایز  دنتساوخ ، ار  وت  زج  هک  نانآ  دندش و  دیماان  دنتفر ، وت  ریغ  هناخ  رد  رب  هک  اهنآ  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح 
يور تهاگرد  هب  زج  هک  ییاهنآ  و 

 . ص 230 ی ، ـــــــ مق ثد  ـــــ حم نا ، ــــ نجلا ح  ــ یتا ــ فم - 1
(53  ) تسا يدیمون  سأی و  هیام  ادخریغ  هب  عوجر 
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رب وت  یبوخ  ریخ و  و  تسا ، زاب  ناقاتـشم  يور  هب  هبوت  هاگرد  دنداتفا . ییاونیب  هب  دنتفای ، ار  وت  ریغ  هک  نانآ  دنتـشگ . دوبان  هابت و  دـندروآ ،
ناد ــ نموزرآ يارب  وت  هب  ندیسر  و  تسا . ناور  ا  ــ مئاد نا  ــ گد ـــ ننکا ــ ضا ــ قت يار  ــ ب ت ، ــ لضف ددر و  ـــ گیم هدیـشخب  دنهاوخب ، هک  اهنآ 

. هدر ــ تسگ نانامرفان  ر  ــ و ب ــ يزور ت و  هدا ، ــ مآ

یلمع ِتفرعم 

تمـس هب  تکرح  یلـصا  زار  دیامنیم و  دزـشوگ  اهناسنا  هب  اعد  ناسل  اب  ار ، ّقح  ترـضح  ّتینادحو  دـیحوت و  مالـسلاهیلع  موصعم  ماما 
تاذ هب  تادوجوم  یمامت  هک  دنکیم ، حرطم  ار  ناسنا  اصوصخ  تادوجوم ، ریاس  ندوب  جاتحم  دنمزاین و  و  دیامرفیم ، نایب  ار  راگدرورپ 

ره هچنانچ  اذل  دوشیم و  بوسحم  ناسنا  یگدنز  ياهروحم  نیرتیساسا  زا  قح  ترـضح  تاذ  هب  دیما  دنمزاین و  جاتحم و  شخب  یتسه 
یعون یگتسبلد  نیا  تسا و  هتسبلد  اهنادب  دروآ ، يور  نادنمزاین  هب  سکره  هدومن و  ناجاتحم  يوس  هب  ور  دنک ، لمع  نیا  زا  ریغ  سک 

دیامنیم . مهارف  ناسنا  يارب  ار  يدوبا  نار و نـ ـــ سخ ت و  ــ ّلذ تا  ـــ بجو ــ د م ـــ یما نیا  هک  دروآیم ، دوجو  هب  دیما 
یسانشادخ  ( 54)

زیچهمه زا  هک  دراد ، قابطنا  یشخب  یتسه  تاذ  هب  هدومرف ، حرطم  اعد  نیا  ياهزارف  رد  مالسلاهیلع  موصعم  ماما  هک  یتایصوصخ  نیاربانب 
دـشاب و زاب  ناقاتـشم  يور  هب  ناشهاگراب  هاگرد و  هشیمه  هک  دـنراد ، ای  هتـشاد و  دوجو  يدارفا  ای  درف  مادـک  تسا . زاـینیب  سک  همه  و 

تعاـطا هک  اـهنآ  يارب  شیزور  هک  میراد  غارـس  ار  یـسک  هچ  دـشاب ؟ يراـس  يراـج و  رمتـسم  روط  هب  اـمئاد و  اـهنآ  تیاـنع  لـضف و 
َّمُهّللَا َنیدَـتْعُْملا ، َیلَع  ُءاْقبِْالا  َُکلیبَس  َو  َنیئیـسُْملا ، َیِلا  ُناـسْحِْالا  َکـُتَداع  َكاواـن ، نَِمل  ٌضِرَتْعُم  َکُْـملِح  َو  . » دـشاب هدرتسگ  دـننکیمن ،

َداِهتْجا ِیْنقُزْرا  َو  َنیدَتْهُْملا ، يَدُه  ینِدْهَاَف 
(55  ) یلمع تفرعم 

رب تیئابیکـش  ادـنوادخ ! درادیم : هضرع  تسا ، مالـسلاهیلع  موصعم  ماـما  باـطخ  دروم  اـعد ، نیا  رد  یلاـعت  دـنوادخ  (، 1 « ) َنیدِهَتْجُْملا
. دهدیم تلهم  ناراکزواجت  هب  هک  تسا ، نانچنآ  تراتفر  و  تسا ، ناراکدب  هب  یکین  وت ، شور  هار و  دوشیم . لماش  مه  تنانمشد 

عوضخ یگدنب و  ِماقم 

َو ُبَغْرَا  َو  ُلِـهَْتبَا  َکـَْیِلا  َو  ُلَئْـسَا  َکَـلَف  یهِلا ! : » دـیاشگیم اـم  يور  هب  ار  تـفرعم  باـب  يرگید  زارف  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما 
َو  َكِرْکُش  نَع  ُلُفْغَی  َو ال  َكَدْهَع  ُضُْقنَی  َو ال  َكَرْکِذ  ُمیُدی  نَّمِم  ینَلَعَْجت  نَا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  نَا  َُکلَئْسَا 

 . نا ــ مه - 1
یسانشادخ  ( 56)

دّـمحم و رب  یتـسرف  دورد  هک  مهاوخیم  وت  زا  و  منکیم ، هیرگ  يراز و  وت  يوس  هب  مهاوخیم و  وـت  زا  ایادـخ ! (، 1 « ) َكِْرمَِاب ُّفِخَتْسَیال 
ار وت  روتـسد  دنوشن و  لفاغ  وت  رکـش  زا  دننکـشیمن و  ار  تنامیپ  دنتـسه و  وت  دای  هب  هتـسویپ  هک  یهد ، رارق  یناسک  زا  ارم  و  دّـمحم . لآ 

ماکحا هب  يدـید  هچ  اب  هنوگچ و  میراد و  زاین  زار و  دـنوادخ  هاگرد  هب  هنوگچ  ردـقچ و  دوخ ، هرمزور  یگدـنز  رد  ام  دنرامـشن . کبس 
ّتیمهامک توافتیب و  ّقح  ترضح  تاروتسد  ماکحا و  يارجا  هب  تبـسن  ایآ  و  مینکیم ، لمع  میرگنیم و  ُُهلالَج ) َّلَج   ) يراب ترـضح 

نآ راتفگ  تاکرح و  نید و  همئا  تانایب  اجک و  اـم  مینکیم . هاـگن  ّربکت  رورغ و  اـب  دوخ ، هدـش  ماـجنا  صقاـن و  لاـمعا  رب  اـی  و  میتسه !؟
! اجک ناراوگرزب 

یگدنکفارس تلاجخ و 
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تادابع و نآ  رگید  ییوس  زا  قح و  ترضح  هاگشیپ  رد  دنمشزرا  هاگیاج  الاو و  نأش  تمظع و  ماقم  نآ  اب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا 
هنوگچ ار  ییایربک  تحاس  لباقم  رد  هدنب  ییاوسر  تلجخ و  دنرادیم ، هضرع  یبوبر  ترضح  ربارب  رد  هناعضاخ ، هناصلاخ و  ياهشیاین 

نیرخآ ؟ نیلوا و  قلخ  ربارب  رد  مه  نآ  درک ، لمحت  ناوتیم 
 . ص 294 رینملا ، حابصم  و  ص 191 ، هیولع ، هفیحص  - 1

(57  ) یگدنکفارس تلاجخ و 
ِۀَحیـضَف َو  ِهّللا  یَلَع  ِضْرَْعلا  ُءایَح  ِّالا  ُۀـَلوُهَم  ِباسِْحِلل  ْنُکَی  َمل  َْول  َو  : » دـیامرفیم نینچ  نیا  ابیز  ثیدـح  کی  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 

تلجخ و رگم  یتـشحو ، لوـه و  چـیه  باـسح  فـقوم  يارب  دوـبن  رگا  و  (، 1 « ) لاـبِْجلا ُُسُؤر  نِم  َطـِبْهَی  ـال  نَأ  ِءْرَْمِلل  ِّقَِـحب  ِْرتَّسلا  ِکـْتَه 
اههوک و زارف  زا  هداهن و  هوک  هب  رس  یمدآ  هک  دوب  راوازس  نآ ، يردهدرپ  ییاوسر و  یلاعت و  دنوادخ  رب  لامعا  ندش  هضرع  یگدنکفارس 
هک ینابرهم  قلاخ  ربارب  رد  هک  نیا  رتاوسر  نیا  زا  و  نیرخآ ، نیلوا و  قلخ  روضح  رد  تمایق  رد  ییاوسر  دـیاین . دورف  اـهيدابآ  اـهرهش و 

اهتنایخ نیهوت و  يراتفردب ، يراگنالهس ، تمایق ، رد  اما  تسا . هتـشادن  چیه  شناگدنب  رب  ایند  رد  ّتیراتـس  يراوگرزب و  تمحر و  زج 
هانگ و هب  فارتعا  نیرتمک  نیرتکچوک و  ایند  رد  هک  یتروصرد  دنـشکیم ، خر  هب  ار  ام  كانتـشحو  ياهیتشز  میظع و  ياـهتیانج  و 

هدماین . د  ــ ید ــ را مـا پ ــ سخر رد  ی ) ــ گد ــ نمر ـــ ش  ) ی ـــ گدز مر  ـــ ّتلذ و ش راهظا  رطاخ و  یگتسکش 
 . ص 180 يزیربت ، یکلم  داوج  ازریم  هّللاۀیآ  هّللاءاقل  هلاسر  - 1

یسانشادخ ( 58)

نا ـ سنا را  ــ ختفا اد  ــ یگد خ ـــ نب

َنوُکَا نَا  اّزِع  یب  یفَک  یهِلا ! : » دیامرفیم میـسرت  نینچ  نیا  قح  ترـضح  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  یگدـنب  رخف  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما 
راختفا نیا  ارم  تسا  یفاک  و  متـسه ، وت  هدنب  هک  تّزع  نیا  ارم  تسا  یفاک  ادنوادخ ! (، 1 « ) ّابَر یل  َنوُکَت  نَا  ارْخَف  یب  یفَک  َو  ادـْبَع ، ََکل 

وت ّبُِحت ،» امَک  یْنلَعْجاَف  ُّبُِحا  امَک  َْتنَا  . » یتسه نم  راگدرورپ  هک  راختفا  نیا  ارم  تسا  یفاک  متـسه و  وت  هدنب  یتسه . نم  راگدرورپ  هک 
( الع ّلج و  دنوادخ  )

 . تاجانم رد  نینمؤملاریما  ثالث  تاملک  - 1
(59  ) ناسنا راختفا  ادخ  یگدنب 

يراد . تسود  هک  نا کـن  ــ نچ ارم  مراد ، تسود  هک  ینانچ 
يارب ار  ندیدرگ  وا  رماوا  عیطم  ندش و  هدنب  هنیمز  ینعی  دهد ، رارق  دوخ  هدنب  ار  وا  هک  تسا ، نیا  ناسنا  هب  ناحبس  ّیح  تالّضفت  زا  یکی 
هاگرد نیـصلُخم  دـش ، لئان  ّقح  ترـضح  یگدـنب  ماقم  هب  هدـنب  هچنانچ  دـیامن و  دوخ  هدـنب  ار  وا  لـماک  روط  هب  دروآ و  مهارف  شاهدـنب 

دنکیم . یناوتان  زجع و  راهظا  شربارب  رد  ناطیش  دیسر ، یعیفر  هاگیاج  نینچ  هب  هدنب  رگا  و  تسا . هدش  بوسحم 
هارمگ ماـمت  ار  قـلخ  هک  مسق ، وـت  لـالج  تّزع و  هب  : » تفگ ناطیـش  (، » 1 «) َنیـصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  ِّالا  َنیعَمْجَا .  ْمُهَّنَیِوْغَُـال  َکـِتَّزِِعبَف  »

دناهدیرب . » وت  ر  ــ یغ زا  لد  هک  تنا ، ــ گد ــ نب زا  ناّصا  ـــ نیصلخم و خ رگم  درک ، مهاوخ 
 . ص 82 و 83 /  - 1
یسانشادخ  ( 60)

تسار و ياهدنب  اریز  دش . دنهاوخن  ناطیـش  بولغم  دنتـسه ، ّقح  ترـضح  رماوا  ياضر  هب  یـضار  میلـست و  دـصرددص  هک  يدارفا  ینعی 
زار و دبای ، تسد  یگدنب  تفرعم  هب  دناوتیم  ناسنا  هک  ییاههار  زا  یکی  دـشاب . دوخ  يالوم  رایع  مامت  دـبع  اعقاو  هک  دـشابیم ، صلخم 

تاجانم هب  نتشاد  لاصتا  طابترا و  یلاعتم ، فده  نیا  ققحت  تهج  ریـسم  نیرتهب  دشابیم و  ّقح  ترـضح  هاگرد  هب  شیاین  اعد و  زاین و 
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لامک هب  ندیـسر  تهج  نادـیواج  ياهریخذ  وگلا و  ناونع  هب  هک  تسا ، مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  هناقـشاع  هناصلاخ و  ياهزاین  زار و 
دناسریم . لماک  يدنمهرهب  هب  ار  ناسنا  بولطم ،

(61  ) ناسنا راختفا  ادخ  یگدنب 

دراد قلاخ  تمظع  زا  ناشن  تقلخ  بئاجع 

ياهتنم یعیبط  لماوع  میظنت  رد  : » دـیوگیم وا  تسا . هدرک  يدایز  تاعلاطم  یعیبط  لماوع  هنیمز  رد  ناهج ، فورعم  نادنمـشناد  زا  یکی 
یلصا هدام  ینعی  نژیسکا ، دوبیم  تسه  هچنآ  زا  رتمیخض  اپ  ود  نیمز  هرک  یجراخ  رـشق  رگا  ًالثم  تسا ، هتفر  راک  هب  يراکهزیر  تقد و 

رگید دشیم و  بذج  نیمز  نبرک  نژیـسکا و  هّیلک  دوب ، یلعف  قمع  زا  رتشیب  ای  دـنچ  اهایرد  قمع  هاگره  ای  درکیمن ، ادـیپ  دوجو  تایح ،
( 1 «. ) دنامیمن یقاب  كاخ  حطس  رد  یناو  ــ یح ای  یتا و  ــ بن یگد  ــ نز ه  ــ نو ـــ گچ ــ یه ناکما 

ریبدـت روما  یمامت  رد  هک  تسا  يّربدـم  ياتکی  زا  تیاکح  دراد ، دوجو  نآ  فارطا  نیمز و  رد  هک  ینـشور  ياههناشن  بئاجع و  نیاربانب 
تسا و راکشآ  دوهشم و  وا 

 . ص 540 ج 4 ، ه ، ـــ نو ــ من ر  ــ یسفت هد  ــ یز ــ گر ــ ب - 1
یسانشادخ  ( 62)

هک یعفانم  هریغ و  یکشخ و  يزبس و  هنوگره  راجـشا و  نداعم و  اهرهن و  اههمـشچ و  اهلت و  اههوک و  ایرد و  یکـشخ و  رد  وا  تیربدم 
فداصت فرـص  هب  دراد و  همادا  نانچمه  ماظن  نیا  و  مه . اـب  راـگزاس  يوحن  هب  لـصتم و  رگیدـکی  هب  عفاـنم  نیا  تسا و  ناـسکی  دـنراد 

یقلاخ هب  یهتنم  شرما  ر  ــ یبد ــ تقلخ و ت ه  ــ د ک ــ نا ــ مهفیم و  نایامن ، تمکح  ملع و  تردق و  راثآ  اهنآ  یمامت  رد  دـناهدشن و  دوجوم 
میکح . میلع و  رداق و  ّربدم و  تسا 

هک مینکیم ، هد  ــ ها ـــ ـشم ار  ّقح  ترـضح  ّتینادحو  زا  عطاق  یناهرب  نشور و  نیئآ  مینکفا ، رظن  ملاع  فلتخم  بناوج  زا  وس  ره  هب  اذل  و 
دراد . ـا  ههو ــ لج تفر  ــ عم ن و  ــ یقی ل  ــ ها يار  ــ ب

(63  ) دراد قلاخ  تمظع  زا  ناشن  تقلخ  بئاجع 

میکح دنوادخ  هیحان  زا  يزور  قزر و  نیمأت 

د ــ نمجرا نا  ــ گد ــ نناو ــ يار خ ــ نآ ب ندروآ  ه  ــ د ک ــ نراد یبـلطم  دروم  نیا  رد  هر )  ) یئاـبطابط همـالع  نازیملا ، بحاـص  قزر ، دروم  رد 
دو . ــ د ب ــ هاو ــ د خ ــ یفم

زا تسا  ترابع  شیردصم ، مسا  يانعم  هب  نداد و  يزور  شیردصم ، يانعم  هب  قزر  ه  ــ ملک : » د ــ ناه ــ تشو ــ ن ن ــ ینچ ر  ــ یسفت رد  نا  ـــ ـشیا
دادتما نآ  هلیـسو  هب  شءاقب  ـر و  ـشب تا  ــ یح ه  ــ ی ک ــ یاذ ـــ دننا غ ــ مه دیامن ، کمک  شتایح  ءاقب  رد  ار  رگید  يدوجوم  هک  يز  ــ یچ ر  ــ ه

دنکیم . ادیپ 
دوجوم نآ  قزر  دـشاب ، هتـشاد  يدوجوم  ءاقب  رد  یتلاخد  هک  يزیچ  ره  سایق ، نیمه  هب  ددرگیم و  ندـب  ءزج  یمدآ و  ندـب  لخاد  اذـغ 
ناهایگ ناهایگ و  اب  تاناویح  زین  دننکیم و  قازترا  رگید  ضعب  هب  یـضعب  يدام ، تادوجوم  هک  تسا  حضاو  انعم  نیا  دوشیم و  هدرمش 

: هک هدروآ  نینچ  ثحب  نیا  همادا  رد  و  اوه .» بآ و  اب 
یسانشادخ  ( 64)

ره رد  هچنآ  هتفرگارف و  ار  تارذ  یماـمت  تسا و  ملاـع  هب  طـیحم  هدـنار ، ناـهج  رد  یلاعتیادـخ  هـک  ییاـضق  هـک  تـسا  نـشور  زین  نـیا  »
قوزر ــ قزر و م هک  دوشیم  نشور  اج  نیا  زا  تسا و  اضق  نآ  زا  همه  شدوجو ، راوطا  رد  هچ  شدوخ و  رد  هچ  دراد ، ناـیرج  يدوجوم 
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. دنتسین یندشادج  مه  زا  ه  ــ جو چ  ــ یه ه  ــ ت کـه ب ــ سا مزال  ــ تم ر  ــ ما ود 

رّدقم ِقزر 

هک تسا  ترابع  نیمه  يانعم  نیا  یعبت و  ضرعلاب و  هن  تسا  یلـصا  یلْوَا و  مه  شندوب  لخاد  و  تسا ، یهلا  ياضق  رد  لخاد  قزر  سپ 
(1  .) تسا ّقح  قزر  مییوگیم 

شناد م و  ــ لع قازرا  دنتسه ، ـد  نمهر ــ هب نآ  زا  م  ــ را ک ــ مش هب  ياهّدع  ـد و  شا ــ بیم ی  ــ قیقح قزر  ه  ــ ّق ک ــ تر ح ــ ضح قازرا  زا  ی  ــ کی
. تسا تلیضف  نید و  و 

 . ص 282 و 283 ج 36 ، نازیملا ، ریسفت  - 1
(65  ) رّدقم ِقزر 

( تسا لیمک  هب  دوخ  تیصو  زا  یـشخب  نیا  هتبلا   ) یعخن دایز  نب  لیمک  هب  دوخ  ّتیـصو  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  الوم  ترـضح 
یـسب يادـخ ، دزن  رد  تلزنم  هبتر و  ثیح  زا  دنتـسه و  كدـنا  رایـسب  مک و  رامـش  ثیح  زا  نانآ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  : » دـیامرفیم نینچ 
تناما نانآ  هک  نآ  ات  دـنکیم ، يرادـهگن  ظفح و  ار  دوخ  نشور  ياهلیلد  اهتّجح و  نانآ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـنراوگرزب ، دـنمجرا و 
تقیقح اب  شناد  ملع و  دنامن ، یلاخ  تّجح  زا  ا  ـــ یند رد  ا  ــ ت دو ، ــ ها خ ــ بـشا لد  رد  ار  نآ  دنرا  ـــ کب دو و  ـــ لا خ ـــ ثما هب  ار  نآ  دنراپـسب 

(1 « .) دندنب راکب  نیقی  یگدوسآاب و  هدروآ و  يور  هرابکی  نانآ  رب  یناینب  و 
هناگی یقیقح و  فراع  كرابم  نابز  زا  هک  تسا  تفرعم  لامک  زا  ییاهزارف  اهنیا 

 . ص 8 نایدرمز ، لیمک ، ياعد  حرش  - 1
یسانشادخ  ( 66)

ملع و اذل  و  تسا . هدش  رداص  ّتیناسنا ، يوس  هب  ریس  ناسنا و  ندش  هتخاس  تیاده و  تهج  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رهد ،
دنیاـمن شـالت  یعـس و  دـنریگرارق و  ریـسم  رد  دـنهاوخب و  هک  ییاـهنآ  هب  تسا و  ّقح  هک  دوشیم ، بوـسحم  قزر  کـی  نید  شناد و 

يایوگ ریـسم  قیرط و  زا  نآ  هار  اهنت  میئامن ، تفایرد  بسک و  میهاوخب  ار  یعقاو  یقیقح و  نافرع  تفرعم و  هک  نیا  يارب  ام  و  دـنهدیم .
هک دـشابیم ، مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  الوم  هغالبلاجـهن  اـصوصخ  مالـسلامهیلع  يدـه  همئا  هّیکاذ  هیعدا  ثیداـحا و  نآرق و  یعقاو 
هب ار  نامناور  حور و  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  يایاصو  زا  اددجم  اج  نیا  رد  تسا . دونشخ  یضار و  هار  نیمه  هب  مه  یلاعت  دنوادخ 

 . میزاسیم وبشوخ  تیالو  ّمنرت 
(67  ) رّدقم ِقزر 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  تّیصو 

ربخ ایآ  : » تفگ لیمک  مدیـسرپ . وا  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  لضف  زا  مدرک و  تاقالم  ار  لیمک  يزور  تسا : هتفگ  دیز  نب  دیعس 
« يرآ : » م ــ تفگ تسا » نآ  رد  هچنآ  اـیند و  زا  وت  يارب  تسا  رتهب  نآ  و  دومرف ؟ نم  هب  راوگرزب  نآ  هک  یـشرافس )  ) یتّیـصو هب  ار  وت  مهد 

ِّالا َةَّوـُق  ـال  َو  َلْوَـح  ـال  َو  هّللا  ِمِْسب   ) و ــ گب اد و  ـــ ما خ ــ ه ن ــ زور ب ر  ــ ر ه ــ بب ما  ــ ن ل ! ــ یمک يا  دو : ــ مر ــ نـم ف هـب  مالـسلاهیلع  یلع  ت : ـــ فگ
. اد نک بـه خـ لّکوت  و  ِهّللِاب )

( لاـمک  ) بدا ار  نینمؤـم  نـم  دوـمرف و  تـیبرت  ارم  هلآوهیلعهللایلــص  هّللالوـسر  تخوـمآ و  بدا  ار  شلوـسر  ادــخ ، اـنامه  لـیمک ! يا 
رگم تسین ، يّرس  زار  منکیم و  حاتتفا  ار  نآ  نم  هک  نآ  رگم  تسین ، یملع  لیمک ! يا  مهدیم . ثرا  هب  نیمّرکم  هب  ار  بدا  مزومآیم و 

ار مولع  دیاب   ) یتسه تفرعم  جاتحم  دنمزاین و  نآ  رد  وت  هک  نیا  رگم  تسین  یتکرح  چـیه  لیمک ! يا  دربیم . نایاپ  هب  ار  نآ  مئاق  هک  نآ 
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تسا . بآ  ندیشونمک  اذغ و  ندروخ  مک  زا  یتسردنت  لیمک ! يا  تسیچ ) يارب  مولع  ینادب  يریگارف و  یفاک  تفرعم  تخانش و  اب 
یسانشادخ ( 68)

هنا ــ میکح ِحیا  ــ صن

و دنراد ) كرد  مهف و  هک  اهنآ   ) دنتسه القع  هیبش  هک  نانآ  هدم  رارق  باطخ  دروم  ینکیم ، هلداجم  یسک  اب  ادخ  يارب  یتقو  لیمک ! يا 
ناـنآ تسپ  دارفا  اـب  هک  نیا  زا  زیهرپب  تسا . ناـشنارگید  زا  رترب  رتـالاب و  یفنـص  یتـیعمج  ره  رد  لـیمک ! يا  تسا . يرورـض  نخـس  نیا 

: هدرک ناشفـصو  نینچ  نیا  شمیظع  نآرق  رد  یلاعتیادخ  هک  شاب  یناسک  زا  نک و  لّمحت  دنتفگ  وت  هب  اوران  ینخـس  رگا  و  ینک ، هرظانم 
ره رد  لیمک ! يا  دنهد . تملاسم  هب  ار  ناشخساپ  دنریگ ، رارق  نانادان  باطخ  دروم  هک  یماگنه  و  امالَـس .» اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِا  َو  »

و و ، ـــ شم مدمه  ناراکتنایخ  اب  ریگهرانک و  نیقفانم  زا  لیمک ! يا  نیزگ . يرود  قساف  نامدرم  زا  شاب و  نیقّتم  نابیتشپ  وگب و  ّقح  لاح 
ار ی  ــ تحارا ــ هار ن هدو ، ـــ من لمأ  ـــ وا ت رد  اریز  تسا ، نمؤم  هنیئآ  نمؤم  لیمک ! يا  یبای . هار  نیملاظ  هاگتـسد  رد  هک  نیا  زا  ن  ــ رذ ک ـــ ح

 . دنا ـ شکیم شیئو  ـ کین ددنبیم و بـه  وا  ر  ــ ب
(69  ) هنامیکح حیاصن 

هیرا تبا و عـ ِنا ثـ ــ میا

دـنراد و مواد  ــ هزور م ینـالوط و  زا  ــ من ه  ــ ی ک ــ هور ــ هب گ وشم  رورغم  هتفیرف و  لـیمک ! يا  رادـهگن ، ار  یلاعتیادـخ  راـتفگ  لـیمک ! يا 
دنتسه . ـق  فو ا مـ ــ هنآ هک  دنرادنپ  دنهدیم و  هقدص 

يا تسا . تیراع  ناشنامیا  هک  یـشاب  نانآ  زا  هک  نیا  زا  زیهرپب  هیراع ) تباث و  ناـمیا   ) تسا عدوتـسم  رقتـسم و  ناـمیا  اـنامه  لـیمک ! يا 
وا دای  رکـش و  سیدقت و  دیجمت و  دـیمحت و  زا  لاح  ره  رد  تقوچـیه و  سپ  یتسین ، وا  تیفاع  ادـخ و  تمعن  زا  یلاخ  تقوچـیه  لیمک !

شابم . یلاخ 
یسانشادخ  ( 70)

راکنا تفای و  تیادـه  هک  نآ  زا  دـعب  دـش  هارمگ  هک  روخم  ار  هدروخ  بیرف  تّما  نیا  ياـهفرح  لوگ  تسادـخ  يارب  نید  لـیمک ! يا 
تروص هب  اـما  دنتخانـش  دـندیمهف و  ار  تماـما  تیـالو و  ّقح  هک  دنتـسه  یمدرم  ترـضح  روظنم   ) دوب هدرک  لوـبق  هک  نآ  زا  دـعب  درک ،

بحا ــ اد ص ــ د و خ ــ هدیم د  ــ هاو ــ خب سک  ره  هب  تسادخ  تسد  هب  تلیضف  لیمک ! يا  دندش ) تماما  تیالو و  رکنم  حضاو  راکشآ و 
ـت. سا گرز  ــ ل ب ــ ضف

تا ــ جرد ّل و  ــ ّز و ج ــ ياد ع ـــ باو خ ـــ تسا ث وا  يارب  دـشاب  بغار  ترخآ  هب  هک  نآ  تسا ، ناشتـشگزاب  ترخآ  هـب  هـمه  لـیمک ! يا 
(1  .) دشاب یقّتم  هک  نآ  رگم  دربیمن  ثرا  هب  ار  نآ  هک  یتشهب  د و  ــ نلب

 . ص 11 نایدرمز ، لیمک ، ياعد  حرش  - 1
(71  ) هیراع تباث و  نامیا 

تیالو ِتفرعم  ِبهاوم 

زا تسیاـبیم  ددرگ ، رادروـخرب  یعقاو  ناـفرع  یقیقح و  مـلع  زا  دـهاوخب  هـک  یملع ، ّتیــصخش  ناوـنع و  ره  تـحت  یهورگ  درف و  ره 
دیامن . هدا  ـــ فتسا تسا  د  ــ نمهر ــ هب شناد  م و  ــ لع ی  ــ تاذ جاّو و  ــ يا م ـــ یرد زا  هک  نآ ، غورف  رپ  ناشوج و  همشچرس 

يّرست يارب  دباییم ، يّرست  ناهج  هب  دشابیم ، هلالج  ّلج  ّقح  ترـضح  دزن  هک  قلطم  ملع  یتاذ و  عبنم  زا  ملع ، جاّوم  ناشورخ و  يایرد 
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هب تادوجوم  ریاس  اهناسنا و  هک  ناهج ، هب  دنادب ) تحلـصم  هک  هزادنا  ره  هب   ) قح ترـضح  هیحان  زا  نآ ، قیرزت  قلطم و  ملع  تیارـس  و 
ءایبنالامتاخ و يربمایپ  نامز  زا  اصوصخ  نانآ و  ءایـصوا  ناربمایپ و  ناگبخن و  ءایلوا و  قیرط  زا  دیامنیم ، یگدنز  يریذـپتیاده  ناونع 
، دوخ كرد  مهف و  هزادنا  هب  دهاوخب ، رشب  رگا  اذل  دوب و  دهاوخ  رشب  يارب  یسرتسد  لباق  مالسلامهیلع  يده  همئا  تماما  تیالو و  عورش 

، ددرگ دنمهرهب  تفرعم  ملع و  بهاوم  زا 
یسانشادخ  ( 72)

تلیضف و ملع و  ياههشوخ  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  مالـسا و  نأشلامیظع  ربمایپ  اصوصخ  ماظع و  ءایبنا  ضیفرپ  بتکم  زا  تسیابیم 
هدو ـــ یمو ب ــ ـصعم هب  قلعتم  اهنآ  زا  دـعب  ای  ربمایپ و  کی  هب  قلعتم  هک  راصعا ، زا  يرـصع  ره  رد  هک  ناـنچمه  دـنیامن ، تفاـیرد  تفرعم 

دناهدرب . اههرهب  ناراوگرزب  نآ  ینارو  ــ ضیفرپ و ن رضحم  زا  تلیضفاب  دار  ـــ فا زا  یناوار  ـــ هّد ف ـــ تسا ع
نایعیش ماما  نیموس  موصعم و  نیمجنپ  نآ  و  مییامنیم ، هراشا  تفرعم  ملع و  تمظعاب  نازورف و  ياههمـشچ  زا  یکی  هب  ام  اج  نیا  رد  هک 

تخانـش و ریـسم  نیرتیلاع  نیرتهب و  هفرع ، زور  رد  شاهنافراع  زوسناج و  ياههلان  اب  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هّللادـبعابا  ترـضح 
ار گرم  زا  دعب  لبق و  تایصوصخ  تمایق و  یسانشیتسه و  یسانشناسنا و  ینیبناهج و  دیحوت و  یسانشادخ و  اب  طابترا  رد  ار  یهاگآ 

تسا . هدومرف  نایب  دوخ  هنافراع  ياعد  رد 
(73  ) تیالو تفرعم  بهاوم 

ینیسح تفرعم 

یهورگ اب  دوخ  همیخ  زا  هک  میدوب ، ترضح  نآ  تمدخ  تافرع ، رد  هفرع  زور  رصع  دناهدرک : تیاور  يدسا  بلاغ  نارـسپ  ریـَشب  رُْـشب و 
هب ار  كرابم  يور  دنداتـسیا و  همحرلا ) لبج   ) هوک پچ  بناج  رد  عوضخ  عوشخ و  للذت و  تیاهن  اب  نایعیـش  نادـنزرف و  تیب و  لها  زا 

ترـضح هاـگرد  هب  دـنک ، بلط  ماـعط  هک  ینیکـسم  دـننامه  دـنتفرگ و  كراـبم  تروـص  ربارب  رد  ار  اـهتسد  دـندینادرگ و  هبعک  يوـس 
ُداوَْجلا َوُه  َو  ٍِعناص ، ُْعنُـص  ِهِْعنُـصَک  َو ال  ٌِعنام ، ِِهئاطَِعل  َو ال  ٌِعفاد ، ِِهئاضَِقل  َْسَیل  يذَّلا  ِهِّللُدْـمَْحلَا  : » دـندناوخ اعد  نینچ  نیا  همـسازع  ییایربک 

( 1 « ) ُِعیادَْولا ُهَْدنِع  ُعیضَت  َو ال  ُِعیالَّطلا  ِْهیَلَع  یفْخَی  ال  َِعیانَّصلا ، ِِهتَمْکِِحب  َنَْقتَا  َو  ِِعیادَْبلا ، َسانْجَا  َرَطَف  ُعِساْولا ،
 . ص 514 یمق ، ثدحم  حیتافم  هفرع ، ياعد  - 1

یسانشادخ  ( 74)
داوج وا  دشابیمن و  یعناص  شعنص  دننامه  تسین و  یعنام  شیاطع  ربارب  یعفاد و  شیاضق  يارب  هک  تسا  ییادخ  يارب  دمح  دیامرفیم :

مکحتـسم نقتم و  ار  تاعونـصم  شیوـخ  تمکح  هب  دـنیرفایب و  نوگاـنوگ  ياههدـیدپ  و  هدـیرفآ ، هک  شخب ، تعـسو  تسا  هدنـشخب  و 
. ددرگیمن عیاض  وا  دزن  دوجو  ياهتعیدو  دنامیمن و  ناهنپ  وا  رب  یتسه  ياههعیلط  هدادرارق ،

قال ــ طالا ی  ــ لع ِم  ـــ یکح

َرَدَق دننامه  تسارجالا و  مزال  یمتح و  یهلا  ياضق  اریز  درادن ، يرادیاپ  تردق  یعدار  عنام و  هنوگچـیه  ّقح ، ترـضح  ياضق  ربارب  رد 
هنأش ّزع  ّقح  ترضح  هچنانچ  و  دشاب . ینوگرگد  لباق  یحلاصم  رابتعا  هب  ای  رگید و  تاردقم  اعد و  هلیسو  هب  ناوتب  هک  تسین ، یلاعتقح 

ناونع  ره  تحت  سک و  ره  هب  دریگ ، قلعت  شتیشم 
(75  ) قالطالایلع میکح 

ِقلخ تردق  ار  سکچیه  دنیرفایب ، همـسازع  لالجلاوذ  ترـضح  هچنآ  ره  دنک و  يریگولج  دناوتیمن  سکچیه  دیامن ، شـشخب  دـهاوخب 
تحلـصم هب  هچنآ  ره  شدوخ  یلازیال  تردق  اب  هک  تسوا  مه  و  تسوا ، طقف  یقیقح  یلـصا و  عناص  هدننیرفآ و  اریز  درادـن ، ار  نآ  لثم 
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تاقولخم تاعونصم و  هک  تسا  یقالطالایلع  میکح  وا  دجنگیمن ، هشیدنا  رکف و  راتفگ و  دوجو ، یگدنـشخب  رد  هدروآ و  هدیدپ  هدوب 
، تسا هدومرف  رقتـسم  یتسه  ناهج  رد  هعیدو  ناونع  هب  هچنآ  تسا و  هداد  رارق  ناشدوخ  لماکت  ریـسم  رد  تماقتـسا  اـب  ماود و  اـب  ار  دوخ 

ددرگیمن . عیاض  وا  دزن 
ُلِْزنُم َو  ٍعِراض ، ِّلُک  ُمِحار  َو  ٍِعناق ، ِّلُک  ُشِیار  َو  ٍِعناص ، ِّلُک  يزاـج  : » تسا هدومرف  نینچ  اـعد  همادا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح 

دیدپ  دیامن و  عارتخا  ار  يزیچ  هک  سک  ره  هب   ) هدنزاس ره  هدنهد  شاداپ  ( 1 « ) ِعِطاّسلا ِروُّنلِاب  ِعِماْجلا  ِباتِْکلا  َو  ِِعفانَْملا 
 . ص 514 ی ، ـــ مق ثد  ــــــ حم ح  ــ یتا ــ فم ه ، ــ فر ــــــ يا ع ــــ عد - 1

یسانشادخ  ( 76)
هدـنروآدورف زار و  ره  رب  نابرهم  تعاـنق و  ره  شخب  ناـماس  و  دـهدیم ) یـشاداپ  يدزم و  دـهد  تروص  ار  يراـک  اـی  دزاـسب و  دروآ و 

ای يدرف  هک  ار  یلمع  ره  شاداپ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تسا ، هدنـشخرد  يرون  هب  هک  ریگارف ، هدرتسگ و  باتک  رامـشیب و  ياـهدوس 
لیاضف نید و  رظن  زا  هک  اهنآ  ترخآ ، رد  ار  رگید  یخرب  ایند و  نیمه  رد  ار  یخرب  داد ، دـهاوخ  دـهد ، ماجنا  تعیبط  ناـهج  رد  يدارفا 

نامیا ترخآ  ناهج  هب  هک  نانآ  اما  دیامرفیم ، اطع  هئـشن  نیمه  رد  ار  اهنآ  يازج  دنتـسه ، نیدیب  یلک  روط  هب  ای  دنرادن ، ياهرهب  ینید 
یلک روط  هب  اـی  ترخآ و  رد  یتروص  هب  اـیند و  نیا  رد  یتروص  هب  دنتـسه ، دـنمهرهب  يداـبع  لاـمعا  ماـجنا  نید و  دـیحوت و  زا  دـنراد و 

دیامنیم . تیانع  ترخآ  رد  یحلاصم  يانبمرب 
(77  ) قالطالایلع میکح 

ن ــــ یقیلا ُم  ـــــ لع

َوُه َو  ٌءْیَـش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  َو  ُُهلِدـْعَی  َءْیَـش  َو ال  ُهُْریَغ ، َهِلا  الَف  ٌعِماق ، ِةَِربابَْجِلل  َو  ٌِعفار ، ِتاجَرَّدـِلل  َو  ٌِعفاد ، ِتاـبُرُْکِلل  َو  ٌعِماـس ، ِتاوَعَّدـِلل  َوُه  َو  »
هدنربالاب اهيراتفرگ و  هدننکفرطرب  اهاعد و  هدنونش  تسوا  و  دیامرفیم : ( 1 « ) ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُریبَْخلا ، ُفیطَّللا  ُریصَْبلا  ُعیمَّسلا 

تـسوا وا و  د  ــ ننا ــ مه يز  ــ یچ هـن  وا  يوا  ــ ـسم يز  ــ یچ ه  ــ و ن وا ، ر  ــ یغ يدو  ــ بعم ت  ــ ــسین سپ  ناـشکندرگ . نکــش  ندرگ  تاـجرد و 
ت . ــ سا ــ ناو ــ يز ت ــــ یچ ر  ــ ر ه ــ وا ب ها و  ــ گآ ف  ــ یطل يا  ــ نیب ياو  ــ نش

ار فلتخم  ياههتفگ  ای  اههدینـش  نیا  هچ  رگ  دونـشیم . نوگانوگ  ياههویـش  هب  ار  اهاعد  اهيراز و  اههلان و  اهاون و  مامت  هک  ياهدـنونش 
هن اما  دنراد ، ار  یتساوخرد  يزیچ و  هنوگچ  دنتسه و  هچ  اهادص  عاونا  هک  دنادیم  مه  لزا  لوا و  زا  تسا و  هدرک  داجیا  عادبا و  شدوخ 
نآ كرد  ساسحا  ام  هک  یفلتخم  ياههار  زا  هکلب  دونـشیم ، شوگ  هار  زا  ناسنا  لثم  هدـنز  دوجوم  کی  هک  يداـم  یّـسح و  ياـههار  زا 

. دنشاب دنمهرهب  نیقیلاقح  نیقیلاملع و  زا  دارفا  هک  يدراوم  رد  زج  درک . میهاوخن 
 . ص 515 كردم ، نامه  - 1

یسانشادخ  ( 78)
ریخأت هب  صخش  تحلصم  هب  ای  دیامرفیم و  باوج  ای  یحلاصم  يانبم  رب  دونشیم و  ار  وا  ياعد  همـساّزع  قح  ترـضح  هک  دنادیم  ینعی 

عفر رد  تسا  نینچمه  و  دهدیمن . باوج  یلئاسم  يانبم  رب  مه  نآ  یّلک ، روط  هب  ای  دهدیم و  باوج  يرگید  ررقم  تقو  رد  دزادنایم و 
رب هنوگچ و  هک  دوشیم ، يوجن  وا  يوس  هب  رگید  تادوجوم  اـی  فلتخم  ياـهناسنا  زا  نوگاـنوگ  ياههویـش  اـب  هک  اـهيراتفرگ ، ندرک 

دیامنیم . الب  ع  ــ فد ـد  نادی حال مـ ــ شدو ص ــ ه خ ــ يدراو ک ــ ه م ــ ی و چ ــ تحلصم هچ  ساسا 
، تسا حرطم  وا  هّوق  لوح و  ینطاب  يرهاظ و  داعبا  رد  اهناسنا  ندربالاب  رد 

(79  ) نیقیلا ملع 
رد دـهاوخب و  وا  زا  ار  دوـخ  یناـمیا  یقـالخا و  یملع و  هجرد  ءاـقترا  دـیاب  دـشابیم ، بستنم  وا  هب  تلیـضف  ناـمیا و  هار  زا  هـک  سکره 
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اب د و  ــ یا ــ من ب  ــ لط وا  ییا  ــ یر ــ بک سّد  ــ قم تـحا  ــ ـس زا  ار  یقـال  ــ خا ی و  ــ ملع ینا و  ــ میا یقیقح  جرادـم  هـب  دوعــص  قـیفوت  تـقیقح 
. دیآیم لیان  دشاب  هتشاد  تیاضر  وا  هچنآ  هب  ششو  ــ هد و ک ــ ها ــ جم

یقیقح ِتیاده 

ریـس دادمتـسا و  دنتـسین ، یقیقح  هاوخادخ  رگید  ترابع  هب  ای  دنهدیمن و  رارق  وا  تیاده  رون  وترپ  رد  ار  دوخ  هک  ییاههورگ  دارفا و  اما 
لالحمـضا يدوبان و  هطرو  هب  امئاد  تسا و  جراـخ  دـهاوخیم  دـنوادخ )  ) وا هک  يریـسم  هار  زا  مه  ناـنآ  يداـم  راـگزور  یقرت  تکرح 

هب تامعن  ریاس  نوچمه  هنأشّزع )  ) لالجلاوذ ترـضح  هیحان  زا  هک  روعـش ، لقع و  زا  رهاـظ  تروص  هب  ناـسنا  هچرگ  دـنوشیم ، هدیـشک 
تاعارتخا و هب  دناوتیم  ّمهم  رازبا  نیمه  اب  تسا و  هدش  هیبعت  شدوجو  رد  شمرک  لضف و 

یسانشادخ  ( 80)
باـتک رد  شدوخ  اریز  تسا ، يدـنوادخ  هّوق  لوح و  هب  طـقف  طـقف و  دـباییم ، قّـقحت  ناـهج  نیا  رد  هچره  اـما  دـسرب ، ّمهم  تاـفاشتکا 

: دیامرفیم نینچ  شنآرق  نأشلامیظع 
تسا دنوادخ  و  نیمز ، ینامسآ و  یهاشداپ  تسوا  يارب  هک  نانآ  (، 1 «) ـٌد یهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َو  ِضْرالا  َو  ِتاو  ـ مَّسلا ُْکُلم  َُهل  يذَّلَا  »

زا دوجوم و  نیرتگرزب  اـت  نیرتکـچوک  زا  مارجا ، روما و  تیادـه  لرتـنک و  عادـبا و  داـجیا و  نیارباـنب  تسه ، هاوـگ  يزیچ  ره  رب  هک 
هاگراب رد  یـشنم  گرزب  ّربکت و  تردق  يدوجوم  چیه  سکچیه و  دشابیم و  ُُهلالَج ) َّلَج   ) یلاعتّقح تردـق  دـی  رد  نآ  ریغ  حوريذ و 

درادن . ار  قالطالایلع  رداق  میکح و 
، ٌعِماق ِةَِربابَْجِلل  َو  : » دیامرفیم شزاین  زار و  همادا  رد  مالسلاهیلع  نیسحماما  ترضح 

. جور ــ ب  / 9 - 1
(81  ) یقیقح تیاده 

ییاـیربک تاذ  هب  صاـصتخا  نیا  دنکـشیم و  ار  ناـشکندرگ  ندرگ  دـنوادخ  ( 1 «) ٌءْیَـش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  َو  ُُهلِدـْعَی ، َءْیَـش  َو ال  ُهُْریَغ ، َهِلا  ـالَف 
ات دوشیم ، قالطا  دـنکیم  یچیپرـس  ّقح  ترـضح  نامرف  زا  هک  يدارفا  ای  يدرف  زا  رگنایغط  شکندرگ و  . ) دراد همـسازع  ّقح  ترـضح 

طـسوت اهنآ  ندرگ  هک  دنتـسه  ییاهنامه  نانیا  دـننکیم و  متـس  ناشدوخ » رظن  هب   » ّقح هب  ای  ّقحانب و  مدرم  رب  هک  يزواـجتم  نارگمتس 
تسین وا  لثم  سکچیه  اریز  دزاس . دوبان  لحمضم و  ار  نارگمتـس  تردق  دناوتیمن  سکچیه  وا  زا  ریغ  دوشیم و  هتـسکش  راهق  دنوادخ 
یـسک وا  زج  ملاـظ ، يوس  زا  مولظم  ّقح  ندـناسر  تلادـع و  يارجا  رد  و  درادـن ) ربخ  سکچـیه  وا  لـثم  نارگناـیغط  زواـجت  حطـس  زا  و 

یلک روطهب  دیامن و  حیحص  یقیقح و  لدع  هب  لمع  دناوتیمن 
 . ص 515 هر ،)  ) یمق ثدحم  باتک  زا  هفرع  ياعد  - 1

یسانشادخ  ( 82)
هـسیاقم لباق  ناسنا  اب  همـسازع  قح  ترـضح  يدُعب  چیه  رد  اریز  تسین ، تلادـع  يارجا  رد  هسیاقم  لباق  ییایربک ) تاذ   ) وا اب  سکچـیه 

. واناوتانوفیعض تاقولخمزایکیناسنا  تسه و  یتسه  قلاخ  وا  نوچ  تسین ،

ی ــ قیقح ِد  ــ نمزا ـــ ین ی و  ــ قیقح ِزا  ـــ ینی بـ

نایب ار  ناوتان  دنمزاین و  ناسنا  اب  ار  یلاعتّقح  ندوبن  هسیاقم  لباق  اوتحمرپ ، رایسب  اما  هاتوک  ياعد  کی  رد  مالسلاهیلع  داوج  ماما  ترضح 
چیه و  ارم ، دـنکیم  تیافک  يزیچره  زا  هک  یـسک  يا  ینَّمَهَا ،» ام  ینِفِْکا  ٌءْیَـش  ُْهنِم  یفْکَی  َو ال  ٍءْیَـش  ِّلُک  نِم  یفْکَی  نَم  ای  : » دـیامرفیم

تاقولخم تادوجوم و  یمامت  نک . تیافک  ارم  ّمهم  ارم و  رما  وا ) زج  ارم  يزیچ  چـیه  دـنکیمن  تیافک  و   ) دـنکیمن تیافک  وا  زا  يزیچ 
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د ــ نواد ــ خ  ) وا ه  ــ د و ب ــ نتـسه وا  سدـقم  هیحاـن  زا  هتفاـی  تقلخ  تسه  هچره  داـمج و  ناـسنا و  ناوـیح و  هاـیگ و  تاـبن و  زا  مـعا  ملاـع 
دراد . دوجو  دبا  يارب  وا ، هب  یگتسباو  يدنمزاین و  ن  ــ یا ـد و  ند ـ نمزا ــ ین یلا ) ـــ عت

(83  ) یقیقح دنمزاین  یقیقح و  زاینیب 
هدروآ دیدپ  ار  وا  هک  سک  نآ  و  شقلاخ ، رگم  دـیامن ، زاین  عفر  ار  وا  دـناوتیمن  سکچـیه  دـشاب ، دـنمزاین  يدوجوم  هک  ینامز  نیاربانب 

نیا تسا و  ریذـپناکما  وا  هسدـقم  هیحان  زا  طقف  هک  ندرک  ار  وا  ياهراک  یمامت  تیافک  ینعی  ندومن ، زاین  عفر  هک  تسا  یعیبط  تسا و 
ماما نیموس  موصعم و  نیمجنپ  كرابم  مالک  رد  بلطم  نیا  دننامه  هک  تسوا ، قلاخ  اب  رـشب  ندومن  هسیاقم  لباقریغ  رب  لیلد  نیرتگرزب 

موصعم كرابم  نابز  زا  هک  تسا  يدنلب  ابیز و  ریبعت  هچ  تسا و  هدمآ  هفرع  ياعد  رد  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  ترـضح  ینعی  نایعیش ،
دزوما . ـــ یب هب مـا  ار  یقیقح  تخانش  تفرعم و  ات  تسا  هدش  رداص 

یسانشادخ ( 84)

؟  دید مشچ  اب  ار  ادخ  ناوتیم  ایآ 

، دـنیبب ار  ادـخ  دـناوتب  رـس  مشچ  اب  ای  يرهاظ و  مشچ  اب  ناسنا  هّللاـبذایعلا  هک  تسین  یلاـعتقح  يرهاـظ  ندـید  هب  قح  تخانـش  تفرعم و 
، دروآ نانآ  تیاده  يارب  ار  تاروت  حاولا  تشگرب و  روط  هوک  هک  نآ  زا  دعب  مالسلاهیلع  یسوم  ترضح  هب  لیئارـساینب  موق  هکنانچمه 
ار وت  يادخ  دـیاب  میرادـن ، لوبق  ياهدروآ  هک  یحاولا  ار و  وت  ياههتفگ  نیا  دنتـشاد  راهظا  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  هب  لیئارـساینب 

یّتَح ََکل  َنِمُْؤنَْنل  یسُومای  ُْمْتُلق  ْذِا  َو   » تسامـش يوس  هب  نم  ربمایپ  یـسوم )  ) درف نیا  دیوگب  ام  هب  اراکـشآ  انلع و  وت ) يادخ   ) وا مینیبب و 
مینکیمن قیدـصت  ار  وت  یـسوم ! يا  دـیتفگ : هک  یما  ـــ گنه د  ـــ یروآ داـی  هب  و  (، 1 «) َنوُر ـ ُْظنَت ـْم  ُْتنَا َو  ُۀَـقِعاّصلا  ُمُْکتَذَـخَاَف  ًةَرْهَج  َهّللا  يََرن 

 . دیتسیرگنیم امش  هک  یلاح  رد  ت  ــ فر ار گـ ا  ــ مش ياه  ـــ قعا ـــ سپ ص م ، ـــ ینیبب ار  اد  ـــ ارا خ ـــ کشآ ر  ـــ گم
 . هرقب  / 55 - 1

(85 ( ؟  دید مشچ  اب  ار  ادخ  ناوتیم  ایآ 
یسوم هب  انلع  احیرص و  ار  نخـس  نیا  لیئارـساینب ) موق   ) اهنآ ینعی  هتـسناد ، نانآ  راتفگ  تفـص  ار  ینلع )  ) هَرْهَج هملک  نیرّـسفم  یخرب 
راکفا ندرک  هیجوت  ادخ و  مکح  زا  رارف  يارب  هک  تسا  یلیئارسا  ياههناهب  اهنیا  ( 1 . ) مینکیمن قیدصت  ار  وت  مینیبن  ار  ادخ  ام  هک  دنتفگ 

ماکحا و لباقم  رد  هک  يرـصع  ره  مدرم  يارب  نینچمه  رگید و  نامز  ره  نامز و  نیا  رد  دندرکیم و  حرطم  دوخ  تسردان  ياههشیدنا  و 
تسا . حرطم  دنیامن  هدایپ  ار  یلاعت  دنوادخ  مکح  دنهاوخیمن  ای  دنهدیم و  ناشن  یناوتان  فعض و  ای  راکنا و  يدنوادخ  قیاقح 

 . ص 181 ج 1 ، نا ، ــ یبلاع ــ مجم ر  ــ یسفت - 1
یسانشادخ  ( 86)

يوتحمیب تالالدتسا  یگنهرف  تامجاهت  ربارب  رد  دوز  یلیخ  دنتـسه  سفنلافیعـض  نارگید  هب  تبـسن  نّیدت  نامیا و  رظن  زا  هک  يدارفا 
رانک یلاعتقح  تاروتسد  ماکحا و  يارجا  زا  ار  دوخ  جراخ و  ینید  تفرعم  زا  دارفا  هنوگنیا  دنزابیم و  ار  دوخ  ترطف ، نید و  زا  هناگیب 

دای یهاگ  دـنچ  زا  ره  ددرگیم و  نایامن  ناـشدوجو  رد  یهاـگآ  تفرعم و  مدـع  هنزور  مکمک  چوپ ، یهاو و  ياـههناهب  اـب  دنـشکیم و 
تاذ هک  دـسریمارف  ینامز  یلک  روطهب  یلاعتقح و  راـثآ  ماـن و  داـی و  يرهاـظ  يروص و  تدـمزارد  رد  رکنم و  ار  وا  دوجو  دـنوادخ و 

يدـبا رکنم  يرهاـظ  تروـص  هب  نید  ترطف و  راـصح  رد  نتفرگن  رارق  يارب  رکنم و  يرهاـظ  تروـص  هب  ار  نیرفآ  ناـهج  شخب  یتـسه 
ناـشراجنهان تشز و  رایـسب  تساوخرد  هب  اـنب  ناـنآ  فصو  رد  میرک  نآرق  دـندومیپ ، ار  یهار  نینچ  نیا  لیئارـساینب  موق  دـندرگیم و 

اُولَئَس ْدَقَف  : » دیامرفیم
(87 ( ؟  دید مشچ  اب  ار  ادخ  ناوتیم  ایآ 
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اراکشآ ار  ادخ  دنتفگ : دندرک و  تساوخرد  ار  نیا  زا  رتالاب  یـسوم  زا  قیقحت  هب  سپ  (، 1 « ) ًةَرْهَج َهّللا  اَنِرَا  اآُولاقَف  َِکلذ  ْنِم  َرَبْکَا  یسُوم 
ّقح و ترـضح  تاروتـسد  زا  رارف  يارب  نانآ  اّما  دوب ، یلاعتقح  یتاذ  تقیقح  يایوگ  لیئارـساینب  موق  نطاب  تقیقح  رد  هدب . ناشن  ام  هب 
زا ار  دوخ  بیترتنیدـب  دـندومنیم و  ناونع  ار  یهاو  ياهداریا  اههناهب و  نیا  دـننک ، یلاخ  هناـش  ینوناـق  یعرـش و  تیلوؤسم  راـب  ریز  زا 

روط هب  شنیرفآ  أدـبم  هب  تخانـش  تفرعم و  اـت  ناـسنا  اریز  دنتـشادیمهگن ، رود  یلاـعتقح  یتاذ  يرطف و  یهاـگآ  تخانـش و  تفرعم و 
تسا  لاحم  دنکن  ادیپ  یلالدتسا  یقطنم و 

 . ءاسن  / 153 - 1
یسانشادخ  ( 88)

دنوادخ تامعن  نارفک  رد  دنـشاب  هتـشادن  ياهرهب  یقیقح  نامیا  زا  هک  یموق  ای  دارفا و  اب  درف  اذل  و  دبای ، تسد  یقیقح  یعقاو و  نامیا  هب 
هدرتسگ روطهب  هدـش و  جراخ  وا  تاروتـسد  روحم  زا  ینعی  ّقح ، ترـضح  هاـگرد  هب  ندرک  یـساپسان  اـب  هدـش و  روهطوغ  میرک  لـیلج و 

تسا . ینید  تفرعم  رقف  نامه  نیا  دنیامنیم و  وا  ینامرفان  نایصع و 
ندوب مدق  تباث  دنوادخ و  هاگـشیپ  رد  نمؤم  نامیااب  تبـسن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  اب  وگتفگ  رد  تاور  یخرب  زا  لقن  هب  ییحینبدمحم 

ادعب دشاب و  هدوب  تباث  ادخ  دزن  وا  رفک  دشاب و  رفاک  يدرم  هک  تسا  نکمم  مدیـسرپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : دـسرپیم ، وا 
اب ییانشآ  دیحوت و  ترطف  رب  ار  مدرم  همه  لج  وّزع  دنوادخ  انامه  دندومرف : باوج  ترضح  دزاس ؟ نامیا  يوس  هب  رفک  زا  ار  وا  دنوادخ 

راکنا رفک و  زا  هن  دـنراد و  یتخانـش  یبهذـم  ياههمانرب  عیارـش و  هب  نامیا  زا  هن  هداد ، رارق  صلاـخ  ترطف  ساـسارب  تسا و  هدـیرفآ  قح 
ير ـ بهر زا  یخرب  توعد  نیا  ربارب  رد  ات  دننک  توعد  نامیا  هب  ار  وا  ناگدنب  ات  دتسرفیم  ار  ءایبنا  دنوادخ  ترطف ، نیا  هناوتـشپ  اب  عیارش ،

(1 . ) دننامیم رود  ّقح  تیاده  زا  مه  ـی  خر ــ د و ب ــ ندر ـــ د گ ــ نمهر ــ هب هّللا 
(89 ( ؟  دید مشچ  اب  ار  ادخ  ناوتیم  ایآ 

تقیقح كرد  زا  ار  ناسنا  اهدیدرت ، تالاکشا و  نیا  هک  دنیامنیم  دیدرت  ای  دنوشیم و  لکـشم  راچد  ترطف  تخانـش  رد  اهناسنا  رتشیب 
ی ــ عقاو د  ـــ یا ــــ من ب  ـــ ـسک ار  یقیقح  تفر  ــ عم دـناو  ــ تن ییاد  ــ تر خ ــ طف هار  زا  ه  ــ ی ک ــ ـسک دزا و  ــ ـسیم ادـج  ّقـح  تاذ  تـفرعم  و 

د. ــ با ــ ییمن ت  ــ سد

تسا ــ هتمعن ر  ــ کش یسا  ــ نشاد ــ هر خ ــ مث

يروس و تروص  هب  تمعن  رکـش  دروآ . اج  هب  ار  ّقح  ترـضح  تمعن  رکـش  دناوتیم  ناسنا  هک  هزادنا  ره  تردق و  ناوت و  دـح  رد  دـیاب 
دیاب  يداع  نابز  يرهاظ و 

 . رفک نامیا و  رتفد  ص 312 و 313  یفاکلا ، حیحص  - 1
یسانشادخ  ( 90)

اذل تسا و  هدراذگ  تعیدو  هب  ناسنا  دوجو  رد  ّقح  ترضح  هک  تسا  يدادادخ  يرطف و  هزیرغ  نانتما  رکـشت و  دوش  ماجنا  ناسنا  طسوت 
ینادردق رکـشت و  هدننک  تمدخ  درف  زا  يرهاظ  راتفر  لامعا و  دوخ و  نابزاب  دهدیم  ماجنا  وا  يارب  ار  يراک  يدرف  هک  نآ  زا  دعب  ناسنا 

نارگید رگید ، يوس  زا  بیغرت و  قیوشت و  ناشراک  همادا  يارب  ار  تمدخ  تمعن و  ِبحاص  يدودح  ات  ینادردق  رکشت و  نیا  دیامنیم و 
دوشیم تمدخ  وا  هب  هک  يدرف  یفرط  زا  دنیامن و  تمدخ  دوخ  عونمه  دارفا  هب  هک  قیوشت  دنتـسه  ییوکین  ریخ و  لامعا  نینچ  دهاش  هک 
نارگید هب  تمدخ  رد  مهم  لماع  هس  نیاربانب  دیامن ، تمدخ  نارگید  هب  تسا  هدـش  تمدـخ  وا  هب  هک  هنوگنامه  دـیامنیم  مزلم  ار  دوخ 

هتفهن مه  ناسنا  تر  ــ طف رد  دراد و  دو  ـ جو مال  ــ ـسا ب و  ــ هذ ــ رد م هک  دـشابیم  یعاـمتجا  یناـسنا و  تاـطابترا  لـماوع  نیرتیـساسا  زا 
نیاربانب : تسا 
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نایانشآ ناتسود و  ناگتسب و  هداوناخ و  وا و  يرکف  ینید و  یحور و  تیوقت  بجوم  هدننک  تمدخ  درف  تامدخ  تامحز و  زا  رکشت  1 ـ 
ـب جو ــ ناـنتما م اـهتنا و  رد  دـیامن و  تمدـخ  نارگید  هـب  بساـنم  ررقم و  تـقو  رد  مـه  وا  هـک  نـیا  هـب  رکذــت  يروآداـی و  نـینچمه  و 

. دش ـد  هاو نار خـ ـ گید يار  ــ يرا ب ــ کو ـ کین ـه و  نسح ـن  ینچ ير  ـ یگدا ــ ی
(91  ) تساهتمعن رکش  یسانشادخ  هرمث 

دیامنیم قیوشت  بیغرت و  دنتسه  یتامدخ  نینچ  دهاش  هک  ار  نانآ  نارگید ، هب  تمدخ  يراکوکین و  ماجنا  رد  يرازگساپس  رکـشت و  2 ـ 
دنهد . رار  ـه قـ لالج ّلج  ّقح  ترضح  تاکرب  ناعونمه و  هب  تمدخ  اب  دنهد و  ماجنا  ار  روما  هنوگنیا  زا  هک 

دننک یتمدخ  هک  يدارفا  ای  درف  زا  سک  ره  تقیقح  رد  تسا و  ییایربک  سّدقم  تحاس  هب  قلعتم  اهنانتما  اهرکشت و  اهساپـس و  نیا  3 ـ 
ینعی تمعن  یلـصا  بحاص  زا  تقیقح  رد  دوشیم ، ینادردـق  رکـشت و  نانآ  زا  دـنناسریم و  ماـجنا  هب  هعماـج  اـی  دارفا  يارب  ار  يروما  و 

نارگید تامدخ  زا  ناسنا  رگا  تسا و  رکشت  ساپس و  نیرتیلاع  نیرترب و  نیا  دنیامنیم و  رکشت  ساپـس و  همـساّزع  لالجلاوذ  ترـضح 
نایاپیب ياهتمعن  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  زا  تقیقح  رد  دیامنن و  ساپس  رکشت و 

یسانشادخ  ( 92)
هک یعماوـج  اـی  دارفا  اـی  درف  زا  تمعن  دوـشیم و  بوـسحم  گرزب  ناـهانگ  زا  هک  یتـمعن  نارفک  اذـل  تـسا و  هدرکن  يرازگـساپس  وا و 

نآرق نیاربانب  دـش . دـهاوخ  هتفرگ  ای  فذـح و  هلالج ) ّلج  ّقح  ترـضح   ) تمعن بحاص  يوس  زا  دنـشاب  هدرکن  ار  نآ  طیارـش  تیاـعر 
ماعنا زا  رکـشت  ساپـس و  دـنتخاس و  دوخ  هشیپ  ار  یـساپسان  یلاعت  دـنوادخ  رامـشیب  ناوارف و  ياهتمعن  ربارب  رد  هک  یناـسک  تشونرس 
یهلا ياهتمعن  لباقم  رد  یساپسان  تمعن و  نارفک  يرآ  دنادیم . كاندرد  یباذع  قحتسم  دناهدومنن  یلمع  تروص  هب  ار  ّقح  ترـضح 

هفیرـش 112 و هیآ  رد  لحن  هکرابم  هروس  رد  یلاعت  دنوادخ  دیآیم . رامـش  هب  یهلا  ياهتنـس  زا  نیا  دراد و  یپ  رد  ار  يدنوادخ  باذع 
ًۀَنِما َْتناک  ًۀَیْرَق  ًالَثَم  ُهّللا  َبَر  َو َضـ : » دیامرفیم میسرت  نینچ  نیا  ار  ّقح  ترـضح  ياهتمعن  هب  ناگدننک  نارفک  بلاج  لاثم  کی  اب   113

اِمب ِفْوَْخلا  َو  ِعوُْجلا  َساِبل  ُهّللا  اَهَقاذَاَف  ِهّللا  ِمُْعنَِاب  ْتَرَفَکَفٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ادَغَر  اُهقْزِر  اهیتْأَی  ًۀَِّنئَمْطُم 
(93  ) تساهتمعن رکش  یسانشادخ  هرمث 

( دننکیم تمعن  نارفک  هک  نانآ  يارب   ) دنوادخ َنوُِملاظ ،» ْمُه  َو  ُباذَْـعلا  ُمُهَذَـخَاَف  ُهُوبَّذَـکَف  ْمُْهنِم  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  ْدََـقل  َو  َنوُعَنْـصَی .  اُوناک 
دندرک و یساپسانادخ  ياهتمعن  اما  دیسریم ، اج  همه  زا  شیزور  هراومه  دوب و  نئمطم  مارآ  نما و  هک  يدابآ  هقطنم  تسا . هدز  یلاثم 
ار وا  دمآ ، ناشغارس  هب  ناشدوخ  زا  يربمایپ  دناشوپ ، ناشمادنا  رب  سرت  یگنـسرگ و  سابل  دندادیم ، ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  دنوادخ 

ناونع هب  لماع  دـنچ  هکرابم  تاـیآ  نیا  رد  ( 1 . ) دـندوب ملاظ  هک  یلاح  رد  تفرگارف ، ار  اهنآ  یهلا  باذـع  ور  نیا  زا  دـندرک ، بیذـکت 
. تفر ــ ا گ ــ هنآ زا  ار  ا  ــ هتمعن نآ  یلا  ـ عت ـد  نواد دندرک و خـ نارفک  ار  اهنآ  مدرم  هک  تسا  هدش  حرطم  تمعن 

رهش هچ  ر  ــ هش ای  ه  ــ یر ــ ای ق يدابآ  نیا  رد  هک  هدش  حرطم  تمعن  نیلوا  1 ـ 
ص 381 و 382 .  يزاریش ، مراکم  یمظعلا  هّللاتیآ  نآرقلا ، لاثما  - 1

یسانشادخ  ( 94)
. تسا نآ  تینما  هدش ، يراذ  ــ گما ــ دا ن ــ بآ ه  ــ قطنم هب  هک  کچوک  رهش  هچ  گرزب و 

رگید رب  ار  تمعن  نیا  ّقـح  ترـضح  رطاـخ  نیمه  هب  تسا و  هدـش  ینازرا  رـشب  رب  دـنوادخ  هیحاـن  زا  هک  تـسا  یتـمعن  نیرتـمهم  تـینما 
بوخ و ملاس و  يداصتقا  ياههمانرب  دوشن  ققحم  گرزب  ياهرهـش  ای  رهـش  کی  ای  هیرق  کی  رد  تینما  رگا  تسا . هتـشاد  مّدقم  اهتمعن 

بولطم وحن  هب  قیقد  يوق و  نردـم و  تعنـص  کـینکت و  ماـجنا  دوشیمن و  ریذـپناکما  مارآ  طـیحم  رد  شناد  ملع و  يریگارف  نینچمه 
ددرگیمن . تدابع  دشاب  هتشادن  یلوبق  لباق  حیحص و  تینما  هک  ير  ــ هش رد  د  ــ نواد د و خـ ــ با ــ ییمن ناماس 

ترـضح تایانع  همـساّزع و  ّقح  ترـضح  هّوق  لوحهب و  ناریا  ناملـسم  روشحلـس و  تلم  هک  ناریا  هیلع  قارع  یلیمحت  گـنج  ناـمز  رد 
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نانمشد تفخ  يراخ و  یمالسا و  ناریا  نادرم  ریلد  يزوریپ  اب  گنج  هادف  انحاورا  يرکسعلا  نسحلانبۀجح 
(95  ) تساهتمعن رکش  یسانشادخ  هرمث 

زامن ماگنه  رد  اهرهش  ناراب  کشوم  یگنج و  نوگانوگ  تارطخ  لیلد  هب  نامز  نآ  رد  هک  میدرکن  شومارف  دیـسر ، نایاپ  هب  هدروخمسق 
بارطـضا و اب  ای  قیوعت و  هب  ار  دـنوادخ  تدابع  هلمج  زا  يراـکره  ماـجنا  دـمآیمرد  ادـص  هب  ریژآ  هک  یناـمز  يرحـس  راـطفا و  تقو  و 

هدروآ هکرابم  هیآ  نیا  ردص  رد  هک  تسا  ّتینما  نامه  ّقح  ترضح  هیده  نیرتدنمـشزرا  نیاربانب  دروآیمرد . قیوعت  قیلعت و  هب  ینارگن 
رتـمهم تینما  نآ  رارمتـسا  همادا و  مهم و  بلطم  کـی  نآ  رارقتـسا  تینما و  داـجیا  هک  میوش  روآداـی  دـیاب  رگید  يوـس  زا  تسا و  هدـش 

دشابیم .
هتـسویپ موادم و  روط  هب  دـیاب  تسا ، هیرق  رهـش و  رد  شیاسآ  تینما و  نیمأت  تسا  هدـش  هدروآ  هکرابم  هیآ  نیا  رد  هک  یبلطم  نیمود  2 ـ 

ماود تابث و  دبای ، همادا  مه  نآ  تینما  هک  دوشیم  ظفح  یگشیمه  موادم و  روط  هب  شنارمع  يدابآ و  یتقو  دابآ  رهـش  کی  ینعی  دشاب ،
، دوب دهاوخ  یتا  ــ یح يرور و  ــ ير ض ــ ما تینما  رد 

یسانشادخ  ( 96)
درادیم نا  ــ یب ًال  ــ ما ــ ار ک ا  ـــ نعم ن  ـــ یا دـش  دراو  ه  ــ کم نازوس  کشخ و  ن  ــ یمزر ــ ـس رد  هک  ینا  ــ مز رد  نامحرلا  لیلخ  میهاربا  ياـعد 

(. 1 «) ِرِخْالا ِمْوَْیلا  َو  ِهّللا  ِبـ ـم  ُْهنِم َنَما  نَم  ِتارَمَّثلا  َنِم  ُهَلْهَا  قُزْرا  َو  انِما  ادََلب  اذه  ْلَعْجا  ِّبَر  »
نوگانوگ تارمث  زا  دناهدروآ  نامیا  تمایق ، زور  ادخ و  هب  هک  ار  نآ  لها  و  هد ، رارق  ینما  رهـش  ار  نیمزرـس  نیا  اراگدرورپ ! دـیامرفیم :

هد . يزور 
يراـج ناـبز  هب  هک  ییاـعد  نیلوا  نآ  رد  شرارقتـسا  هکم و  نیمزرـس  هب  شدورو  اـب  مالـسلاهیلع  مـیهاربا  ترـضح  دـییامرفیم  هظحـالم 

شیاـسآ تینما و  ار  هعماـج  ناـغمرا  نیرتتمیقیذ  نیرتجرارپ و  زیزع  مالـسا  نوناـق  رد  تسا . شیاـسآ  تـّینما و  تساوـخرد  دزاـسیم ،
مهرب ار  هعماج  شیاـسآ  تینما و  هک  تسا  هداد  رارق  يدار  ــ فا يار  ــ ار ب اـهتازاجم  نیرتدـیدش  نیرتگرزب و  نآ  لـباقم  رد  دسانـشیم و 

دهاو ــ ماد خ ـ عا وا  تازاجم  دنک  بلـس  هعماج  زا  ار  شیاسآ  ای  دـیامن و  ل  ــ تخم ار  ن  ــ یملـسم ه  ــ عما ــ ت ج ــ ینما س  ــ ر ک ــ ینعی ه دـننز ،
. دوب

هرقب .   / 126 - 1
(97  ) تساهتمعن رکش  یسانشادخ  هرمث 

تینما یتقو  اریز  دوشیم ، مهارف  فلتخم  طاـقن  زا  هک  مدرم  قزر  نیمـضت  رهـش و  هیرق و  نیا  داـصتقا  نیمأـت  هیآ  نیا  رد  موس  بلطم  3 ـ 
ددرگیم . ـم  هار ی فـ ــ عیبط روط  هب  مه  دا  ـــ صتقا نیمضت  نیمأت و  دش ، رارقرب 

رادـیاپ و تینما  یتقو  اریز  تسا ، يّدام  ياهتمعن  ریاـس  راـنک  رد  يونعم  تمعن  ندادرارق  هیآ  نیا  مراـهچ  روحم  رد  صخـشم  دروم  4 ـ 
ناـنآ هب  زین  ار  يونعم  يوق  تمعن  هک  تسا  نیا  ّقـح  ترـضح  هیلاـعتم  تمکح  همزـال  دـیدرگ . رقتـسم  تسرد  لیـصا و  داـصتقا  ملاـس و 

هب ندیـسر  يارب  دـناسرب و  یقـالخا  یملع و  دـشر  هب  ار  ا  ــ هنآ مدر ، ــ تیاد م ــ دا و ه ــ ـشرا اـب  ق  ــ یر ــ ن ط ــ یا زا  اـت  د  ــ یا ــ مر ــ تیا ف ــ نع
(1 . ) دیامن راومه  ار  اهنآ  ریسم  تقلخ  هیلاع  فادها 

یسانشادخ ( 98)

تسا یساپسان  رفک و  درواتسد  ـی  تخبد ـر و بـ قف

رکـشت و ياـج  هب  دـشابیم ، همظعم  هّکم  سدـقم  رهـش  روـصقم  تسا ، هدـمآ  یمالـسا  ربـتعم  ریـسافت  رد  هک  رهـش  اـی  هیرق  نیا  مدرم  اـّما 
رد اذل  دنتخاس و  دوخ  هشیپ  راتفگ  راتفر و  لمع و  اب  ار  یـساپسان  نارفک و  ّقح ، ترـضح  ياهتمعن  عاونا  ءادها  لباقم  رد  يرازگـساپس 
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ساپـس و ياج  هب  رهـش  ای  هیرق  نیا  مدرم  ( 2 «) ِفْوَْخلا َو  ِعوُْجلا  َساِبل  ُهّللا  اَـهَقَذَاَف  ِهّللا  ُمْعنَاـِب  ْتَرَفَکَف  : » تسا هدـمآ  نینچ  نیا  هکراـبم  هیآ 
تمعن نارفک  یلاعتیراب  ترضح  رامشیب  ياهتمعن  ماسقا  عاونا و  يرازگرکش 

 . ص 381 يزاریش ، مراکم  یمظعلاهّللاۀ  ـ یآ نآر ، لا قـ ـ ثما - 1
 . لَحن  / 112 - 2

(99  ) تسا یساپسان  رفک و  درواتسد  یتخبدب  رقف و 
هدافتـسا ياج  هب  دنتخاس و  هدولآ  هانگ  هلیـسو  هب  ار  اهبنارگ  ياهتمعن  میرح  دـندرک و  هدافتـساءوس  يدادادـخ  ياهتمعن  زا  دـندومن و 

يرگدادیب متـس  ملظ و  یهلا  معن  قیرط  زا  اهنآ ، زا  بولطم  كرد  تخانـش و  ّقح و  ترـضح  غیردیب  ردقنارگ و  ياهتمعن  زا  حیحص 
معط دنوادخ  قیرط  نیا  زا  تشاد و  دهاوخ  یپ  رد  ار  دنوادخ  دیدش  تخس و  باذع  یساپسان  نیا  هجیتن  هک  تسا  یهیدب  اذل  و  دندومن ،

ّطلـسم اهنآ  رب  ینماان  تفر و  نیب  زا  یلکروط  هب  ّتینما  هک  ياهنوگهب  دـیناشچ  اهنآ  هب  ا  ــ نعم ما  ــ مت ه  ــ ار ب ی  ــ گنـسر ــ ینماان و گ خـلت 
ملاــــس داــــصتقا  تـــینما ، لزلزت  رد پـی  د و  ــ ند ــ ــــش هر  ــ یچ مدرم  هعماــــج و  رب  شاــــبوا  لذارا و  نار و  ــ گترا ــ نادزد و غ د و  ــ ش

(1 .) دیدرگلزلزتمزیننانآ
ص 382 .  نا ،  ــــــــــــــ مه - 1

یسانشادخ  ( 100)
زا هنئمطم  تلاح  اب  دـندادیم و  همادا  دوخ  هرمزور  یگدـنز  هب  رطاخ  نانیمطا  اب  نآ  نانکاس  هک  دوب  شیاسآ  ناما و  نما و  ناـنچ  يداـبآ 

لحم هب  یلحم  زا  ندرک  چوک  ترجاهم و  هب  زاین  دـندشیم و  دـنمهرهب  هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  دوب  ناشزاین  دروم  هک  ییاهيزور  عاونا 
ّقح هب  فراع  رگا  ناسنا  دـندومن . مهارف  دوخ  يارب  ار  یتسدـگنت  رقف ، نارفک ، اب  دوخ ، راتفر  لامعا و  اب  ماجنارـس  اما  دنتـشادن ، ار  رگید 

دهدیم و ناشن  يونعم  يدام و  یلمع و  رکشت  ساپس و  يراب  ترضح  ياهتمعن  ربارب  رد  دشاب  هتشاد  ياهرهب  یقیقح  تفرعم  زا  دشاب و 
دوخ زا  یلمع  يرکـشان  تابجوم  تانکـس  تاکرح و  رد  لقادح  دـهدیمن و  ماجنا  دروآیم ، دـیدپ  ار  یـساپسان  نارفک و  بجوم  هچنآ 

دهدیمن . زورب 
(101  ) تسا یساپسان  رفک و  درواتسد  یتخبدب  رقف و 

تسا یسانشادخ  هبیط  هرجش  مالسلامهیلع  نیموصعم  تیالو 

هک تسا  هدرک  لقن  ار  یبلطم  تیالو  رما  رد  هک  هکرابم  هیآ  نیا  لیذ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  لوق  زا  باحـصا  یـضعب  زا  ْثیَرُح  نب  رمع 
میروآیم :

هبیط هملک  دنوادخ  هنو  ــ گچ يد  ــ ید ــ ایآ ن (، 1 «) ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصَا  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَـشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَـض  َْفیَک  ََرت  َْملَا  »
تسا . نا  ـــ مسآ رد  نآ  تباث و  نآ  هشیر  هک  هدرک  هیبشت  ياهزیکاپ  تخرد  هب  ار 

 : َلا ـــــ ق َأ ، ـــ مَّسلا ی  ــ ِف ا  ـــ هُعْر ــ َو َف ٌِتبا  ــ ا ث ـــ ُهلْصَا ٍۀَبِّیط  ٍةَرَجَشَک  یلاعَت  ِهّللا  ِلُوق  ْنَع  مالسلاهیلع  ِهّللاِْدبَع  ابَا  ُْتلَأَس  َلاق : ٍْثیَرُح  ُْنب  وُرْمَع 
مالسلاهیلع  ٌّی  ــ ِلَع َن  ــ ینمْؤ ــ ُْملاُر ـــ یمَا َو  ا  ـــ ُهلْصَااَنَا هلآوهیلعهللایلص  ِهّللا  ُلو  ـــ ُسَر َلا : ـــــــ قَف

میهاربا .   / 24 - 1
یسانشادخ  ( 102)

( 1 .) اُهنا ـــ صْغَا ا  ـــ مِهتَّیِّرُذ ن  ـــ ُۀ َم ــ َِّمئالا َو  ا  ــــــــ هُعْر ــــ َف
قداص ماما  زا  هدیـشک  نامـسآ  رب  رـس  شاهخاش  اج و  رب  شاهشیر  هک  یکاپ  تخرد  دننام  ار : یلاعت  يادخ  لوق  دـیوگ : ٍْثیَرُح  ُنب  وُرْمَع 

نآ عرف  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  تسا و  تخرد  نآ  هشیر  لصا و  هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  دومرف : ترضح  مدیسرپ  مالسلاهیلع 
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ّبیط هملک  ناونع  هب  ار  هلآوهیلعهللایلـص  دمحم  لآ  دّمحم و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  نآ  ياههخاش  اهنآ  لسن  زا  ناماما  و  نآ ) هنت   ) و
هدومرف . درادن  هشیر  هک  یکاپان  تخرد  هب  ار  كاپان  هثیبخ و  هملک  تسا و  هدز  لاثم  كاپ  روانت و  تخرد  هب  رهاط  و 

ینْعَی  ) ُلـْبَق ْنِم  ْتَنَما  نُکَت  َمل  اـُهنامِیا  أَـسْفَن  ُعَْـفنَی  ـال  َّلَـج  َو  َّزَع  یلاـعَت  ِهّللا  ِلُوـق  یف  مالـسلاهیلع  هّللادـْبَع  یبَا  نَع  مَکَْحلا ، نب  ِماـشِه  نَـع 
، ارَیَخ اِهنامِیا  یف  ْتَبَسَک  َْوا  ِقاثیْملاِیف )

ص 303 .  ه ، ــــــ جحلا با  ـــــ تک ج 2 ، ی ، ــــ فا ــــ لو ک ــــــ صا - 1
(103  ) تسا یسانشادخ  هبیط  هرجش  مالسلامهیلع  نیموصعم  تیالو 

(1  .) ت ــ َِیلَس ا  ـــ هَّنَِال ا  ــ ُهنا ـــ مِیا ُعَْفنَی  ال  َلاق : ُهَّتَصا ، ــ مالسلاهیلع خ َنینِمْؤُْملاِریمَا  ِءایِصْوالا و  َو  ِءایْبنالَاب  ُراْرقِْالَا  َلاق :
ندروآ نامیا  تسا  هدومرف  هک  ّلج  ّزع و  يادخ  لوق  دروم  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  لوق  زا  باحـصا و  یـضعب  لوق  زا  مَکَح  نب  ماشِه 

لاؤس شترـضح  زا  تشاد ، دـنهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس  دـناهدادن  ماجنا  یکین  لمع  ناشنامیا  رد  اـی  دـناهدرواین ، ناـمیا  ًـالبق  هک  يدارفا 
دنوادخ هک  دشابیم  صوصخلاب  صخا و  روط  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ناشئایـصوا و  ناربمایپ و  هب  رارقا  دوصقم ، دومرف : مدرک 

نایب ار  یبلاطم  ثیدح  نیا  حرـش  رد  هر )  ) یـسلجم همالع  ترـضح  تسا ، هدرک  بلـس  ار  شنامیا  اریز  دـهدن ، دوس  ار  وا  نامیا  دـیامرف :
نامیا زا  دوصقم  تسا : هتشون  تسا  هتشاد 
ص 303 و 304 .  كردم ، نامه  - 1

یسانشادخ  ( 104)
مالـسلاهیلع ی  ـــ لع ن  ـــ ینمؤ ــــ ملار ــــ یما تیالو  هب  رارقا  ناـمیا ، رد  ندرک  ریخ  راـک  زا  دوصقم  هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  هب  رارقا  ندروآ ،

هنو ــ گچ ـــ یه بلص و  وا  زا  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  هب  نامیا  دشاب ، هدرواین  نامیا  هلآوهیلعهللایلص  ربمغیپ  ه  ــ ه ب ـــ ی ک ـــ ـسک ی  ـــ تسا پ
. تشاد دهاوخن  دارفا  اب  درف  نآ  يارب  يدو  ــ شزرا و س

مالسلاهیلع ی  ــــ لع مال  ــ رد ک یسا  ـ نشاد ــ خ

مالسلاهیلع ی  ــــ لع مال  ــ رد ک یسا  ـ نشاد ــ خ

رد ادخ ، دوجو  تابثا  نیهارب  تحت  یناونع  دوشیم و  هدهاشم  رتمک  لقتـسم ، روط  هب  ادـخ  دوجو  رب  لالدتـسا  نینمؤملاریما ، تاملک  رد 
دشاب : رما  ود  دناوتیم  بلطم  نیا  لیلد  تفای . ناوتیمن  ترضح  نآ  تاملک 

اب ار  اهبلق  دـنوادخ  دـناهدومرف : هک  هنوگنامه  دـنادیم ؛  يرطف  يرما  ار  ییوجادـخ  یـسانشادخ و  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  1 ـ 
َلوقُْعلا َتْرَطَف  ِکتَداِرا و  یلَع  َبولُقلا  َْتقَلَخ  َّمُهّللَا  : » تسا هتشرس  دوخ  تفرعم  اب  ار  اهلقع  و  دوخ ، تبحم  هدارا و 

(105  ) مالسلاهیلع یلع  مالک  رد  یسانشادخ 
هک یناسک  زا  متفگـش  رد  نم  ( » 2 ( ؛ » ِهّللا َْقلَخ  يرَی  َوُـه  َو  ِهّللا  ِیف  َّکَـش  ْنَِمل  ُْتبِجَع  : » دـنیامرفیم رگید  ییاـج  رد  (. 1 «) َِکتَفِْرعَم یلَع 

ِتاومَّسلا ِرِطاف  ٌّکَش  ِهّللا  ِیفَا  : » تسا نآرق  رد  ياهیآ  زا  هتفرگرب  نخس  نیا  دننکیم .» کش  هدننیرفآ  دوجو  رد  و  دننیبیم ، ار  ناگدیرفآ 
« . تسه يدیدرت  نیمز ، اهنامسآ و  هدنروآدیدپ  ادخ ، هرا  ــ برد ر  ــ گم « ؛ ) 3 «) ِضْرالا َو 

ر ــ تشیب نا  ـــ نآ د . ـــ نتـشاد روا  ـــ اد ب ـــ دو خ ـــ جو هب  هک  دندوب  یـصاخشا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نابطاخم  هک  تسا  نآ  رگید  لیلد  2 ـ 
ح ـــ یحصت جا  ــ تحم

ص 154 .  تاوعدلا ، جهم  سوواطنبا ، ح 34 ؛ ص 403 ، ج 95 ، راونالارا ، ـــ حب ر ، ــ قا ــ د ب ـــ محم ی ، ـــ سلجم - 1
تمکح 126 .  هغالبلا ، جهن  - 2
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م .  ـــ یهار ـــــ با  / 10 - 3
یسانشادخ  ( 106)

سیسأت . هن  دندو ، ــ نا ب ـــ شتادا ـــ قتعا
رب لیلد  تفه  ییاضر  دومحم  دمحم  ياقآ  بانج  هنازرف  داتـسا  هک  تفای  ادخ  دوجو  تابثا  رب  ار  یلیالد  ناوتیم  ماما  تاملک  يالبال  رد 

لیـالد نآ  تسا . قیـالخ  سوفن  ددـع  هب  ادـخ ، هب  یهتنم  ياـههار  هک  دـنچره  1 ؛)  ) تسا هتفای  ترـضح  تاـملک  رد  ادـخ  دوجو  تاـبثا 
دنرارق : نیدب  هناگتفه ،

تیلوقعم ؛  ناهرب  . 1
ير ؛  ـــ طف ناهرب  . 2
؛  م ــــــ ظن ناهرب  . 3
ی ؛  ــــــ ّلِع ناهرب  . 4

ص 12 .  ج 2 ، دا ، ــ شر ر  ــ بکا ی  ــ لع ر  ــ ظن ر  ــ یز مالسلاهیلع ،  ی  ـــ لع ما  ـــ ما ه  ـــ ما ــــ نشناد - 1
(107  ) مالسلاهیلع یلع  مالک  رد  یسانشادخ 

هز ؛  ــــــــــ جعم نا  ــــــ هر ــــــ ب . 5
(1 ( ؛ ) ثودح  ) ناکما بوجو و  ناهرب  . 6

 . مئاز ــــ خ ع ــ سف نا  ــــــ هر ــــــ ب . 7

یلقع طایتحا  ای  تیلوقعم  ناهرب  . 1

مدع ادـخ ؛  هب  داقتعا  تسا : ور  شیپ  هار  ود  نیا  زا  یکی  ار  یمدآ  اریز  تسا ؛  وا  هب  داقتعا  ّتیلوقعم  ادـخ ، دوجو  تابثا  ياههار  زا  یکی 
دنوادـخ نوچ  هک  دریذـپب  دـیاب  دراد ، رواب  دـنوادخ  هب  هک  یـسک  هنومن ، يارب  دراد . یمزاول  ود  نیا  زا  کـی  ره  ییوس ، زا  وا . هب  داـقتعا 

شنیرفآ زا  هکلب  تسا ؛  هدیرفاین  هدوهیب  ار  ناهج  ناسنا و  تسا ، میکح 
تسا .  هدش  فذح  با  ــ تک ن  ــ یا يارب  ـب  لطم ش  ــ نیز ــ رد گ ث ، ـــ حب ی  ـــ گد ــ یچیپ ه  ــ ه ب ــ جو ــ تا ــ ل ب ـــ یلد ن  ـــ یا حر  ـــ ش - 1

یسانشادخ  ( 108)
وا تیادـه  يارب  ار  ناربماـیپ  ور  نیا  زا  تسا ؛  شیوخ  ییاـهن  لاـمک  هب  وا  ندـناسر  ناـسنا و  تیادـه  اـنامه  هک  دراد  يدوصقم  ود ، نآ 

. دـننیبیم ار  دوـخ  لاـمعا  شاداـپ  رفیک و  اـهناسنا  نآ  رد  هک  دراد  دوـجو  يرگید  ناـهج  ناـهج ، نیا  زا  سپ  نـینچمه  تـسا . هداتـسرف 
هچنآ زا  ریغ  رگید ، یمزاول  ادخ ، هب  داقتعا  مدـع  لباقم ، رد  دوشیم . مأوت  داعم  تعیرـش و  توبن و  هب  داقتعا  اب  ادـخ  هب  داقتعا  ناسنیدـب 

دراد . دش ، هتفگ 
، میجنسب نآ  مزاول  ادخ و  هب  يروابان  اب  ار  نآ  میریگب و  رظن  رد  دراد ـ  یپ  رد  يدبا  تداعـس  هک  ار ـ  نآ  مزاول  ادخ و  هب  داقتعا  رگا  لاح 
زا میرادروخرب و  يرایـسب  عفانم  زا  ام  ادـخ ، هب  داـقتعا  تحـص  تروص  رد  اریز  تفاـی ؛  میهاوخ  رتلوقعم  ار  نآ  مزاول  ادـخ و  هب  داـقتعا 

. میاهدرکن یناـیز  ررـض و  زین  تسا ، باوصاـن  هفارخ و  يداـقتعا ، نینچ  هک  ددرگ  موـلعم  رگا  اـما  میاهدـیزرو ؛  باـنتجا  يدـبا  تواـقش 
میریذپب . ار  نآ  مزاول  ادخ و  هب  داقتعا  هک  تسا  نآ  لوقعم  نیاربانب 

(109  ) یلقع طایتحا  ای  تیلوقعم  ناهرب  . 1
دیامرفیم : هکنانچ  تسا ؛  هدمآ  مالسلاهیلع  یلع  ماما  تاملک  رد  لالدتسا  نیا  هب  هیبش 

امُکیِلا  َكاذ  ُْتلُقَف  َداعَم  ْنَأ ال  امُهالِک  ُبیبَّطلا  َو  ُمِّجَنُْملا  َمَعَز 
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( 1) امُْکیَلَع ُلابَْولاَف  یلوق  ِّحَص  َوأ  ٍرِساِخب  ُتْسَلَف  امُُکلوق  َّحَص  ْنِا 
م : ــ یناو ــــ خیم ت ، ــ سا مالسلاهیلع  ی  ــ لع ما  ــ ما ه  ــ بو ب ــ سنم ه  ـــ ی ک ـــ ناو ـــ ید رد 

امِْهَیِلا  ُْتُلق  ُتاْومَالا  َرُشْحَی  َْنل  امُهالِک  ُبیبَّطلا  ُمِّجَنُْملا و  َلاق 
( 2) امُْکَیِلا ُراسِْخلاَف  یلوق  َّحَص  نِا  ٍرِساِخب  ُتْسَلَف  امُُکلوق  َّحَص  ْنِا 

ینا ـــ یز ا  ـــ م د ، ــ ـشا ــ ح ب ـــ یحـص ا  ـــ مـش هدیقع  لوق و  رگا  میوگیم : نانآ  هب  درادن ، دوجو  یتمایق  هک  دنیوگیم  ود  ره  بیبط  مجنم و  »
لوق و رگا  و  میاهدر ، ـــ کن

ه ـــــــ ب بو  ــــــــــ سنم ناو  ــــــــــــــ ید - 2 ص 62 .  لوؤسلا ، بلاطم  دـمحم ، یعفاـش ، ـه  حلط ن  ــ با ح 92 ؛   ، ج 78 راو ، ــ نالارا ـ حب - 1
ص 520 .  مالسلاهیلع ،  ی  ــــــــ لع ما  ـــــــ ما

یسانشادخ  ( 110)
دوب .» دیهاو  ــ نارا خ ــ کنا ــ یز زا  ا  ـــ مش د ، ـــ شاب حیحص  نم  هدیقع 

هب قیدـصت  کش  نودـب  میجنـسب ، نآ  راکنا  اب  ار  تمایق  هب  قیدـصت  رگا  تسا . تمایق  هب  داقتعا  دـنوادخ ، دوجو  هب  داـقتعا  عباوت  زا  یکی 
راتفرگ ناروابان  یلو  تسا ؛  هدرکن  ینایز  دـقتعم ، صخـش  تمایق ، هب  داقتعا  تحـص  تروص  رد  اریز  تفای ؛  میهاوخ  رتلوقعم  ار  تمایق 

زین . رکنم  هتبلا  تسا و  هدرکن  ینایز  دقتعم ، صخش  زاب  دشاب ، بذاک  عقاو  رد  يداقتعا  نینچ  رگا  اما  دش . دنهاوخ  يدبا  تواقش 
: دناهتشون تسا ؛  قیدنز  يدرم  اب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  هرظانم  خیرات ، ياهیندناوخ  زا 

امـش داقتعا  رگا  درم ، يا  : » دومرف ودب  ماما  تشاد . روضح  سلجم  نآ  رد  زین  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هک  دش  یـسلجم  دراو  هقدانز  زا  یکی 
ام هب  ینایز  قیدـصت ، رارقا و  تاکز و  هزور و  زامن و   ] اریز [ ؟ میتسین يواـسم  امـش  اـب  اـم  اـیآ  تسین ـ  نینچ  عقاو  رد  هک  دـشاب ـ  حـیحص 

رگا و  : » داد همادا  ماما  سپس  دش . تکاس  درم  نآ  دناسریمن .»
(111  ) یلقع طایتحا  ای  تیلوقعم  ناهرب  . 1

(1 (؟» تسین يراگتسر  ام  هرهب  و  تکاله ، امش  بیصن  ایآ  تسا ـ  نینچ  هک  دشاب ـ  قح  رب  ام  داقتعا 

ترطف ناهرب  . 2

یّتَح ْمِهِسُْفنَا  یف  َو  ِقافْالا  ِیف  اِنتایا  ْمِهیُرنَس  : » تسا هدمآ  نآرق  رد  هکنانچ  سفنا ؛  قافآ و  ریس  تسا : هنوگود  ادخ  دوجو  تابثا  ياههار 
ناـشیا رب  اـت  دومن ؛  میهاوخ  ناشیدـب  ناـشیاهلد  رد  و  نوگاـنوگ ] [ي  اـهقفا رد  ار  دوخ  ياـههناشن  يدوز  هب  « ؛ ) 2 «) ُّقَْحلا ُهَّنَا  ْمَُهل  َنَّیَبَـتَی 

هب اههدیدپ ، مظن  ناکما و  ثودح و  رد  ربدت  تاقولخم و  هدـهاشم  قیرط  زا  هک  تسا  نآ  قافآ ، هار  تسا .» قح  دوخ  وا  هک  ددرگ  نشور 
دوجو

ح 28 .  ص 131 ، ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  قودص ، ح 3 ؛  ص 78 ، ج 1 ، یفاکلا ، . بوقعی نب  د  ــ محم ی ، ــ نیلک - 1
تلصف .   / 53 - 2

یسانشادخ  ( 112)
رـس تسا ، قلطم  لامک  هک  وا  ربارب  رد  و  درب ، ادخ  دوجو  هب  یپ  دوخ ، رد  لّمأت  هار  زا  ناسنا  رگا  اما  دـنربیپ . اناوت  اناد و  يربدـم  قلاخ و 

افینَح ِنیّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَاَف  : » تسا رارق  نیدب  هرابنیا ، رد  نآرق  روهـشم  هیآ  تسا . هتفای  ترطف  ای  سفنا  هار  زا  ار  ادخ  دروآ ، دورف  میظعت 
يوس هب  ار  دوخ  يور  سپ  « ؛ ) 1 « ) َنوُمَْلعَی ِساّنلا ال  َرَثْکَا  َّنِکل  َو  ُمِّیَْقلا  ُنیّدلا  َِکلذ  ِهّللا  ِْقلَِخل  َلیدـْبَت  اْهیَلَع ال  َساّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهّللا  َتَرِْطف 
تسا نیا  تسین . یهلا  شنیرفآ  رد  ینوگرگد  هدیرفآ ؛  نآ  رب  ار  اهناسنا  دنوادخ  هک  تسا  یترطف  نیا  نادرگب ! راگدرورپ  صلاخ  نییآ 

د .» ــ ننادی ـ من مدرم  رثکا  یلو  راوتسا ؛  نییآ 
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: حرش نیدب  دناهدومرف ؛  هراشا  تر  ـ طف هار  ه  ــ یتا ب ــ ملک رد  ز  ــ ین مالسلاهیلع  یلع  ماما 
مور .   / 30 - 1

(113  ) ترطف ناهرب  . 2
هک ار  یتمعن  دـنرازگب و  ار  ترطف  قاثیم  قح  دـنهاوخب  نانآ  زا  ات  داتـسرف  یپایپ  ار  شناربمیپ  دراـمگ و  ناـشنایم  رد  ار  شنـالوسر  سپ   ـ
(1 . ) دنیا ــ شگب ناشیارب  ار  دوخ  ياههنیجنگ  دنراذگن و  ناشیارب  يرذع  ياج  ادخ  مکح  ندناسر  اب  دنرآ و  ناشدای  هب  هدش  ناششومارف 

تفرعم اب  ار  نانآ  تشرس  ـت و  ـسا هدر  ماهلا کـ نا  ــ گد ـــ نب هب  ار  دو  ـــ د خ ـــ مح ه  ــ تسا ک ی  ــ یاد ــ صو خ ــ ـصخم سا  ــ پـس د و  ـــ مح  ـ
(2 . ) تسا هتخیمآ  دوخ 

هک تسا  ادـخ  هار  رد  داهج  ربمایپ و  ادـخ و  هب  نامیا  دـنیوجیم ، لسوت  نادـب  ناحبـس  يادـخ  هب  ناـیوجبرقت  هک  زیچ  نیرتهب  اـنامه ،  ـ
(1 . ) تسا ینا  ـ سنا تر  ــ طف يا  ــ ضتقم ه  ــ را ک ـــ گدرور ــ ن پ ــ تسناد ا  ــ تکی تسا و  یناملسم  هملک  يدنلب  بجوم 

(2 . ) ياهتشرس دوخ  تفرعم  اب  ار  اهلقع  ياهدرک و  قلخ  دوخ  هدارا  اب  ار  اهبلق  ایادخ ،  ـ
هبطخ 1 .  هغالبلا ، جهن  - 1

ح 15 .  ص 139 ، ج 1 ، یفاکلا ، - 2
یسانشادخ  ( 114)

(3 . ) ماهدش هداز  یناملسم  ترطف  رب  نم   ـ
ح ص 451 ، ج 1 ، نساحملا ، دلاخ ، نب  دمحم  نب  دمحارفعجوبا  ، یقرب ح1 ؛ ص 247 ، عیارشلاللع ، قودص ، 110 ؛ هبطخ هغالبلاجهن ، - 1

ص 149 .  لوقعلا ، فحت  ینار ، ــ ه ح ــ بعش ن  ــ با ح 380 ؛ ص 216 ، یلامالا ، یسوط ، 1040 ؛ 
ح 34. ص 403 ، ج 95 ، راو ، ـــــ نالارا ــــ حب ص 154 ؛  تاو ، ـــــ َعَّد ـــــ لا ُج  ــــ َهَم - 2

ه 57 .  ــــــــ بطخ ه ، ـــــ غال ـــــ بلا ج  ـــــ هن - 3
(115  ) ترطف ناهرب  . 2

زاغآ و يانعم  هب  لصا  رد  َرَطَف  هدام  زا  ترطف  دنک . دعاسم  ناهرب ، نیا  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  ار  هنیمز  ترطف ، يانعم  هرابرد  ثحب  دـیاش 
ق ــ قحت دو و  ــ جو زا  ــ غآ دا و  ــ جیا يا  ـــ نعم هب  يز ، ـــ یچ ِق  ــ لخ ار  ــ یز دوری ؛  را مـ ــ هب ک زین  ق  ــ لخ يانعم  هب  يور  نیمه  زا  تسا . عورش 

تسا . نآ 
ود هک  نیا  ات  متـسنادیمن  ار  رِطاف »  » يانعم مدوب و  ناریح  ِضْرالاَو ،» ِتاومَّسلاِرِطاف  ِهِّللُدْمَْحلَا   » هفیرـش هیآ  يانعم  رد  دیوگیم : سابع  نبا 

ار نآ  رفح  راب  نیلوا  يارب  همه و  زا  لبق  نم  ینعی  اُهتْرَطَف : اَنَا  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  دندمآ و  نم  دزن  دنتـشاد ، عازن  یهاچ  رـس  رب  هک  رفن 
يانعممه هک  تسا ، زاغآ  عورش و  زا  یصاخ  تلاح  يا  ــ نعم هب  تر ، ــ طف تسا و  ادتبا  زاغآ و  يانعم  هب  َرَطَف »  » نیاربانب ( 1 . ) مدرک زاغآ 

ص 56 ج 5 ، برعلاناسل ، روظنمنبا ، ص 457 ؛ هیاهنلا ، يزو ، ـر جـ یثا نبا  ص 510 ؛  ج 4 ، ـه ، غللا سییا  ـ قم ـم  جعم سراف ، نب  دمحا  - 1
. 

یسانشادخ  ( 116)
هـس ير ، ــ طف رو  ــ ما دراد . ار  ا  ــ هنآ يا  ــ ـضتقا نآ ، شنیرفآ  هـک  تـسناد  يرطف  يدوـجوم ، يارب  ناوـتیم  ار  يروـما  دوـشیم . شنیرفآ 

دنراد : مهم  یگژ  ــ یو
فعض ؛  تّد و  ــ اب ش ه  ــ تبلا دنراد ؛  دو  ــ جو عون  کی  دارفا  مامت  رد  . 1

ییاضتقا رگید  ياههرب  رد  و  دنـشاب ، هتـشاد  یـصاخ  ياضتقا  خـیرات  زا  ياههرب  رد  هک  تسین  نانچ  دـنریذپان و  لدـبت  تباـث و  هراومه  . 2
( . 1 « ) ِهّللا ِْقلَِخل  َلیْدبَت  اْهیَلَع ال  َساّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهّللا  َتَرِْطف  : » دیامرفیم نآرق  هکنانچ  رگید ؛ 
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تیوقت و دنچره  دنرادن ؛  ملعت  میلعت و  هب  زاین  دنتسه ، يدوجو  ــ ش م ــ نیر ــ فآ يا  ـــ ـضتقم ير و  ـــ طف ه  ــ ث ک ـــ یح نآ  زا  يرطف  روما  . 3
دراد . شرور  ــــ شزو و پ ـــــ مآ ه  ـــــ زا ب ـــ ین ا  ــــ هنآ هب  نداد  تهج  ای  يروآدای و 

مور .   / 30 - 1
(117  ) ترطف ناهرب  . 2

ناوتیم ار  نا  ــ سنا تا  ـ یر ــ طف د . ــ نتـسه نا  ــ ـسنا ير  ــ طف يروما ، هچ  دید  دیاب  نونکا  يرطف ، روما  ترطف و  يانعم  ندش  رتنشور  زا  سپ 
درک : میسقت  هتسد  ود  ار 

يرطف ؛  ياهتخانش  فلا :
 . يرطف يا  ـ هشیار ــ گ ب :

وا شتـسرپ  ادخ و  يوس  هب  شیارگ  یعون  رگا  و  تسا ، يرطف  یـسانشادخ  درادن ، يریگارف  شزومآ و  هب  يزاین  هک  ادخ  تخانـش  یعون 
ار نا  ــ ـسنا هک  تسین  هناهاگآ  هنوگنآ  یتسرپادخ ، هن  یـسانشادخ و  هن  اما  دیمان . يرطف  یتسرپادخ  ار  نآ  ناوتیم  دـشاب ، یناسنا  ره  رد 

دنک . زاینیب  دنوادخ ، تخانش  يارب  نار  ــ بما ـ یپ زا  داد  ـــ متسا ای  ینال  ــ قع شال  ــ زا ت
ل ــ یـالد نآ  زا  ـی  یا ــ هه ــ نو ــ من د . ــ ناهدر ــ ه ک ــ ما ــ قا یفـسلف  یلقع ـ  لـیلد  مه  ی و  ــ لقن لـیلد  مـه  یـسا ، ــ نـشاد ـــ ندو خ ـــ ير ب ـــ طف رب 

ت : ــ سا رار  ــــ ن ق ــــ ید ــــ ب
یسانشادخ  ( 118)

نآ یلو  میاهتشاد ، دنوادخ  هب  تبـسن  یتفرعم  رتشیپ  ام  هک  انعم  نیدب  تسا . يرطف  یـسانشادخ ، هک  دیآیمرب  کین  تایاور ، تایآ و  زا 
هک دنتفگن  ءایبنا  ینعی  مینک ؛  ادیپ  یهاگآ  يرطف  تخانـش  هب  ات  دندناوخ ، سفنا  قافآ و  رد  لمأت  هب  ار  ام  ناربمایپ  میاهدرک ؛  شومارف  ار 

امَّنِا ْرِّکَذَف  : » دیامرفیم زین  نآرق  دراد . » دوجو  ادخ  دینادیم  هک  دـینادب  مدرم ، يا  : » دـنتفگ هکلب  دراد ؛  دوجو  ادـخ  هک  دـینادب  مدرم  يا 
نینچمه ( 2 ...«) ِِهتَرِْطف َقاثیم  مُهوُدأَتْسَِیل   » مالسلاهیلع یلع  ماما  ریبعت  هب  ياهدنهد .» رکذت  اهنت  وت  هک  نک  يروآدای  سپ  « ؛ ) 1 «) ٌرِّکَذُم َْتنَا 
منکیمن تدابع  نم  دومرف : ياهدـید ، شتـسرپ  ماـگنه  ار  تراـگدرورپ  اـیآ  هک  دندیـسرپ  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  هک  یماـگنه 

: دومرف ياهدید ، هنوگچ  دندیسرپ  یتقو  َُهرَا .» َْمل  ّابَر  ُُدبْعَا  ُْتنُک  ام  « ؛  ماهدیدن هک  ار  هک  يراگدرورپ 
هیشاغ .   / 21 - 1

هبطخ 1 . هغالبلا ، جهن  - 2
(119  ) ترطف ناهرب  . 2

هکلب دـنباییمن ، ار  وا  ندـنکفا ، رظن  ماگنه  اهمشچ  ( » 1 ( ؛ » ِنامیْالا ِِقئاقَِحب  ُبولُْقلا  ُْهتَأَر  ْنِکل  َو  ِراْصبالا  ِةَدَـهاشُم  یف  ُنویُعلا  ُهُکِرْدـُت  ـال  »
دننیبیم .» ار  وا  نامیا  قیاقح  اب  اهلد 

ـد : یا ـ منیم يور  شسر  ــ ود پ ا  ـــ ن ج ــ یا رد 
؟  تسا هدش  ل  ــ ئا ــ ی ن ــ بلق تیؤر  تخا و  ــ نش نیا  هب  نا  ــ سنا ینامز  هچ  رد  . 1

؟ دنرادروخر ــ ی ب ــ تفر ــ عم ن  ــ ینچ زا  ـا  هنا ـ سنا یمامت  ای  دراد ، اهناسنا  یخرب  هب  صاصتخا  ادخ ، یبلق  تیؤر  تخانش و  ایآ  . 2
هاوگ ناشدوخ  رب  ار  نانآ  دروآ و  نوریب  ار  ناشنادنزرف  مدآینب ، تشپ  زا  راگدرورپ  هک  دـیوگیم  نخـس  ینامز  زا  نآرق  رد  قاثیم »  » هیآ

نم ایآ  : » دندیسرپ هتفرگ ،
هبطخ 179 .  هغالبلا ، جهن  ص 98 ، ج 1 ، یفاکلا ، - 1

یسانشادخ  ( 120)
(1 «. ) میداد یهاوگ  يرآ ؛  : » دنتفگ متسین »؟ ناتراگدرورپ 
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نیا ادـخ و  يدـنوادخ  هب  نانآ  همه  و  تسا ، هتفرگ  تروص  اهناسنا  همه  ادـخ و  نایم  ییوگ  تفگ و  هک  دـیآیمرب  یبوخ  هب  هیآ  نیا  زا 
قداـص ماـما  زا  یتـیاور  رد  دـشابن . تماـیق  زور  رد  ناـنآ  يارب  ياهناـهب  اـت  دـناهداد  تداهـش  فارتـعا و  تسا ، یتـسه  راـگدرورپ  وا  هک 

ناشدای هب  يزور  دندرک و  شومارف  ار  قاثیم  فقوتم  نانآ  دنام ، تباث  اهبلق  رد  ادخ  تخانـش  : » تسا هدـمآ  قاثیم »  » هرابرد مالـسلاهیلع 
یبلق تفرعم  هرابرد  راوگرزب  ماما  نامه  ( 2 «. ) تسیک شناسر  يزور  هدننیرفآ و  تسنادیمن  یـسک  دوبن ، هلئـسم  نیا  رگا  دمآ و  دهاوخ 

ُمُهاْسنَأَف ِهّللا  َۀَنَیاعُم  َِکلذ  َناک  : » دیامرفیم زین 
فارعا .   / 172 - 1

ص 376 . ج 1 ، ـن ، سا ـــ حملا ر ، ــ فعج و  ــ با ی ، ـــ قر ـــ ب - 2
(121  ) ترطف ناهرب  . 2

نانآ دای  زا  ار  هنیاعم  دنوادخ  نآ ، زا  سپ  دوب . ادخ  هنیاعم  تسا ، هدمآ  قاثیم  هیآ  رد  هچنآ  « ؛ ) 1 « ) مهِرودُص یف  َراْرقِْالا  َتَْبثَأ  َو  َۀَنَیاعُْملا 
هدهاشم ار  ادخ  تمایق  زور  رد  نانمؤم  ایآ  دـش : لاؤس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  تخاس .» راوتـسا  تباث و  ناشیاهبلق  رد  ار  رارقا  درب و 

نانآ هب  هک  یتقو  : » دومرف ماما  ینامز ؟ هچ  رد  دیـسرپ : دناهدرک .» هدهاشم  ار  وا  زین  تمایق  زور  زا  لبق  و  یلب ، : » دومرف ماما  درک ؟ دـنهاوخ 
ار ادخ  زین  تمایق  زا  لبق  ایند و  رد  نانمؤم  انامه  : » دومرف سپـس  درک و  توکـس  یتدم  ماما  هاگ  نآ  یَلب .» اولاق  مکِّبَِرب  ُتَْسلَأ  : » دـش هتفگ 

یلع ماـما  رگید  ریباــعت  زا  (. 2 « ) تسین مشچ  اـب  نتـسیرگن  نوچمه  یبـلق ، هدـهاشم  ینیبیمن ...؟ ار  ادـخ  نونکا  اـیآ  دـننکیم . هدـهاشم 
تسا : هدوب  وا  مزالم  یتفرعم  نینچ  ناسنا ، تقلخ  ودب  زا  هدش و  نیجع  ناسنا  تشرس  اب  ادخ  تفرعم  هک  دیآیمرب  نینچ  مالسلاهیلع 

ص 438 .  نامه ، - 1
ص 117 .  دیحوتلا ، قودص ، - 2

یسانشادخ  ( 122)
(1 « .) ک ـــ ِتَفِر ـــ ْعَم ی  ــ لَع َلو  ـ قُْعلا َتْر  ــ َطَف َّمُهَّللَا ... »

(2 «) ـِه ِتَّیبو ــ ُبُر ِۀ  ـــ َفِر ــ ْعَم ی  ــ لَع م  ـــ ُهَر ـــ َطا ـــ «ف
تسا : نینچ  ادخ  يرطف  تفرعم  ياهیگژیو  نیاربانب 

تسا . هتسب  قاثیم  ـد و  هع اهنا  ـ سنا نآ بـا  رد  ـد  نواد هک خـ رذ  م  ــ لا ــ ی ع ــ نعی ددر ؛  ـــ گی ــ مر ــ ینونک ب ناهج  زا  شیپ  هب  نآ  هقباس  . 1
تسا . هد  هنیاعم شـ هدهاشم و  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  يروط  هب  تسا ؛  هدوب  قمع  تدش و  تیا  ـــ هن رد  اد ، ــ ت خ ــ خا ــ نش اد  ـــ تبا رد  . 2

،ج95،ص403،ح34. راونالاراِحب ،ص154؛ تاوَعَّدلاُجَهَم - 1
ح 5 .  ص 139 ، ج 1 ، یفا ، ـــ کلا - 2

(123  ) ترطف ناهرب  . 2
یقاب وا  حور  ناج و  رد  نآ  هب  رارقا  ادخ و  هب  تفرعم  لصا  اما  تسا ؛  هدرک  شومارف  ار  تخانش  نیا  تدش  قاثیم و  نآ  فقوم  ناسنا ، . 3

دیآیم . وا  دای  هب  توافتم  تاجرد  اب  ناهج  نیمه  رد  تسا و 
ه ـــ مه ه  ــ ار ب شیو  ـــ خ تقلخ ، زا  ــ غآ رد  د  ـــ نواد ـــ ه خ ـــ کلب تسین ؛  اهنا  ــ ـسنا زا  صاخ  ی  ــ هور ــ راصحنا گ رد  ادخ  یبلق  تفرعم  . 4

تسا . هدر  ـــ ن ک ــ یجع نا ، ـــ سنا تشرس  اب  ار  دوخ  تفر  ـــ عم نیاربانب  تسا . هتفر  رارقا گـ هرابنیا  رد  نانآ  همه  زا  هدناسانش و  اهناسنا 
: دنیامرفیم دوشیم » دلوتم  ترطف  رب  يدولوم  ره  : » دناهدومرف هک  هلآوهیلعهللایلص  مرکا  ربمایپ  هلمج  نیا  ریسفت  رد  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما 

ـ  َّلَج َو  َّزَع  هّللا ـ  َّنَِأب  ِۀَفِْرعَْملا  یَلَع  ینْعَی  »
یسانشادخ  ( 124)

قلاخ ادخ  هک  تسا  رما  نیا  هب  تفرعم  ترطف ، زا  دارم  « ؛ ) 1 « ) ُهّللا َُّنلوُقََیل  َضرَالا  َو  ِتاومَّسلا  َقَلَخ  نَم  مُُهْتلَأَس  ِْنَئل  َو  ُهلْوَق : َِکلذَف  ُهُِقلاخ 
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: تفگ دنهاوخ  تسا ، هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یـسک  هچ  هک  یـسرپب  نانآ  زا  رگا  دراد : هراشا  بلطم  نیمه  هب  زین  هیآ  نیا  تسا و  وا 
(2 « .) ادخ

لـصا دنوشیم . دلوتم  یهلا  ترطف  اب  دـنراد و  دوخ  هارمه  ار  ادـخ  تفرعم  دـلوت  ماگنه  ناکرـشم ، نادـنزرف  یتح  اهناسنا  همه  نیاربانب ،
حور و  رد  ادخ  تفرعم 

ر . ـــــــ مز  / 39 نا ؛  ــــــ مقل  / 25 - 1
ص 13 .  ج 2 ، یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، ص 331 ، دیحوتلا ، قودص ، - 2

(125  ) ترطف ناهرب  . 2
يروآدای هبنت و  عقاو  رد  یسانشادخ  یلقع  ياههار  و  دیآیم ، ناسنا  دای  هب  فلتخم  تاجرد  هب  ینونک  ناهج  رد  تسا و  یقاب  یمدآ  ناج 

. تسا تَْسلَا  هاگتسیا  رد  ادخ  يرطف  تیؤر  نیا 

مظن ناهر  بـ . 3

نیهارب زا  یـضعب  دـننامه  زین  ناهرب  نیا  تسا . هدـش  هماقا  ادـخ  دوجو  يارب  هک  تسا  ینیهارب  نیرتلوادـتم  زا  مظن  ناهرب  کـش ، نودـب 
دنداتفایم رکف  نیا  هب  گنهامه  مظنم و  ياههدیدپ  هدهاشم  اب  زابرید  زا  نایمدآ  دراد . اهناسنا  رمع  يدنلب  هب  یخیرات  ادخ ، دوجو  تابثا 

هک نیا  ای  دناهدروآ ؟ دیدپ  ار  مظن  نیا  رگیدـکی  يراکمه  اب  ازجا  دوخ  ایآ  تسیچ . لولعم  تادوجوم ، نایم  رد  یگنهامه  مظن و  نیا  هک 
هک دـسریم  هجیتن  نیا  هب  تادوجوم ، راتخاس  رد  قمعت  لمأت و  رثا  رب  ناـسنا  تسا ؟ هدرک  مظنم  نینچ ، ار  اـهنآ  ربدـم ، میکح و  یمظاـن 
ادخ هب  ار  ام  هک  تسا  يریبدت  ياههناشن  مظنم ، ياههعومجم  نیا  يریبعت  هب  تسا و  هدروآ  دیدپ  ار  یمظنم  راتخاس  نینچ  میکح ، یمظان 

رب دوشیم ، هدید  شناگدیرفآرد  هکریبدت  ياههناشن  اب  دـنوادخ  : » دـنیامرفیم مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  نانچ  دـنکیم . نومنهر 
(1 «. ) تسا هدش  راکشآ  اهلقع 

یسانشادخ  ( 126)
تفگ : زاب  ن  ــ ینچ ناو  ــ تیم ار  م  ــ ظن نا  ــ هر ـــ ب

دراد ؛  دوجو  مظنم  يا  ـ ههد ـ ید پـ ت ، ــ عیبط م  ــ لا ـــ رد ع هک  نیا  ای  تسا ؛  م  ــ ظنم ياهد  ـــ ید ــ پ ت ، ــ عیبط م  ـــ لا ــ ع لوا : همدقم 
يازجا شیوخ ، ملع  یهاگآ و  ساسارب  هک  تسا  هتـساخرب  يروعـش  اب  میکح و  مظان  زا  یمظن  ره  یلقع ، تهادـب  ساسا  رب  مود : همدـقم 

ياهنامیکح حرط  ساسارب  ار  نآ  هداهن و  مه  رانک  رد  یـصخشم  فدـه  هب  لوصو  يارب  یـصاخ  شیارآ  یگنهامه و  اـب  ار  مظنم  هدـیدپ 
تسا . هتخاس  مظنم 

تسا . هدرک  ریبدت  ار  نآ  يروعشاب  میکح و  مظان  مظنم ، تسا  ياهدیدپ  هک  تعیبط  ملاع  نیاربانب 
ص 141 .  ج 1 ، یفاکلوصا ، 182 ؛ هبطخ هغالبلاجهن ، - 1

(127  ) مظن ناهرب  .3
زا یخرب  تسا . هدـش  هراشا  ناهرب  نیا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  نانخـس  رد  هژیو  هب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  تاـیاور  نآرق و  رد 

مالــسلاهیلع یلع  نینمؤـملاریما  تاــملک  هـب  داهــشتسا  اــب  ار  مـظن  ناــهرب  فـلتخم  ياــهریرقت  سپــس  میوـشیم و  روآداــی  ار  اــهنآ 
م . ــ ییو ـــ گیمزاب

اهنآ دنکیم و  هراشا  ناگدنبنج  اهناسنا و  تقلخ  نیمز و  اهنامـسآ و  رد  مظن  دراوم  هب  ریز ، هیآ  هلمج  زا  يرایـسب ، تایآ  رد  نآرق  . 1
ـد : نا ــ سا ــ نشیم میکح  مظان  رب  ییاههناشن  ار 

، دنادرگیم هدنکارپ  ناگدنبنج  عاونا ]  ] زا هچنآ  ناتدوخ و  شنیرفآ  رد  تسا و  ییاههناشن  نانمؤم  يارب  نیمز ، اهنامـسآ و  رد  یتسار  هب 
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نامسآ زا  ادخ  هچنآ  زور و  بش و  ندمآ  یپایپ   ] رد زین   ] تسا و ییاههناشن  دنراد ، نیقی  هک  یمدرم  يارب 
یسانشادخ  ( 128)

دنـشیدنایم هک  یمدرم  يارب  وس ] ره  هب   ] اهداب شدرگ  نینچمه [  ] تسا و هدینادرگ  هدـنز  شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآ ، اب  هدروآ و  دورف 
نخـس ماد  ـــ هب ک وا  ياـههناشن  ادـخ و  زا  دـعب  سپ ، میناوخیم . وت  رب  ار  نآ  یتسار  هب  هک  ادـخ  تاـیآ  تسا  اـه [ ] نیا تسا . ییاـههناشن 

(1 . ) دیورگ د  ــ نهاو ــ خ
تسا ؛  رارق  نیدب  اهنآ  زا  ياهراپ  دناهتفگ ؛  نخس  رایسب  تادوجوم  ناهج و  ریبدت  مظن و  زا  زین  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  . 2

ناهرب تقلخ ، ثودح  رد  دراد و  دوجو  وا  رب  یفاک  لیلد  ایـشا [  ] تعیبط بیکرت  رد  تسا و  دـنوادخ  رب  یفاک  ياهناشن  عنـص ، ناقتا  رد   ـ
رد و  وا ، ندوب  میدق  رب  یفاک 

هیثاج .   / 6 3 ـ  - 1
(129  ) مظن ناهرب  .3

(1 . ) وا تخا  ـــ نش يار  ـــ یفا ب ــ تسا ک یتر  ـــ بع تاقو ، ــ لخم ع  ــ نُص ما  ـــ کحتسا
. دـنیوا هب  بستنم  همه  تسا و  وا  دوـجو  رب  یلیلد  تجح و  هدـیرفآ  هچنآ  تسا و  ادـیوه  شعیدـب  ياههدـیرفآ  رد  ادـخ  تـمکح  راـثآ   ـ

(2 . ) دنتسه وا  كاپ  تاذ  ریبدت  رب  ایوگ  لیلد  دنشوماخ ، یقولخم  دنچره 
ییانیب ییاونـش و  ار  نآ  رارقرب ؛  ار  نآ  بیکرت  هتـشاد و  راوتـسا  ار  وا  شنیرفآ  ناسچ  هک  دـنرگنیمن  هدـیرفآ ، هک  زیچ  نیرتدرُخ  هب  ایآ   ـ

ناوختسا شیارب  هدیشخب و 
ح 2 .  ص 221 ، ج 4 ، راو ، ـــ نالارا ــــ ِحب ح 26 ؛  ص 69 ، دیحوتلا ، ومه ، ح 15 ؛  ص 121 ، ج 1 ، اضرلارابخا ، نویع  قودص ، - 1

ح 90. ص 107 ، ج57 ، راونالاراِحب ، ص52 ؛ دیحوتلا ، ، قودص ، 91 هبطخ هغالبلاجهن ، - 2
یسانشادخ  ( 130)

(1  .) تسا ابیزوفیطل  شرکیپو  کچوک  واهثُج  هکهچرومهب  دیرگنب  هدیرفآتسوپ . و 
رد و  تسا ، دـنوادخ  تمکح  عنـص و  راثآ  رد  لمأت  ادـخ ، تخانـش  ياههار  زا  یکی  هک  دـیآیمرب  یبوخ  هب  تایاور  تاـیآ و  عومجم  زا 

م و ــ ظن موـهفم  حیــضوت  هـب  کـنیا  دـید . تـسا ، ناـهج  مظاـن  هـک  ار  دـنوادخ  ياـناوت  تـسد  ناوـتیم  ناگدـیرفآ  زیگناتفگــش  مـظن 
میزادر . ــ پیم نا  ــ هر ــ نیا ب ف  ــ لتخم ياهریر  ـ قت نآ و  يا  ــ هی ــ گژ ــ یو

هزورما  دوشیم . هدرب  میکح  مظان  هب  یپ  مظن ، یئزج  دراوم  زا  مظن  ناهرب  رد 
ح 1 . ص 26 ، ج 3 ، راونالاراِحب ، ح 117 ؛  ص 481 ، ج 1 ، جاجتحالا ، یلعنبدمحا ، یسربط ، هبطخ 185 ؛ هغالبلا ، جهن  - 1

(131  ) مظن ناهرب  .3
کی زا  ییاغ  ناـهرب  اـما  تسا ، مظن  یئزج  دراوم  رب  مظن  ناـهرب  دـیکأت  اریز  تسا ؛  ییاـغ  ناـهرب  زا  ریغ  مظن  ناـهرب  هک  دـننآرب  یـضعب 
ریرقت هب  نونکا  دراد . دوجو  ریرقت  ود  ره  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  تاـنایب  رد  دـیوگیم . نخـس  ناـهج ، ماـن  هب  گـنهامه  هعومجم 

میزادرپیم . یمارگ  ماما  نآ  هاگدید  زا  مظن  ناهرب 
، شاـفخ خـلم ، سوواـط ، نیمز ، اهنامـسآ و  رد  مظن  دـننام  مظن ، یئزج  دراوم  هب  رایـسب  دوخ  تاـنایب  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤـملاریما 

مینکیم . هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  هک  دناهدومرف  هرا  ـ شا نا  ـ سنا راتخاس  رد  دوجوم  مظن  و  ناگدنزخ ، هچروم و 
یـضعب و  اههوک ) دـننام   ) مارآ نکاس و  یـضعب  ناجیب و  یـضعب  رادـناج و  یـضعب  دـیرفآ ؛  ار  تفگـش  بیجع و  تادوجوم  دـنوادخ   ـ
(1  .) دنهدیم یهاوگ  شاییاناوت ، و ]  ] یگرزب رب  وا  شنیرفآ  ییابیز  رب  تسا ، يراکشآ  لیلد  اهنیا [ (. ] ناگراتس دننام   ) كرحتم

ص 30 . ج 65 ، راونالاراحب ، هبطخ 165 ؛  ـه ، غال ـ بلا ج  ــ هن - 1
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یسانشادخ  ( 132)
نیرتوکین ار  وا  ياهگنر  و  تخادرپ ، تئیه  نیرتراوتـسا  رد  ار  نآ  هک  تسا  سوواط  شنیرفآ ، رد  ناگدـنرپ  نایم  رتزیگنا ، تفگـش  و   ـ

نآ دور ، شیپ  هدام  يوس  هب  نوچ  درک . زارد  ار  نآ  ششک  هک  یمُد  و  دروآرد ، مه  هب  ار  نآ  ياهناوختـسا  يان  هک  يرپ  اب  داد ؛  بیترت 
ياهگنر هب  هتشادب . ار  نآ  مامز  نابیتشک  هتشارفارب و  تسا  ینابداب  ییوگ  هک  دزارفایمرب ، دوخ  رس  رب  دیاشگیم و  ار  هدیچیپ  مهرد  ِمُد 

نیمز هچنادب  ینک  دـننامه  ار  نآ  رگا  دزاتیم ... هدام  يوس  دربیم و  وس  نآ  وسنیدـب و  ار  ار  دوخ  مُد  نامارخ  نامارخ  و  دزانیم ، دوخ 
تـسا اههلح  نوچمه  يزاس ، دـننامه  شایندیـشوپ  هب  رگا  و  هدـیچ ، يوس  نآ  يوس و  نیا  زا  تسا و  هراـهب  ياـهلگ  ییوگ  هدـینایور ،

، ینک دننامه  شرویز  هب  رگا  و  ابیز ، ینامی  دُرب  نوچ  ای  ابیرف ، نیراگن و 
(133  ) مظن ناهرب  .3

(1 . ) گنژرا شقن  نوچ  امن ـ  شوخ  هد ، ـ نا ـ شن اهم ، ـ یس رد  ـگ ، نرا ـ گنر تسا  اهنیگن 
دادـب یـشوگ  ار  وا  نابات و  هام  نوچ  تخورفا  شیارب  هقدـح  ود  و  نآ ، يارب  دـیرفآ  خرـس  هدـید  ود  هک  میوگب  خـلم  زا  یهاوخیم  رگا   ـ

هک دننام  ساد  ياپ  ود  دربب و  اهنادب  هک  نیـشیپ  نادند  ود  و  لامک . هب  دنمورین و  یـسح  لادـتعا و  هب  دوشگ  یناهد  و  ناهنپ ، هدیـشوپ و 
مهارف ار  دوخ  ناسک  همه  دنچره  دـنرادن ؛  ار  شندـنار  ییاناوت  دنـسرتیم و  نآ  زا  دوخ  تشک  رد  نازرواشک  دریگب . ار  يزیچ  اهنادـب 

کی هزادـنا  هب  خـلم  مادـنا  همه  و  دراد . اور  تسا  نآ  شهاوخ  هچره  درآ ، هتـشِک  هب  يور  شیاـهزیخ  تسج و  رد  هک  یهاـگ  اـت  دـنرآ ،
(2 . ) تسا یتقیقح  نیا  و  تسین ـ  کیراب  تشگنا 

هبطخ 165 .  هغالبلا ، جهن  - 1
یسانشادخ  ( 134)

ـر تر ار بـ وا  دـیزگرب و  ار  مالـسلاهیلع  مدآ  تخاس ، يراج  ناسنا  شنیرفآ  هب  ار  دوخ  رما  درک و  نهپ  ار  نیمز  یلاعت ، قح  هک  نآ  زا  سپ   ـ
(1 . ) دینادرگ شتاقو  ـ لخم ـر  یا زا سـ

يدیپس و  داد ، رارق  یکیرات  دض  ار  ینشور  درک . روصت  ناوتن  ینیرق  وا  يارب  هک  دش  هتـسناد  دروآ ، دیدپ  اهزیچ  نایم  هک  يراوزاس  اب  و   ـ
ار اهادج  داد و  یتشآ  رگیدکی  اب  ار  تعیبط  ياهيراوزاسان  داهن و  يدرس  فلاخم  ار  یمرگ  یکشخ و  فلاخم  ار  يرت  و  یهایسدض ، ار 

(2  .) دنادرگ ادج  ار  اهکیدزن  دناشن و  مه  رانک  ار  اهرود  و  درک ، کیدزن  مه  هب 
و  دروآ . ربارب  ار  کی  ره  ياهزرم  و  درک ، تسار  ار  زیچ  ره  ياهیجک  سپ   ـ

ح 1. ص 27 ، ج 3 ، راونالاراِحب ، ح 117 ؛ ص483 ، ج1 ، جاجتحالا ، 185؛ هبطخ ، نامه - 1
هبطخ 90 .  هغالبلا ، جهن  - 2

هبطخ 186 .  هغالبلا ، جهن  - 3
(135  ) مظن ناهرب  .3

ـ  درک ییاهسنج  ار  اهنآ  تخادنا و  دوب ، نآ  بسانم  هچ  نآ  رد  ار  کی  ره  حرط  و  تخاس ، گنهامه  دوخ  تردـق  هب  ار  اهگنهامهان 
و در ، ـــ راو ک ــ تسا ار  ا  ــ هنآ شنیر  ــ فآ هک  ییا  ــ ههد ــ ید ــ پ نو ؛  ــ گه ــ نو ــ يا گ ــ هتئیه هز و  ــ یر ــ هزادنا و غ دح و  رد  نورب ـ  هرامش  زا 

(1 . ) دروآرد تساوخ ، دو  ی کـه خـ ــ تشر ــ ه س ــ ار ب ی  ــ کی ر  ــ ه
نآ تفج  هچ  نآ  اب  ار  کی  ره  و  دروآمه ؛  هب  ار  نآ  ياهفاکش  و  درک ، مظنم  ار  نامسآ ] [ي  اهيدنلب تسپ و  و  یگنت ] و   ] یگداشگ  ـ

. تشاد هاگن  ار  يرگید  ءزج  نآ  ءزج  ره  تشاذگ و  طخ  رب  رـس  دمایب و  دـناوخب ، مکارتم ، دوب  يدود  هک  ار  نامـسآ  داد . ... دـنویپ  دوب ،
نآ رون  بش ، یکیراـت  هک  یتیآ  ار  هاـم  و  دـیآرد ؛  زور  هب  هک  هدـننکنشور  درک  یتیآ  ار  باـتفآ  و  داـشگب ... ار  نآ  هتـسب  ياـهرد  سپ 

اههناخ رد  ار  ود  نآ  شدرگ  تدم  و  دومرف ، ناور  ناشاههاگلزنم  رد  ار  هام  باتفآ و  سپ  دیادزب .
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هبطخ 1 .  هغالبلا ، جهن  - 1
یسانشادخ  ( 136)

(1 . ) دناوت ار  نامز  يریگهزادنا  نایلاس و  باسح  دناد و  بش  زا  ار  زور  شدرگ ، نیدب  ات  دومن  نیعم 
يزیچ رب  ار  نآ  هک  نآیب  دنادرگ ، هداتـسیا  شیاجرب  و  دراد ، لوغـشم  نادـب  ار  دوخ  هک  نآیب  تشاد ، شهاگن  دروآ و  دـیدپ  ار  نیمز   ـ

نداـتفا و زا  ار  نآ  تشادزاـب  و  ندـیمخ ، یجک و  زا  تشاد  شهاـگن  و  اههناوتـسایب ، شدرب  ـالاب  و  اـههیاپیب ، تـشاد  شیاـپ  رب  و  دـهن ،
نآ دینافاکـشب . ار  نآ  ياههرد  دینادرگ و  ناور  ار  نآ  ياههمـشچ  تخورفارب . شدرگادرگ  ار  اهدس  دیبوک و  ار  نآ  ياهخـیم  نتفاکش .

(2 . ) دشن ناوتان  دیشخب ، شیورین  هک  ار  نآ  و  دیدرگن ، تسس  تخاس ، ار  هچ 
ح 90 . ص 108 ، ج 57 ، راونالاراحب ، ه 91 ؛  ــ بطخ ه ، ـــ غال ــ بلا ج  ــ هن - 1

ص 477 .  ج 1 ، جا ، ـــــــ جتحالا ه 186 ؛ ـــ بطخ ه ، ـــ غال ـــ بلا ج  ـــ هن - 2
(137  ) مظن ناهرب  .3

، دومرف نکاس  نآ  رد  ار  نیمز  لها  و  تخادرپب . ندیشک  سفن  يارب  ار  اوه  و  تخاس ، خارف  ار  نامـسآ  نیمز و  نایم  ياضف  يادخ ، سپ   ـ
ياهيوج و  دناسر ، نآ  ياهيدنلب  یتسپ و  هب  ار  دوخ  تسناوتن  اههمشچ  بآ  هک  ار ، کشخ  ياهنیمز  و  دوبیم . نانآ  هتـسیاب  هچ  نآ  اب 

دنادرگ هدنز  ار  نآ  هدرم  ات  تشامگب  اهنیمز  نآ  رب  دیر و  ـــ فآ ییا  ــ هر ــ با تشاذگناو . دنامرد ، اهنیمز  نادب  ندیسر  رد  گرزب  درخ و 
(1 . ) دنایورب ار  نآ  هایگ  و 

(2 . ) ـد یز ـ گر ار بـ مدآ  ناگدیرفآ ، نایم  زا  درک ، ناور  شیوخ  نامرف  درتسگب و  ار  دوخ  نیمز  نوچ  سپ   ـ
هبطخ 91 .  ه ، ــ غال ــ بلا ج  ــــ هن - 1

یسانشادخ  ( 138)
(1 . ) تشگ نومنهر  تردام  ناتسپ  زا  ریش  ندیکم  هب  ار  وت  یسک  هچ  سپ   ـ

ینارـسمه ناتدوخ  عون ]  ] زا هک  نیا  وا  ياههناشن  زا  مینکیم ـ : هراشا  نآ  هنومن  ود  هب  هک  دـهدیم  ربخ  ملاـع  نیب  یگنهاـمه  زا  زین  نآرق 
، دنـشید ـ نایم ـی کـه  مدر يارب مـ  ] تمعن  ] نیا رد  يرآ ، داهن . ت  ــ محر ی و  ــ تـسود ناتنایم  و  دـیریگ ، مارآ  اهنادـب  ات  دـیرفآ  امـش  يارب 

(2 . ) تسا ییاههناشن  اعطق 
میدـنایور زبس  هناوج  هایگ ]  ] نآ زا  و  میدروآرب ، ار  یهایگ  هنوگره  زا  نآ  اب  سپ  دروآ ؛  دورف  ار  بآ  نامـسآ ، زا  هک  یـسک  تسا  وا  و   ـ

(3 .)
ح 15 .  ص 38 ، ج 57 ، راونالاراحب ، هبطخ 211 ؛  هغالبلا ، جهن  - 1

هبطخ 163 .  هغالبلا ، جهن  - 2
مور .   / 21 - 3

(139  ) مظن ناهرب  .3

یّلِع ناهرب  . 4

مالـسلاهیلع یلع  ماما  دو . ـــ ـشیم تبا  ــ ث م ، ــ لا ـــ ّتیلولعم ع هار  زا  ادخ  نآ  رد  هک  تسا  یّلِع  ناهرب  ادـخ ، دوجو  تابثا  ياههار  زا  یکی 
هلمج : زا  دناهدر ؛  هراشا کـ ناهرب  نیا  هب  يریباعت ، رد 

(1 . ) ٍلُوْلعَم ُهاوِس  یف  ٍِمئاق  ُّلُک  تسا ؛  لو  ـ لعم ـد  نواد زا خـ ـر  یغ يدو  ـ جو ره مـ  ـ
(2 . ) ِِهب ٌِمئاق  ٍءْیَش  ُّلُک  دراد ؛  ما  ــ یق اد  ــ هب خ يز  ــ یچ هـر   ـ
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ُّلُک و  َُهل ، ٌعِشاخ  ٍءْیَـش  ُّلُک  تسا ؛  یفیعـض  ره  توق  يراوخ و  ره  تزع  يریقف و  ره  يانغ  ادخ  تسا و  ادخ  هب  مئاق  عشاخ و  يزیچ  ره   ـ
ِّلُک ی  ــ نِغ ِه ، ــ ِب ٌم  ــ ِئا ــ ٍءْیَش ق
ما .  ـــــــــــــــ عنا  / 99 - 1

ح 14 .  ص 310 ، ج 77 ، راونالاراحب ، 186 ؛  هبطخ هغالبلاجهن ، - 2
ح 43 .  ص 317 ، ج 4 ، راونالاراحب ، هبطخ 109 ؛  هغالبلا ، جهن  - 3

یسانشادخ  ( 140)
(1  .) ٍف ــ یعَض ِّل  ـــ ُةَّو ُک ـــ ُق ٍل و  ــــ یلَذ ِّل  ـــ ُّز ُک ــــ ٍر و ِع ــــ یقَف

ُهنَع ـی  نُْغی ِءا  ـــ یْشالا َن  ــ ِم َءْی  ــ َو ال َش ٍءْی  ــ ِّل َـش ــ ْن ُک ــ َِّینَْغلا َع َناْحبُـس  تسین ؛  زاینیب  وا  زا  زیچ  چیه  تسا و  زاینیب  يزیچ  ره  زا  ادخ   ـ
(2 .)

(3 . ) ِْقلَْخِلل ٍءْیَش  ُّلُک  َناک  ُْهنِم  تسا ؛  ادخ  زا  يزیچ  ره  قلخ   ـ
ُهُْریَغ ٍّيِوَق  ُّلُـک  تسا ؛  يزیچ  ره  زا  زاـینیب  ادـخ  طـقف  تسا و  ینغ  هب  هتـسباو  یفیعـض  ره  تسا و  فیعـض  دـنوادخ ، زا  ریغ  یموـق  ره   ـ

(4 . ) ٌفیعَض
ح 43 .  ص 317 ، ج 4 ، راونالاراحب ، هبطخ 109 ؛  هغال ، ــ بلا ـج  هن - 1
ص 348 .  ج 20 ، ه ، ــ غال ــ بلا ج  ــ هن حر  ـــ ش د ، ـــ ید ــ حلا یبا  نبا  - 2

ح 24 .  ص 131 ، ج 84 ، راو ، ـــــــــــــــ نالارا ــــــــــــــــ حب - 3
ح 6884 .  م ، ــــ کحلارر ـــ غ ه 65 ؛  ـــ بطخ ه ، ـــ غال ـــ بلا ج  ـــــ هن - 4

(141  ) یّلِع ناهرب  . 4
دندنوادخ . هب  ـم  ئا ــ ه ق ـــ جیتن رد  لولعم و  د ، ـــ نواد زا خـ ـر  یغ ا  ــ یشا ه  ــ مه هک  د  ــ یآیمرب ک  ــ ین تا  ــ نا ــ یب نیا  زا 

تسا ؛  ن  ــ ینچ را ، ــ صتخا هب  ی ، ــ ّلِع نا  ــ هر ــ ر ب ـــ یر ـــ قت
تسا و ادخ  ای  نآ  هک  تسا  یتلع  دنمزاین  تسا ، لولعم  هک  ناهج  نیاربانب  تسا . تلع  دنمزاین  یلولعم  ره  ود . تسا ؛  لولعم  ناهج  کی .

دراد . دوجو  ادخ  ور  نیا  زا  دوشیم . یهتنم  ادخ  هب  تیاهن  رد  ای 
. ُلُوْلعَم ُهاوِس  یف  ٍِمئاق  ُّلُک  تسا ؛  لولعم  دـنوادخ ، زا  ریغ  يزیچ  ره  دـناهدومرف : زین  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  تسا و  لولعم  ناهج ، نیارباـنب 

ایشا  همه  مایق  رگید ، یمالک  رد  ( 1)
ح 14 .  ص 310 ، ج 77 ، راونالاراحب ، هبطخ 186 ؛  هغالبلا ، جهن  - 1

یسانشادخ  ( 142)
َوُه تسا ؛  يدو  ــ جو ــ ره م رو  ــ تا و ن ــ یح هک  تسا  وا  دوـمرف : هـک  دـناهدرک  لـقن  زین  ( 1 .) ِِهب ٌِمئاق  ٍءْیَـش  ُّلُک  دناهتـسناد ؛  دنوادخ ، هب  ار 

(2  .) ٍءْیَش ِّلُک  ُرون  ٍءْیَش و  ِّلُک  ُةایَح 

هزجعم ناهرب  . 5

تابثا يارب  ناربمایپ  ور  نیمه  زا  دـنیبیم . ار  ادـخ  ياناوت  ِتسد  هزجعم ، هدـهاشم  اب  ناسنا  تسا . هزجعم  ادـخ ، تخانـش  ياههار  زا  یکی 
تسا هدش  هداد  تبسن  هتشذگ  يایبنا  هب  يرایـسب  تازجعم  نآرق ، رد  دندروآیم . هزجعم  ادخ ، نذا  هب  تجح ، مامتا  دوخ و  يوعد  قدص 

ادیپ  تردق  اهنآ  داجیا  رب  دنوادخ  نذا  هب  هک 
ح 43 .  ص 317 ، ج 4 ، راونالاراِحب ، هبطخ 109 ؛  هغال ، ــ بلا ـج  هن - 1

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


ح 8 .  ص 10 ، ج 58 ، راونالاراِحب ، ح 1 ؛  ص 130 ، ج 1 ، یفاکلا ، - 2
(143  ) هزجعم ناهرب  . 5

تاـیآ و نیا  هدـمع  تیاـغ  ضرغ و  تسا . هدـش  قـالطا  ناطلـس  ناـهرب و  تجح ، هنیب ، هیآ ، نآرق ، رد  ثداوح  هنوـگنیا  رب  دـندرکیم .
رد را  ــ ـن ب ید ــ نچ ارجام  نیا  تسا و  نآ  زا  ـــ جعا هنا  ــ شن نآرق ، یبلطهزرابم  يدحت و  تسا . هدوب  تلاسر  یعدم  ّتیناقح  ِتابثا  اههناشن ،

تسا . هدش  رار  ـــ کت نآرق 
تلالد يرثا  ره  اریز  دربب ؛  ادخ  هب  یپ  دناوتیم  تسا ، هلآوهیلعهللایلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هزجعم  هک  نآرق  هدهاشم  اب  ناسنا  نیاربانب 

اـصوصخم مالـسلاهیلع  نیموـصعم  تاـیاور  نآرق و  رد  دوـشیمن . رداـص  ادـخ  زا  زج  تسا  نآرق  هک  رثا  اـجنیا  رد  دراد . دوـخ  رثؤـم  رب 
تسا : هدومرف  دوخ  نآرق  هکنانچ  دناهتفرگ ؛  ادخ  دوجو  لیلد  ار  نآرق  هک  دراد  دوجو  يریباعت  مالسلاهیلع  یلع  ماما  تاملک 

( 1 «) اریثَک افالِتْخا  ِهیف  اوُدَجََولِهّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآاْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَفَا  »
ءاسن .   / 82 - 1

یسانشادخ  ( 144)
« . دنتفاییم يرایسب  فالتخا  نآ  رد  اعطق  دوب ، ادخ  ریغ  بناج  زا  رگا  دنشیدنایمن ؟ نآرق  یناعم ]  ] رد ایآ  »

دیامرفیم : مالسلاهیلع  یلع  ما  ـ ما
«. ناتراگدرورپ تخانش  رب  دیر  ـ یگ لیلد  ار  نآر  قـ ( » 1 ( ؛  مُکِّبَر یلَع  ُهوُّلِدَتْسا  َو   ـ

« . شناگدیرفآ رب  تسا  ادخ  تجح  نآرق ... ( » 2 ( ؛  ِهِْقلَخ یلَع  ِهّللا  ُۀَّجُح  ُنآرُْقلاَف ...  ـ
نا ـ شیا هب  ار  دو  خـ دنیبب ، ار  وا  هکنآیب  شیوخ ، باتک  رد  ناحبس  يادخ  سپ  « ؛  ُْهَوأَر اُونوُکَی  ْنَأ  ِریَغ  ْنِم  ِِهباتِک  یف  مَُهل  ُهَناحبُـس  یّلَجَتَف   ـ

تسا .» هدنایامن  ناگد ) ـ نب )
ياههبنج  ریاس  نآ و  رد  فالتخا  مدع  نآرق و  هدهاشم  اب  ناسنا  نیاربانب 

هبطخ 176 .  ـه ، غالبلا ج  ــ هن - 1
هبطخ 184 .  نامه ، - 2

(145  ) هزجعم ناهرب  . 5
اب ناسنا  هتفای ، یلجت  باتک  نیا  رد  ادـخ  ریبدـت  تمکح و  نخـس ، رگید  هب  تسین . ادـخ  بناج  زا  زج  باـتک  نیا  هک  دـباییمرد  زاـجعا ،

دربیم . دنوادخ  هب  یپ  نآ ، هدهاشم 
تسا : رار  ـــــ ن ق ــ ید ــ ه ب ــ دراد ک ییا  ــ هی ــ گژ ــ یو هز  ـــ جعم

دنک . هماقا  شیوخ  راتفگ  قدص  تابثا  يارب  ار  نآ  توبن  یعدم  . 1
يارب اذـغ  هدـش  هدامآ  لثم  دـنیوگیم ؛  تمارک  اهنآ  هب  تسین و  توبن  يوعد  اب  مزالم  دنزرـس ، هداـعلاقراخ  روما  یهلا  ياـیلوا  زا  رگا 

(1 . ) میرم ترضح 
د . ــ شا ـــ تو ب ــ بن ی  ــ عد ــ ـه م تساو ــــ قبا خ ــــ طم د  ــ یا ــ ب . 2

ُّنِْجلا َو  ُْسنِْالا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  : » دـیامرفیم نآرق  هکنانچ  درادـن ؛  دوجو  نآ  ملعت  میلعت و  يارب  یهار  دـنناوتان و  نآ  ماجنا  زا  مدرم  . 3
نج  سنا و  رگا  وگب : « ؛ ) 2 «) اریهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْول  َو  ِهْلثِِمب  َنُوتْأَیال  ِناْرُْقلا  اَذهِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَا  یلَع 

نارمعلآ .   / 37 - 1
ءارسا .   / 88 - 2

یسانشادخ  ( 146)
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« . دنشاب رگید ]  ] یخرب نابیتشپ  اهنآ  زا  یخرب  دنچره  دروآ ؛  دنهاوخن  ار  نآ  دننام  دنروایب ، ار  نآرق  نیا  ریظن  ات  دنیآ  درگ 
یلو دـهد ، ماجنا  هداعلا  قراخ  روما  یـسک  تسا  نکمم  دـنک . توعد  هلباقم  هب  ار  نارگید  توبن ، یعدـم  ینعی  تسا ؛  يدـحت  هارمه  . 4
اْنلََّزن اّمِم  ٍْبیَر  یف  ُْمْتنُک  ْنِا  َو  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  نآرق  دروایب . ار  وا  زا  رتهب  يرگید  تسا  نکمم  اریز  دشاب ؛  هتـشادن  يدحت  تأرج 

د ـــ ییو ـــ گیم تسار  ر  ـــ گا سپ ـ  دیراد ، ک  ـــ ـش میدر ، ـــ لزان ک دو  ـــ هدنب خ رب  هچنآ  رد  رگا  « ؛ ) 1 «) ِِهْلثِم ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  انِْدبَع  یلَع 
د .» ـــ یروا ــ یب نآ  دننا  ـــ ياهرو م ـــ س  ـ

هرقب .   / 23 - 1
(147  ) هزجعم ناهرب  . 5

هک تسا  يروما  هداعلاقراخ ، زا  روظنم  یهاگ  درک : ریوصت  تروص  ود  هب  ناوتیم  ار  هداـعلاقراخ  رما  يداـع . هن  دـشاب ، هداـعلاقراخ  . 5
، هداعلاقراخ رگید  يانعم  دـنک . ادـیپ  ققحت  تلع  نودـب  یلولعم  هک  نیا  ای  ضقانت  عافترا  ای  و  ضقانت ، عاـمتجا  لـثم  تسا ، لـقع  یفاـنم 

نآ اـب  تفلاـخم  هب  لـقع  یلو  تسا ، لاـحم  يداـع ، لـیاسو  دـعاوق و  بسح  هب  ینعی  تـسا ؛  يداـع  دـعاوق  فلاـخم  هـک  تـسا  يروـما 
یط ندز  مه  رب  مشچ  کـیرد  ار  رود  هلـصاف  دـناوتیمن  يداـم  مسج  يداـع ، نیناوق  بسح  هب  سیقلب  تخت  يارجاـم  لـثم  دزیخیمنرب ؛ 

(1 . ) درادن یلقع  عانتما  یلو  دنک ،
نتفاکـش ایرد و  هب  اصع  ندز  نآ ، شـشخرد  ندروآ و  نوریب  نابیرگ  زا  تسد  اهدژا ، هب  اصع  لیدبت  تسین . یـصاخ  عون  هب  دودـحم  . 6

، نتخاس هدنرپ  لِگ  زا  ایرد ، بآ 
، ندز م  ـــــ ر ه ــ م ب ـــ ـــشچ ک  ــ رد ی ار  نآ  مالـــسلاهیلع  نامیلـــس  نا  ــ یفار ــ طا زا  ی  ــ کی ه  ــ س ک ــ یقلب تــخت  يار  ــ جا ــ د م ــ ننا ــ م - 1

( . لمن  / 40 ر.ك : . ) در ــ ر ک ـــ ضا ــــ ح
یسانشادخ  ( 148)

(1 . ) تسا هز  ــ جعم ناتسرا  ــ زا ک ياهمش  ناگدرم و ... ندرکهدنز  نایانیبان و  يافش 
نامه زاب  هک  شیوخ  راتفگ  قدـص  يارب  ار  نآرق  هلآوهیلعهللایلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  ینعی  تسا ؛  اراد  ار  اـهیگژیو  نیا  همه  نآرق 

. دناهدوب ناوتان  نآ  لثم  ندروآ  زا  زین  نارگید  هدوب و  يد  ـ حت هار  ـ مه وا و  تساو  ــ قباطم خ تسا و  هدرک  هماقا  تسا ، نآرق 

مئازع خسف  ناهرب  . 6

ـ  َهّللا ُْتفَرَع  : » دناهدومرف هدرب و  هرهب  زین  هار  نیا  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  هک  تسا  مئازع  خسف  ناهرب  ادـخ ، دوجو  تابثا  ياههار  زا  یکی 
تالکشم و  ییاشگزاب  اهمیمصت و  خسف  هب  ار  ادخ  نم  « ؛ ) 2 « ) ِمَمِْهلا ِضْقَن  و  ِدوُقُْعلا ، ِّلَح  و  ِِمئازَْعلا ، ِخْسَِفب  هَناْحبَس ـ 

ص 36 .  تا ، ــــــ یهلا ر ، ــــ فعج ی ، ــ نا ـــــ حبس زا : ه  ــــ تفر ـــــ گر ـــ ب - 1
ص 38 .  نیظعاولا ، ۀضور  يروباشین ، لاتف  تمکح 250 ؛  هغالبلا ، جهن  - 2

(149  ) مئازع خسف  ناهرب  . 6
ار تراگدرورپ  زیچ  هچ  هب  : » دیـسرپ مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  يدرم  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  متخانـش .» اهتین ، ندش  هتـسکش 

نیب یعنام  مدرک و  ار  يراک  تین  دصق و  نوچ  متخانش : تین  ندش  هتسکش  مزع و  خسف  هب  ار  مراگدرورپ  نم  دومرف : ترـضح  یتخانش ؛ 
رد ( 1 « .) تسه نم  زا  ریغ  يربدـم  هک  متـسناد  درک ، تفلاـخم  نم  مزع  اـب  اـضق  مدرک ، نآ  مزع  نوچ  و  دـش ، ادـیپ  متین  میمـصت و  نم و 

ناکرا و فعض  لاح و  ینوگرگد  زیچ : هس  : » دنیامرفیم ماما  دراد ؟ دوجو  عناص  تابثا  رب  یلیلد  هچ  دوشیم : لاؤس  ماما  زا  رگید  یتیاور 
ناسنا  هاگ  ( 2 «. ) تین ندش  هتسکش  و  اوق ،

 . ص 131 تاجردلارئاصب ، رصتخم  یلح ، همالع  ،ص33 ؛  لاصخلا ؛  ص288 دیحوتلا ، - 1
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ح 29 .  ص 55 ، ج 3 ، راونالاراحب ، ص 28 ؛  ج 39 ، رابخالاعماج ، دمحم ، ن  ــ د ب ــ محم يراوز ، ــ بس - 2
یسانشادخ  ( 150)

میمـصت زا  ار  وا  دوشیم و  ادیپ  ناسنا  نهذ  بلق و  رد  یعنام  ناهگان  یلو  دنکیم ، مزج  نآ  رب  ار  دوخ  مزع  دریگیم و  يراک  هب  میمـصت 
خر ناگمه  يارب  ياهثداح  نینچ  هک  نیا  رد  دـهدیم . يور  راب  نیدـنچ  اهمزع  خـسف  اـی  اهمیمـصت  لّدـبت  نیا  یهاـگ  درادیمزاـب . دوخ 

هک دیآیمرب  یبوخ  هب  ترـضح  مالک  زا  داد . تبـسن  دیاب  يزیچ  هچ  هب  ار  عناوم  نیا  هک  تسا  نیا  لاؤس  اما  تسین ، راکنا  ياج  دـهدیم ،
داد . تبسن  ادخ ـ  بیغ و  ملاع  هب  ینعی  ناسنا ـ  هدارا  زا  جراخ  يرما  هب  دیاب  ار  عنام  نیا 

هک دناهدر  ــ فطع ک م  ــ رب ه ار  ممهلا  ضقن  دو و  ــ قعلالح مئازع و  خسف  ی  ــ نعی ر ، ــ یبعت هس  مالـسلاهیلع  ـی  لع ما  ــ ما هک  ت  ــ ـسا ی  ــ نتفگ
تفر . ــ مئاز گ ــ خ ع ــ سف يار  ــ ير ب ــ یسفت ف  ــ طع ار  ـم  مهلا ضقن  دوقعلالح و  ناوتیم 

هتـسکش  » ار مئازع  خـسف  و  درک ، لمح  انعم  هس  رب  ار  ریبعت  هس  ناوتیم  زین  میتفگ . الاب  رد  هک  دوشیم  نامه  مئازع  خـسف  ياـنعم  نیارباـنب 
و اهمیمصت » ندش 

(151  ) مئازع خسف  ناهرب  . 6
؛  تسا زجاع  اهنآ  لح  زا  هک  دـیآیم  شیپ  ییاهيراوشد  تالکـشم و  ناسنا  يارب  هاگ  ینعی  تسناد ؛  اههرگ » ندـشزاب   » ار دوقعلالـح 

تسین . ادخ  زج  هدنیاشگ  نآ  و  ددرگیم ، راومه  وا  رب  هار  دنیاشگیم و  وا  يور  رب  يرد  ناهگان 
مئازعلاخسف يانعم  نامه  نآ ، يانعم  تسا ، مز  ــ میمصت و ع تمه ، مه و  یناعم  زا  یکی  هک  اجنآ  زا  تسا : نشور  زین  ممهلاضقن  يانعم 

دوشیم .
یسانشادخ ( 152)

ذخآم عبانم و  تسرهف 

،ج 4  هیمالسالابتکلارادتاراشتنا ، يزاریشمراکمیمظعلاهّللاۀیآ ، هنومنریسفت
یناهارف تاراشتنا  یسر ،  ـــ بط هّللا  ۀ  ـــ یآ مو  ــ حر ــ فیلأت م  ، نایبلاعمجم

ج 95  ر ، ـــــ قا ــ د ب ـــــ محم ی ، ــ سلجم راو ، ـــــــــــــــ نالا را  ـــــــ حب
ناز  ـــــــ یملار ـــــــ یسفت

يد  ــــ عس ل  ــ یمج ر  ـــ کذ
هر »  » ـی نیمخ ما  ــ ما هّللاءاقل 

مالسالا  ضیف  هغالبلا ، جهن 
یفا  ـــــــ کلا ح  ــــــ یحص

ه  ـــ یمال ـــ سا ر  ــ شن یسدق ، ثیدح  لهچ 
رشع  هسمخ  تاجا  ـ نم نیکاّشلا ، تاجانم 

(153)
« هر  » یمق ثدحم  نانجلا ، حیتافم 

قحلا  قا  ـــ قحا تا  ــ قحلم زا  ل  ــ قن هب  نیسحلا ، تا  ـ عمل
ینیکشم  هّللاۀیآ  رینملا ، حا  ــ بصم

ه  ـــــــ یو ــــــ لع ه  ـــــــ فیحص
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يز  ــ یر ــ بت ی  ــ کلم داو  ــ ازریم ج هّللاۀیآ  هّللاءاقل  هلاسر 
نا  ـ یدر ـ مز ل ، ــ یمک يا  ــ عد حرش 

يزاریش مرا  ــ کم ی  ــ مظعلا هّللاۀ  ــ یآ نآر ، ــــ قلا لا  ــ ثما
ج 2  داشر ، ربکا  یلع  رظن  ریز  مالسلاهیلع ،  یلع ، ماما  همانشناد 

(154)

نامسآ

تسا طوبرم  ینامسآ  عاضواب  هچنآ  ناهج و  لاوحا  تایلک  باوبا 

یلک روما  زا  یخرب  نآ و  یگنوگچ  نآ و  شنیرفآ  زاغآ  ناهج و  شیادیپ 

هراب نیا  رد  نآرق  تایآ 

وا تخاس و  نامـسآ  تفه  ار  اهنآ  نامـسآ و  رب  دش  راوتـسا  سپـس  تسا  نیمز  رد  هچنآ  همه  ناتیارب  دیرفآ  هک  تسا  وا  - 20 هرقبلا - - 1
. تسا اناد  يزیچ  رهب 

. ار ینشور  اهیکیرات و  تخاس  نیمز و  اهنامسآ و  دیرفآ  هک  تسا  ادخ  نآ  زا  ساپس  - 2 ماعنالا - - 2
. شرع رب  دش  راوتسا  سپس  زور  شش  رد  ار  نیمز  نامسآ و  دیرفآ  هک  تسیئادخ  ناتراگدرورپ  یتسار  - 54 فارعالا - - 3

اهراک ریبدت  ات  شرع  رب  دش  راوتسا  سپـس  زور  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دیرفآ  هک  تسیئادخ  ناتراگدرورپ  یتسار  - 4 سنوی - - 4
. دنک

5 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
. دیرتراکوکین مادک  ار  امش  دیامزایب  ات  دوب  بآ  رب  ششرع  زور و  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  دیرفآ  هکنآ  تسا  وا  و  - 70 دوه - - 5

دوخ ناـبیتشپ  ار  اههدـننکهارمگ  هک  مدوـبن  ناـشدوخ و  شنیرفآ  هن  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رب  مدرکن  ناـشهاوگ  - 51 فهکلا - - 6
. مریگ

بآ زا  ار  ياهدـنز  ره  میداشگ و  ار  اهنآ  ام  دـندوب و  هتـسب  ود  ره  نیمز  نامـسآ و  یتسارب  دـنرفاک  هک  نانآ  دـننیبن  ایآ  - 30 ءایبنألا - - 7
. دنرادیمن رواب  ایآ  میتخاس 

کی زا  وت  سرپـب  شرع ، رب  دـش  راوتـسا  سپـس  زور  شـش  رد  تسا  اـهنآ  ناـیم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  دـیرفآ  هکنآ  - 9 ناـقرفلا - - 8
. وا هراب  رد  یهاگآ 

شرع 10- رب  دـش  راوتـسا  سپـس  زور  شـش  رد  تسا  اـهنآ  ناـیم  هچنآ  ار و  نیمز  اهنامـسآ و  هدـیرفآ  هـک  تـسا  ادـخ  - 4 لـیزنتلا - - 9
يور رب  داهن  نایناهج 9 و  راگدرورپ  تسنآ  دیتخاس  اهاتمه  شیارب  زور و  ود  رد  ار  نیمز  دیرفآ  هک  نادب  دیرفاک  امش  ایآ  وگب  ةدجـسلا :

نامسآ رب  دش  راوتسا  سپس  ناراتساوخ 10  يارب  ربارب  زور  راهچ  رد  ار  شیاهتوق  تفرگ  هزادنا  نآ و  رد  داد  تکرب  هوک و  زا  اهرگنل  نآ 
زور و ود  رد  نامـسآ  تفهب  ار  اهنآ  دومن  ررقم  هاوخلدب 11 و  میدمآ  دنتفگ  هاوخان  ای  هاوخلدـب  دـیئایب  دومرف  نیمز  نآب و  دوب و  دود  هک 
دـنمورین و ریدـقت  تسنیا  نآ ، ینابهگن  نارتخا و  زا  اهغارچ  هب  ار  رتکیدزن  نامـسآ  میدومن  رویز  ار و  شنامرف  ینامـسآ  ره  رد  درک  ءاقلا 

. یگتسخ جنر و  چیه  امب  دیسرن  زور و  شش  رد  تسا  اهنآ  نایم  هچنآ  ار و  نیمز  اهنامسآ و  میدیرفآ  هتبلا  و  - 38 ق - - 11 12 اناد -
رد دیرتتخس  امش  ایآ  تاعزانلا : شرع 13 - رب  دش  راوتسا  سپس  زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دیرفآ  هک  تسا  وا  دیدحلا 4 - - 12
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نآ وترپ  هدروآ  رب  ار و  شبش  هدرک  هریت  هدرک 28 و  شتسرد  ار و  نآ  یگتشارفا  هدروآ  رب  هتخاس 27  ار  نآ  هک  نامسآ  ای  دوخ  شنیرفآ 
هدروآ رب  درک 30  راومه  هداد و  ششک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  زور 29 و  رد  ار 

6 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
حیبست یلعالا  ناتنایاپ 33 14 - راهچ  امـش و  يارب  دشاب  هرهب  ات  شیارب 32  هتخاس  رگنل  ار  اـههوک  ار 31 و  شهاـگارچ  ار و  شبآ  نآ  زا 

دومن 3. يربهر  تفرگ و  هزادنا  هکنآ  و  دیرفآ 2 - تسرد  دیرفآ و  هکنآ  ترتالاو 1 - راگدرورپ  مانب  وگ 

تایآ ریسفت 

طونم نادب  ناشیگدنز  هچنآ  ره  ندیرفآ  يارب  هداهن  ناگدنب  رب  هک  تسا  یتنم  تسا » نیمز  رد  هچنآ  همه  ناتیارب  دـیرفآ  هک  تسا  وا  - » 1
هطساوب شیوخ  تحلـصم  رد  دیرب و  دوس  ناهج  نیا  رد  اهنآ  زا  هکنیا  يارب  ینعی  امـش ) يارب   ) دومرف تسا و  اهنآ  تشیعم  لامک  تسا و 

تـسا لیلد  هیآ  نیا  دیـسانشب ، ار  ترخآ  ياهدرد  اهتذل و  دیریگ و  دنپ  دیرآ و  لیلد  نادب  دوخ  نید  يارب  دـیزادنا و  راکب  هطـساویب  ای 
يوس نیمز  زا  دوصقم  هکنآ  رگم  تسین  لماش  ار  نیمز  دوخ  هدرک و  نوریب  مکح  نیا  زا  ار  نآ  یلیلد  هچنآ  زج  تسا  حاـبم  زیچ  همه  هک 

دناهتفگ ار و  نآ  تساوخ  درک و  نآ  کنهآ  ینعی  نامسآ » رب  دش  راوتـسا   » تسا الاب  يوس  ءامـس  ظفل  زا  دوصقم  اسب  هچنانچ  دشاب  نیئاپ 
: هتفگ رعاش  هچنانچ  تسنآ  ندوب  اراد  الیتسا و  ینعمب  يراوتسا 

يزیرنوخیب ندز و  ریشمشیب  قارع  رب  رشب  دش  راوتسا 
یکلف هن  اب  نامـسآ  تفه  هدیرفآ و  یتسـس  يژک و  یب  ار  اهنآ  هک  دناهتفگ  هچنانچ  تسا  الاب  ياضف  ای  هیولع  مارجا  نامـسآ  زا  دوصقم  و 

اناد يزیچ  رهب  وا  و   » دـناهدش هدرب  مان  شرع  یـسرک و  هب  عرـش  نابز  رد  مهن  متـشه و  کلف  اریز  درادـن  تافانم  دـناهتفگ  نانابدـصر  هک 
لیلد هیآ  نیا  تسا و  وا  شناد  رب  لیلد  بوخ  بیترت  بیجع و  قسن  نیا  هک  تسنآ  لیلد  لمکا و  هجو  رب  تسا  شنیرفآ  تلع  نایب  تسا »

. دیابب شنایب  هچنانچ  زین ، تسا  نیمز  هکلب  اهنامسآ  ثودح  رب 
شساپس گرزب  ياهتمعن  يارب  تسا  ساپس  هتسیاش  ادخ  هک  درک  شرازگ  ار » نیمز  اهنامـسآ و  هدیرفآ  هک  تسا  ادخ  نآ  زا  ساپـس  - » 2

دننام مه  وا  هکنیا  اب  درفم  ار  نیمز  دروآ و  عمج  ار  تاوامس  دننادرگ ، ور  ناشراگدرورپ  زا  هک  نانآ  رب  دشاب  یتجح  ات  هن  ای  دنیوگ 
7 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

يرترب تفارـش و  يارب  تشاد  مدـقم  ار  نآ  تواـفتم و  تاـکرح  راـثآ و  رد  دـنفلتخم و  دوـخ  تاذ  رد  نامـسآ  تاـقبط  اریز  تـسا  اـهنآ 
. شناکم

حرش

رـس يالاب  نامه  ار  دوبک  ياضف  هتـسیرگن و  الابب  برع  تسا  هدـنخرچ  يالاب  یـسراپ  نابز  رد  نامـسآ  تسا و  الاب  برع  نابز  رد  ءاـمس 
شخرچ و رظن  زا  نامـسآ  تفه  ریبعت  هتخاس و  دـننام  شیایـسآب  هدروآ و  ناـبزب  مه  ار  اـهنآ  شخرچ  يرتشیب  تقد  اـب  نایـسراپ  تفگ و 
هب ار  اـضف  یکلف  شناد  مه  زورما  دـناهدوب و  ناـیمدآ  فورعم  یناـمز  رید  زا  هرایـس  تفه  اریز  هدـش  فورعم  نارتـخا  نوگاـنوگ  شدرگ 

تایآ روظنم  یـسویملطب  تئیه  تادـقتعم  میدرک و  نایب  هناگتفه  باب  رد  لاصخ  حرـش  رد  ار  نآ  حرـش  هک  هدومن  صخـشم  هقبط  تفه 
(. نایاپ  ) تسا هدش  لطاب  هیضرف  نیا  تسین و  رابخا  ریبعت  نآرق و 

قلخ رد  هک  تـسنیا  یلوـعفم  کـی  لـعج »  » و قـلخ »  » ناـیم قرف  درک و  رادوـمن  دروآرب و  ار  اـهنآ  ینعی  تخاـس » ینـشور  اـهکیرات و  «و 
ار تملظ  هیونث  هچنانچ  درادـن  يدوجو  دوخ  يدوخب  هک  یعرف  ینمـض و  تسیرما  لـعج  یلو  دراد  تلاـصا  هدـش و  روظنم  يریگهزادـنا 
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يرایسب مارجا  بابسا و  زا  دراد و  دومن  دوب و  ینارون ، يدوجوم  هیاس  تسا و  رون  يدوبان  تملظ  هکلب  دناهتسناد  لیصا  ادج و  ءدبم  کی 
هار اریز  دراد  ددعت  یهارمگ  ینعمب  تملظ  مه  زاب  تسا  اهلد  ینـشور  هک  دشاب  تیادـه  رون  زا  روظنم  رگا  هدروآ و  عمج  ظفلب  هک  دوارت 

. دنوشیم ققحم  هطقن  ره  رد  نآ  زا  فارحنا  رثا  رب  هک  اهرازه  ژک  هار  تسا و  یکی  تسار 
زا ار  اـهنآ  ساـبع  نبا  زا  یتـیاور  رد  تسا و  اـیند  ياـهزور  هزادـنا  ناـمه  اـجنیا  رد  اـهزورب  دوصقم  هک  تسنیا  روهـشم  زور » شـش  رد  »

شدوخ رهاظ  زا  ار  هیآ  دوشیمن  ربخ  نیا  اب  میوگیم : نم  تسنایمدآ  امـش  هرامـش  لاـس  ربارب  رازه  يزور  ره  هک  هتـسناد  ترخآ  ياـهزور 
: هکنیا يارب  دیرفآ  جیردتب  زور  شش  رد  ار  ناهج  دنیرفایب  یندزمهب  مشچ  رد  ار  زیچ  همه  تسناوتیم  هک  ادخ  ارچ  و  دنادرگرب ،

شیب جیردت  رد  يریذپ  تربع  اریز  دوب  هدیرفآ  هک  اههتشرف  يارب  دشاب  يدنپ  - 1
8 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. هدیسر يربخ  رد  هچنانچ  تسا 
رد همه  دـندوب  يراچان  ای  عبط  زا  رگا  اریز  دـندش  رداص  اهتمکح  هوجو  حـلاصمب و  اناد  راتخم  یئاـناوت  زا  همه  اـهنیا  هک  دوش  هتـسناد  - 2

. دندشیم ققحم  لاح  کی 
رگا  » هک هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هچنانچ  دزاس  غیرد  ار  یگدزباتـش  دزومایب و  ار  اهراک  ماجنا  رد  شمارآ  مدرمب  ات  - 3

یتـجح شیاـنما و  يارب  دروآ  ياهنومن  ار  ارادـم  نتخادـنا و  سپ  یلو  دـیرفآیم  دـنیرفآ  یندزمهب  مشچ  زا  رتـمک  رد  ار  همه  تساوخیم 
«. شیاههدیرفآ رب  دومن 

نکمم و  دراد ؟ انعم  هچ  زور  اجنیا  رد  دشاب و  شبورغ  عولط و  دیـشروخ و  تکرح  زا  زور  هک  تسنیا  نآ  دناهدروآ و  یلاکـشا  اجنیا  رد 
. هجو دنچب  نآ  زا  خساپ  تسا 

. نامسآ تفه  هن  تسا  مهن  کلف  شخرچ  نامه  زور  يریگهزادنا  نازیم  - 1
نیا تساهنآ و  زا  رترب  هچنآ  هن  دـشابیم  تسا  اهنآ  نایم  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  تفه  نامه  هناگـشش ، صخـشم  ياهزور  ياهدـیرفآ  و 

. هدرک رپ  ار  اضف  هدوب و  اهنآ  زا  شیپ  تساهنآ  همه  شنیرفآ  هیام  هک  یبآ  هک  اریز  دوشن  ألخ  ببس 
«. زور نآ  رد  داهج  هب  دهد  تشپ  هک  ره   » ادخ هدومرف  رد  هچنانچ  تسا  هاگ  دنچ  اهزور  زا  روظنم  - 2

ققحت یقیقح  زور  دیـشروخ  دوجو  زا  شیپ  اریز  تسا  یکی  همه  عجرم  نآ و  یجراخ  دوجو  هن  تسنآ  رادـقم  زور  شـش  زا  دوصقم  - 3
هیاپ ریدقت  رهب  نآ و  دوجو  ضرف  رب  زور  شش  رادقمب  دیـشروخ  تکرح  هزادنا  ای  قلطم  نامز  زا  تسا  هزادنا  ای  دوصقم  سپ  تسین  ریذپ 

، ماسجا رب  نآ  شنیرفآ  مدقت  لوق  رب  انب  حور  ای  بآ ، نوچ  هدوب  هک  یقولخم  ای  یهلا  تاذ  ءاقب  زا  یعازتنا  تسا  یششک  نامز  هک  تسنیا 
رادـقم نآ  دراد و  يدوجو  نامز  هکنیا  رب  انب  هدوب  هدـیرفآ  نآ  زا  شیپ  یکلف  تفگ  دـیاب  اـی  تسا و  هدـنیآ  ربخ  رد  هچناـنچ  اههتـشرف  اـی 

هک تشذگ  ددجت و  اریز  تسا  کلف  تکرح 
9 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

سفن نوچ  هک  دراد  يدرجم  حور  مه  نامز  دـناهتفگ  ناـبآم  یفوص  یخرب  تسا . « 1  » روصتم همه  رد  ءامکح  دزن  تسینامز  ققحت  أـشنم 
زا يرایـسب  دـننام  نخـس  نیا  دنتـسه و  تادرجم  ضراوع  زا  ناکم  نامز و  حور  دراد و  يدرجم  حور  مه  ناـکم  هچناـنچ  نت  يارب  تسا 
ره اهنامـسآ و  ثودح  رب  لیلد  هدنیآ  رگید  ياههیآ  هیآ و  نیا  لاح  رهب  دشابیمن و  ریذـپ  درخ  تسین و  مهف  لباق  ناشرگید  ياهیفابلایخ 

تسا و ریذـپ  ناـیاپ  شیاـقب  دراد و  دوـخ  شیپ  رد  هتـشذگ  زور  جـنپ  دـش  دـیدپ  رخآ  زور  رد  هچنآ  اریز  دنـشابیم ، تسا  اـهنآ  رد  هـچنآ 
هزادـناب هدـش  دـیدپ  تسخن  زور  رد  هچنآ  تسا و  ثداـح  هدوـب  تسین  دوـخ  زا  شیپ  هچ  ره  ددـنویپ و  یتـسین  هـب  هتـشذگ  رد  شدوـجو 

مه ناـمز  دوخ  هک  دـیآ  مزـال  ءاـمکح  رب  داریا  نیا  دنـشاب و  ثداـح  ریذـپ و  ناـیاپ  يدوجوم  همه  سپ  دراد  دوجو  يرخآ  زا  يدودـحم 
. تسا ثداح  دوخ  هک  تسا  یکلف  تکرح  رادقم  اریز  تسا  ثداح 
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یتفص دنراد و  یتاذ  مادک  ره  دنزیچ و  هس  دوخ  اهنآ  نیب  ام  نیمز و  نامسآ و  اریز  تسا  لاح  شش  زور  شـش  زا  دارم  هتفگ : يزار  رخف 
زور تسیراک و  ره  فرظ  هک  درگنیم  نامز  هنزور  زا  ار  اهنآ  یمدآ  نوچ  هدش  ریبعت  يزور  مادک  ره  شنیرفآ  نارود  دنوشیم و  شش  هک 

10 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
دوب و كرابم  يداز  هک  يزور  دیوگ  يرگیدب  یکی  هچنانچ  هدوبن  يزور  بش و  اهنامسآ  شنیرفآ  زا  شیپ  هن  رگ  تسیرتروهشم و  نامز 
زا رود  تسا  یفلکت  هتفگ  وا  هچنآ  یلو  تسا  راک  نیا  فرظ  شروظنم  اریز  تسین  فلاخم  شدوصقم  اب  یلو  تسا  هداز  بش  رد  هک  اسب 

. دوشیم نایب  شرع  رب  ياوتسا  شرع و  يانعم  يدوزب  رتقفاوم و  نآرق  دوصقم  اب  تسا و  رتکیدزن  همیرک  هیآ  ریبعتب  میتفگ  ام  هچنآ  مهف و 
يور رب  شرع  هکنیا  هن  دوبن  هلصاف  بآ  وا و  شرع  نایم  يزیچ  ینعی  دوه ) هروس  هیآ 7  ج 2   ) هتفگ يواضیب  دوب » بآ  رب  وا  شرع  و  - » 5

رب بآ  هدـش  هتفگ  ناهج و  نیا  مارجا  زا  تسا  بآ  شرع  زا  سپ  ثداح  تسخن  هکنیا  رب  هتـسناد و  ألخ  ناکما  رب  لیلد  ار  نآ  دوب و  بآ 
. نایاپ دناد  رتهب  ار  نآ  ادخ  هدوب و  داب  شود 

نیا هدوب و  هاگرارقیب  ادـخ  يورین  هب  بآ  دـناهدوب و  نیمز  اهنامـسآ و  زا  شیپ  بآ  شرع و  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  هیآ  نیا  هتفگ  یـسربط 
هک هدوب  بآ  هیام  هیاپ و  رب  وا  شنیرفآ  نامتخاس  ینعی  تسنامتخاس  ینعمب  شرع  دـناهتفگ  نآ و  رکنم  يارب  تسا  تربع  نیرتگرزب  دوخ 

(. نایبلا عمجم  دوه  هروس  ج 5   ) هدمآ دننکیم  نامتخاس  ینعمب  َنوُشِْرعَی » اَّمِم   » رد نوشرعی  هچنانچ  تسا  رتزیگناتفگش  رتعیدب و 
دیزرل دوخ  رب  هک  دش  یبآ  نآ  دیرگن و  نآ  رب  تبیهب  دیرفآ و  زبس  توقای  هناد  کی  یلاعت  يادخ  هتفگ : بعک  هتفگ : شریـسفت  رد  يزار 
دنیوگ هک  تسنانچ  تسبآ  رب  وا  شرع  هتفگ : مصا  رکب  وبا  درک ، راوتسا  نآ  رب  ار  شرع  سپس  داهن و  ششود  رب  ار  بآ  دیرفآ و  ار  داب  و 

زا شیپ  بآ  شرع و  هکنیا  رب  تسا  لیلد  هدوب  هنوگ  ره  تسا و  هدیبسچ  يرگید  رب  یکی  هک  تسین  نیا  دوصقم  تسا و  نیمز  رب  نامـسآ 
اهنآ هک  دیاشن  اریز  دناهدوب  نیمز  نامسآ و  شنیرفآ  زا  شیپ  اههتشرف  هکنیا  رب  تسا  لیلد  نیا  دناهتفگ  هلزتعم  دناهدوب . ضرا  تاوامس و 
شیک شناد و  هک  تسنیا  هلمج  نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  راـبخا  یخرب  رد  و  ناـیاپ . دوش  دـنمهرهب  اـهنآ  زا  هک  دـشابن  یـسک  دـنیرفآ و  ار 

(. دوه هروس  ریسفت  رد  ج 5 ص 57   ) هدرک ریبعت  الویهب  ار  بآ  هملک  تسا  الویه  هب  لئاق  هک  یسک  هداهن و  بآ  شودب  ار  دوخ 
11 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

عاونا دنشاب و  شیاههدنب  نکسم  هک  تسنآ  نیمز  نامسآ و  شنیرفآ  هغلاب  تمکح  ینعی  دیرترادرکشوخ » مادک  هک  ار  امش  دیامزایب  ات  »
امـش دیامزایب  ات   » دومرف هک  تسا  یـشیامزآ  دننام  دوخ  نیا  دناسر ، ترخآ  شاداپب  ات  دزاس  فلکم  ار  اهنآ  دراد  ینازرا  اهنآ  هب  ار  اهتمعن 
هکلب تسین  لمع  يرایـسب  دوصقم  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـینکیم و  راک  هچ  ات  دـنک  نحتمم  کی  راک  امـش  اب  اـت  ینعی  ار »

. تسا صالخا  تسرد و  تین  ادخ و  زا  سرتب  هدنب  راک  یتسرد  هک  تسیراک  تسرد  دوصقم 
رـضاح ار  شنادنزرف  سیلبا و  ینعی  تسا  هتفگ  نایبلا ) عمجم  ج 6 ص 476   ) یسربط نیمز » اهنامـسآ و  شنیرفآب  مدرکن  ناشهاوگ  - » 6

یشرازگ نیا  دنشاب و  رای  رگید  کی  شنیرفآ  رب  ای  دننک و  يرای  ارم  هک  ناشدوخ  شنیرفآ  رد  هن  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  متخاسن 
ینعی نابیتشپ » ار  اههدـننکهارمگ  ماهتفرگن  نم  : » وا هدومرف  تسنآ  لیلد  ناراککمک و  نارای و  زا  وا  يزاـینیب  تردـق و  لاـمک  زا  تسا 

و دـنرب ، راکب  رای  ینعمب  ار  دـضع  هملک  هک  دـشاب  رایـسب  دـنهد و  کـمک  نمب  اـت  متخاـسن  دوخ  ناراـی  دـننک  هارمگ  ار  مدرم  هک  یناوید 
اهنآ نم  دیاین و  تسدب  وا  زج  زا  هک  صوصخم  تسا  یـشناد  ار  وا  ایوگ  هک  دینک  ناطیـش  يوریپ  نانچ  امـش  هک  تسنیا  دوصقم  دناهتفگ 
اهنآ وریپ  اجک  زا  سپ  دوش  هدیرفآ  يزیچ  ره  هنوگچ  هک  متخوماین  اهنآب  ناشدوخ و  شنیرفآ  رب  هن  متخاسن و  علطم  اهنامـسآ  شنیرفآب  ار 

فقاو رگید  کی  قلخ  رب  دنتشادن و  روضح  نیمز  اهنامسآ و  قلخ  رد  رافک  نیا  برع و  ناکرـشم  هک  تسنیا  دوصقم  دناهتفگ  و  دنوشیم .
. دنیادخ نارتخد  اههتشرف  دنیوگیم  اجک  زا  سپ  مدیرفآ  ار  اهنآ  نم  هک  دندوبن  دندشن و 

(: فهک هروس  ج 5 ص 729   ) هدوزفا هیآ  ریسفت  رب  رگید  هجو  ود  يزار 
اههدـنهد و داهنـشیپ  نیا  هدومرف  ادـخ  میورگن ، وتب  اـم  ینارن  تسلجم  زا  ار  نادنمتـسم  رگا  دـنتفگ  ربـمغیپ  هب  هک  ینارفاـک  خـساپ  رد  - 1
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رد هچنانچ  دـنهدیم ؟ يداهنـشیپ  نینچ  ارچ  دـندوب و  نارگید  نوچ  دـندوبن و  نم  کیرـش  ناهج  شنیرفآ  رد  هواـی  هدوهیب و  ياـهوگروز 
. میریذپب وت  زا  ار  اهداهنشیپ  نیا  ات  یتسین  هاشداپ  ریزو  روشک و  هاشداپ  وت  یئوگ  دنک  وتب  یگرزب  ياهداهنشیپ  هک  یسک  خساپ 

12 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
و نایاپ ، دـیناد  نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  دـیناوتن  دـینادان و  تشونرـس  تواقـش و  تداعـس و  لاوحاب  امـش  هک  هدـش  هتفگ  راـفک  نیمهب  - 2

وبا ای  باطخ  نب  رمع  هب  ار  مالسا  ایادخ  راب  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یـشایع 
هتسویپ یلاعت  ادخ  هک  هدروآ  داوج  ماما  زا   440 یفاک ج 1 / رد  و  داتـسرف : ودب  اهنآ  هراب  رد  ار  هیآ  نیا  ادـخ  زاس و  زیزع  ماشه  نب  لهج 

دیرفآ و ار  زیچ  همه  سپس  دندنام و  راگزور  رازه  دیرفآ و  ار  مالّـسلا  مهیلع  همطاف  یلع و  دّمحم و  سپـس  دوب و  اتکی  دوخ  یگناگی  رد 
تسا حیرص  ربخ  نیا  و  ربخ » رخآ  ات   » تشاذگاو اهنادب  ار  همه  راک  تشاد و  اور  اهنآ  رب  ناشیربنامرف  دومن و  اهنآ  شنیرفآ  هاوگ  ار  نانآ 

. ملاع ءازجا  همه  ثودح  رد 
تسا ناحبـس  يادخ  هک  دننادیمن  ایآ  هک  تسنیا  انعم  یبوکرـس و  يارب  تسا  یـشسرپ  هتفگ  هر  یـسربط  دنرفاک » هک  نانآ  دننیبن  ایآ  - » 7

ود ره  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یتسار   » يرگید هن  شتـسرپ  هتـسیاش  دوبعم  تسا  وا  سپ  تسین ؟ اناوت  اهنآ  رب  وا  زج  دـنکیم و  اهراک  نیا  هک 
ادـج مه  زا  اوه  هلیـسوب  ار  اهنآ  ام  دـندوب و  هتـسب  دـندوب و  هدـیبسچ  مهب  دنتـشاد و  یگتـسب  ود  ره  ینعی  ناشمیداشگ » ام  دـندوب و  هتـسب 

نامـسآ تفه  ات  میدوشگ  زاب  مه  زا  ار  اهنآ  ام  دـندوب و  مه  رد  اهنامـسآ  همه  هدـش : هتفگ  و  هدـش ، لقن  نارگید  سابع و  نبا  زا  میدرک ،
ناراب دوب و  هتـسب  نامـسآ  دناهتفگ : هدش و  لقن  نینچ  يدس  دهاجم و  زا  میدوشگرب و  نیمز  تفهب  ار  نآ  دوب و  نینچ  مه  نیمز  دندش و 

رقاب ماما  زا  تسا و  دیز  نبا  هیطع و  همرکع و  زا  هایگب - ار  نیمز  میدوشگ و  نارابب  ار  نامـسآ  تشادن و  هایگ  دوب و  هتـسب  نیمز  دادیمن و 
(. نایبلا عمجم  ریسفت  ج 7 ص 45   ) نایاپ هدش  تیاور  نینچ  مه  قداص  ماما  و 

شنیرفآ هاوگ  ار  اهنآ  نم  : » هدومرف مه  ادخ  دندیدن و  ار  نآ  مدرم  نوچ  تسا  لکـشم  یلوا  نتـسناد و  ای  تسندید  ای  تیؤر  هتفگ : يزار 
هدوب و هتسب  تسخن  هکنیاب  مکح  یلو  تسا  قتف  قتر و  ياریذپ  مسج  ره  هکنآ  يارب  تسا  لکـشم  مه  یمود  و  متخاسن » نیمز  نامـسآ و 

دنچ ار  لاکشا  مود  هجو  رایتخا  زا  سپ  دیاشن و  نایب  نیدب  تلاسر  رکنم  رافک  اب  هرظانم  درادن و  عرش  نایب  زج  یهار  هدش  هدوشگ  سپس 
میروآ لیلد  ار  وا  لوق  سپس  مینک و  تباث  رگید  ياههزجعمب  ار  دّمحم  توبن  ام  - 1 هداد : باوج 

13 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
. میزاس نآ  زا  داسف  یفن  ناهج و  حلاصم  لوصح  لیلد  ار  ود  ره  و 

نانآ و عامتجاب  مکح  دشابن و  ای  دنـشاب و  مه  اب  هک  دـیاش  ماسجا  همه  هک  تسا  لیلد  لقع  تسا و  اهنآ  ناکما  قتف  قتر و  زا  دوصقم  - 2
. دراد لیلدب  زاین  سکعلاب  ای  مه  زا  ناشندشادج 

دش بآ  تسیرگن و  نآ  رب  تبیه  هدیدب  دیرفآ و  يرهوگ  یلاعت  ادخ  هک  هدمآ  تاروت  رد  اریز  دنتسنادیم  ار  انعم  نیا  يراصن  دوهی و  - 3
یتسود مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  ینمشد  رد  دوهی  اب  اهتسرپتب  درک و  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  دیرفآ و  نآ  زا  ار  نیمز  اهنامـسآ و  و 

. دنتشاد رواب  هنیمز  نیا  رد  ار  دوهی  هتفگ  هکنیا  رب  انب  دروآ  اهنآ  يارب  ار  لیلد  نیا  ادخ  دنتشاد و 
مزلتسم هجو  نیا  هتفگ  هدروآ و  ار  یـسربط  لوا  هجو  نامه  و  یکی - لوق  دنچب  دنراد  فالتخا  قتف  قتر و  ینعم  رد  نیرـسفم  هتفگ  سپس 

ءازجا تشاذـگ و  دوخ  لاحب  ار  نیمز  درک  ادـج  مه  زا  ار  اـهنآ  نوچ  یلاـعت  ادـخ  اریز  نامـسآ  رب  دـشاب  شیپ  نیمز  شنیرفآ  هک  تسنآ 
ادج ناشمه  زا  نادب  دیرفآ و  يداب  اهنآ  نایم  سپـس  دـیرفآ  هدـیبسچ  مهب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادـخ  هتفگ : بعک  تشارفارب . ار  ینامـسآ 

نامسآب دنگوس  قراطلا ) 12 و 13 -  ) یلاعت ادخ  هدومرفب  هدرک  دییأت  هداد و  حـیجرت  ار  موس  هدروآ و  ار  موس  مود و  هجو  سپـس  تخاس 
هتفگ سپـس  ار » ياهدنز  زیچ  ره  بآ  زا  میتخاس  و   » ادخ هدومرفب  مه  هایگ و  ندـیئورب  رادفاکـش  نیمزب  ناراب و  شزیر  ینعی  راد  تشگرب 

-2  ) ادـخ هدومرف  نوچ  دـشاب  راهظا  داـجیا و  قتف  قتر و  زا  دوصقم  تسا  اور  دـیوگ  هک  تسا  یناهفـصا  ملـسم  یبا  هتفگ  مراـهچ  ریـسفت 
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تسنیا شقیقحت  میوگ : نم  قتر ، هب  ار  داجیا  زا  شیپ  لاح  هداد و  شرازگ  قتف  ظفلب  ار  داجیا  نیمز و  نامـسآ و  هدننیرفآ  رطاف و  رطافلا )
نیا زا  دنوش و  ادج  مه  زا  یتسه  وترپ  رد  قئاقح  تسا و  یگتـسب  هدننامب  یتسین  تسین و  ادج  نایعا  زاتمم و  اهزیچ  ضحم  یتسین  رد  هک 

. یتسه يارب  ار  قتف  هدروآ و  یتسین  هب  ریبعت  ار  قتر  ور 
هک ناشیا  رب  تسا  ياهناشن  ( » سی - 28  ) ادخ هدومرفب  هدوب  زور  زا  شیپ  بش  مجنپ ، لوق 

14 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
ادج ار  اهنآ  نشور  زور  راهظا  اب  ادخ  دوبن و  ادیپ  ناشیئادـج  دـندوب و  هتـسب  مهب  یکیرات  رد  نیمز  نامـسآ و  و  میروآ » رب  زور  بش و  زا 

یخرب دـننک و  دـییات  ار  موس  هجو  هک  دـیآ  يرابخا  میوگ  نم  هدـش ، لقن  هصالخ  روطب  هک  ص 144 ) بیغلا ج 6  حـیتافم   ) مه زا  دومن 
تیاور هدع  زا  دوخ  دنـسب  یفاک  هضور  رد  ینیلک  ینادـب و  يدوزب  هچنانچ  دراد  مود  هجوب  تراشا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياههبطخ 

دندش رفاک  هک  نانآ  دندیدن  ایآ   » لج زع و  ادخ  لوق  ریسفت  زا  دیسرپ  مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  عفان  تفگ  هک  یلامث  هزمح  یبا  زا  هدرک 
چیه دوب  هتـسب  نامـسآ  هدروآ و  دورف  نیمزب  ار  مدآ  یلاـعت  كراـبت و  ادـخ  دومرف  میدوشگ » ار  اـهنآ  اـم  دـندوب و  هتـسب  نیمز  نامـسآ و 

هاگنآ تفرگرب و  رادناراب  ربا  نامـسآ  ات  دومرف : تفریذپ  ار  مدآ  هبوت  لج  زع و  ادخ  نوچ  دـیئوریمن و  چـیه  دوب  هتـسب  نیمز  دـیرابیمن و 
تـسنیا تخاس و  ناور  اهیوج  دروآ و  رابب  اههویم  دروآ و  رب  اهتخرد  اـت  دومرف  ار  نیمز  دـیراب و  ورف  دوشگ و  ار  دوخ  ياـهرد  اـت  دومرف 

. تسا موس  هجو  لیلد  نیا  و  ربخ ، رخآ  ات  ادخ  لوسر  هداز  يا  یتفگ  تسار  تفگ  عفان  نآ . قتف  تسنیا  نآ و  قتر 
: دیوگ نایبلا ج 7 ص 45 ) عمجم  رد   ) یسربط ار » هدنز  زیچ  ره  بآ  زا  میتخاس  «و 

رتتسرد تسخن  میدروآ و  رب  هفطن  زا  ار  هدیرفآ  ره  ینعی  دناهتفگ : و  میدرک ، هدنز  ار  هدنز  ره  میدروآ  دورف  نامسآ  زا  هک  یبآ  اب  ینعی 
ندـیمهف يارب  دومرف : بآ  هزم  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـش  شـسرپ  هک  هدرک  تیاور  ناولع  نب  نیـسح  زا  شدنـسب  یـشایع  تسا .

زا ینعی  دناهتفگ : و  میدیرفآ » ار  هدنز  زیچ  ره  بآ  زا  : » دومرف ناحبـس  يادخ  تسا  یگدنز  هزم  نامه  بآ  هزم  نداد  جـنر  يارب  هن  سرپب 
. ملسم یبا  زا  دوشیم ، همه  اهتخرد  هایگ و  روناج و  لماش  میتخاس و  ار  وا  ومن  رادناج و  ره  یگدنز  بآ 

. ناهرب لیلد و  زا  دینک  هدهاشم  هچ  نادب  نآرقب و  دیورگیمن » دیرادیمن و  رواب  ایآ  »
هقباس هیآ  رد  یحلا »  » تفـص ای  يوتـسا )  ) رد ریمـض  لدـب  ای  تسا » ددـعتم  هک  وه   » ربخ ای  هیآ » ردـص  رد  تسا  يذـلا   » ربخ نامحر » - » 8

ای لیئربج  ای  یلاعت  ادخ  نآ  دهد و  شرازگ  وتب  هک  ار  يدنمشناد  شرع  رب  يراوتسا  شنیرفآ و  زا  سرپب  ینعی  ًارِیبَخ » ِِهب  ْلَئْسَف  »
15 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

باتک لها  زا  دنتـسه  ادـخ  رب  نامحر )  ) قالطا رکنم  رگا  هک  تسنیا  انعم  دـناهتفگ  یخرب  و  دنتـسه ، نیـشیپ  ینامـسآ  ياـهباتکب  ناـیاناد 
 ... هدش قالطا  ادخ  رب  انعم  نیدب  یظفل  نینچ  هک  دنسرپب 

ره رد  تبون و  ود  رد  ای  زور  ود  رادقم  رد  ینعی  هتفگ : يواضیب  هدیرفآ » زور  ود  رد  ار  نیمز  هک  نادب  دیرفاک  امش  هتفگ  یتسار  وگب  - » 9
شنیرفآ راب  ود  زا  روظنم  تسنامـسآ و  ریز  طیـسب  ياهمرج  نیمز  زا  دوصقم  دیاش  و  هدیرفآ ، دـیاب  ار  هچنآ  رتشیب  هچ  ره  باتـش  اب  تبون 

تافص تاذب و  تبـسن  یئوگ  اوران  ناشرفک  ار و  مادک  رهب  صوصخم  روص  مود  راب  هدیرفآ و  ار  اهنآ  كرتشم  هدام  راب  کی  هک  تسنیا 
« تسناـیناهج راـگدرورپ  وا   » مه هدـیرفآ  زور  ود  رد  ار  نیمز  هـکنآ »  » دـیاشن ار  اـتمه  هـکنیا  اـب  اـهاتمه » شیارب  دـیزاسیم  و   » تـسا ادـخ 
دـنبای و تریـصب  نآ  زا  اههدـننیب  ات  هتـشارفا  رب  نیمز  يالاب  رب  هوک » زا  اهرگنل  نیمز  رد  هداهن  و   » اـهنآ هدـنرورپ  تسا و  هچ  ره  هدـننیرفآ 

. دنرب اهدوس  اههدنیوج 
تفریم ناـمگ  تخاـسیم  نیمز  ریز  ار  اـههوک  رگا  نوچ  هتفگ : دوخ  ریـسفت  ص 353 ) ج 7   ) رد يزار  يواـضیب ) ریـسفت  ص 384  (ج 2 

وا دنرادیاپ و  يرادهگن  دنمزاین  دنرگید و  کی  رب  ینیگنـس  راب  هوک  نیمز و  دنیب  یمدآ  ات  تخاس  نآ  يور  رب  دننآ و  رادـهگن  یئاهنوتس 
(. ج 7 ص 353  ) دوب دناوتن  ناحبس  يادخ  زج 
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شیاهتوق نآ  رد  تفرگ  هزادنا  و   » رادناج هایگ و  روج  ره  شنیرفآب  داد  رایسب  ریخ  ج 2 ص 384 ) : ) هتفگ يواضیب  نآ » رد  داد  تکرب  «و 
دـیرفآ و نآ  بسانم  كاروخ  ینیمزرـس  ره  رد  ای  درک و  نیعم  ار  واب  هتـسیاش  كاروخ  یعون  ره  يارب  ار و  نیمز  لها  كاروخ  ینعی  ار »

مه اب  هک  نیمز  دوخ  قلخ  زور  ود  زا  ادج  زور  راهچ  هن  تسا  زور  راهچ  همتت  دوصقم  زور » راهچ  رد   » هدـش تئارق  مه  مّسق  رّدـق »  » ياجب
تـسویپ نایب  يارب  هتفگن  زور  ود  هکنآ  دیاش  زور و  هدزناپ  هفوک  ات  متفر و  زور  هد  دادغب  ات  هرـصب  زا  یئوگهلذب  هچنانچ  دنوش  زور  شش 

زا هدرک  هدامآ  ار  ناهج  كاروخ  اهنآ  رد  ادـخ  هک  تقو  راهچب  دوش  لمح  زور  راهچ  نیا  هک  اسب  میوگ : نم  تسخن . زور  ودـب  ناشندوب 
هچنآ همه  تخرد و  هایگ و  اههویم و  زا  تسا  ایرد  نابایب و  رد  هچنآ  نیمز و  ياههدنزخ  اههدنرپ و  نایاپ و  راهچ  مدرم و 

16 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
اهزور نیا  دندوب  مه » ربارب   » تسا رودب  قایس  زا  لیوأت  نیا  تسناتسمز و  زیئاپ و  ناتـسبات و  راهب و  تقو  راهچ  نآ  تسناروناج و  نارذگ 
تئارق عوفرم  و  تسا » اهیف   » ای اهتاوقا »  » ریمـض زا  لاح  دـناهتفگ : ماـیا و  فصوب  هدـناوخ  رورجم  ار  نآ  هک  تسا  بوقعی  تئارق  شلیلد  و 

يارب ار  اهکاروخ  هک  اـنعم  نیاـب  اـی  تسنآ  رد  هچنآ  نیمز و  شنیرفآ  تدـم  زا  اههدننکشـسرپ » يارب   » دـشاب ردـقم  یه »  » ربخ هک  هدـش 
. زور راهچ  رد  هدرک  هزادنا  ناراتساوخ 

کیرات يزیچ  هتفگ و  شریـسفت » جرد 2 ص 385   » يواضیب و  دوب » دود  نآ  و   » درک نآ  گنهآ  و  نامـسآ » يوسب  دـش  راوتـسا  سپـس  »
راخب هتفگ  سابع  نبا  هتفگ  ناـیبلا  عمجم  ج 9 ص 6 )  ) رد یـسربط  و  هدـش ، مهارف  نآ  زا  هک  هدوب  يزیر  ياههکیت  هیاـم و  دـیاش  هدوب و 

ادخ شرع  هک  هدروآ  رثا  بحاص  هتفگ : شریسفت  ج 7 ص 385 )  ) رد يزار  دش و  راوتسا  نامسآ  رب  شنامرف  ینعی  دناهتفگ  هدوب و  نیمز 
رب فک  نآ  تساـخرب و  يدود  یفک و  نآ  زا  درک و  دـیدپ  یمرگ  بآ  رد  ادـخ  و  دـیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  هاـگنآ  زا  دوب  بآ  رب 
هک نادب  و  دیرفآ . ار  اهنامـسآ  نآ  زا  ادخ  تفر و  الاب  تشارفارب و  دود  دروآرب و  نیمز  نآ  زا  درک و  شکـشخ  ادـخ  دـنامب و  بآ  يور 

دوهی نامگب  هک  یباتک  زاغآ  رد  ناتـساد  نیا  تسا و  دودرم  هن  رگ  تسا و  هتفریذپ  دراد  یتسرد  لیلد  رگا  تسین و  نآرق  رد  ناتـساد  نیا 
تباث لوقعم  ملع  ردام  اریز  دـجنگ  درخ  رد  نیا  هدـیرفآ و  هریت  ياههکیت  زا  ار  اهنامـسآ  یلاعت  ادـخ  هک  تسنآ  رد  هدـمآ و  تسا  تاروت 

ینـشور اهنادـب  هکنآ  زا  شیپ  دـیرفآ  ار  اهمتا  ناحبـس  يادـخ  نوچ  تسیرونیب و  هکلب  تسین  يدوجو  تیفیک  کی  یکیرات  هک  میدرک 
دندش و ینارون  داهن  وترپ  اهنآ  رد  تخاس و  هام  دیشروخ و  نارتخا و  اهنامـسآ و  دروآ و  مهارف  ار  اهنآ  نوچ  دندوب و  رونیب  هریت و  دهد 

دود اریز  دـیآ  تسرد  اهنآ  رب  دود  مان  دـندوب و  هریت  دزاسب  هام  دیـشروخ و  نامـسآ و  اهنآ  زا  تساوخ  ادـخ  هک  هاـگنآ  رد  متا  ءازجا  نیا 
. تسا رونیب  هدیشاپ  مه  زا  ءازجا 

امـش رد  هچنآ  دـینک  ادـیوه  دـیراد و  رب  ار  دوخ  يریگرثا  یـشخب و  رثا  ینعی  دـیوگ : يواضیب  دـیئایب » نیمزب  اهنامـسآ و  نآب  تفگ  سپ  »
روج ره  نوگانوگ و  عاضوا  زا  مداهن 

17 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
وا ندش  دیدپ  نامـسآ  ندمآ  ینعم  ای  هدوب  شرازگ  يدنب و  هیاپ  يریگهزادـنا و  شیپ  تقلخ  هکنیا  رب  انب  دـیئآرد  یتسهب  هکنآ  ای  اهیندوب 
زا ایتآ »  » تئارق تسا  ینعم  نیا  دیؤم  دیرآرب و  دوش  هداز  متـساوخ  امـش  زا  ار  هچ  ره  مادک  ره  هکنآ  ای  نآ  شـشک  نیمز  ندـمآ  تسا و 

لامک راهظا  دوصقم  ای  دیهاوخن ، ای  دیهاوخب  و  هاوخان » ای  هاوخلدب   » متساوخ اهامش  زا  هچنآ  رد  يرگید  اب  مادک  ره  دیزاسب  ینعی  تاتاؤم 
رادربنامرف ینعی  هاوخلدب » میدمآ  دنتفگ   » هک تساجنیا  زا  اهنآ ، تهارک  عوط و  تقیقح  هن  دوش  ماجنا  وا  تساوخ  دـیاب  هک  تسا  تردـق 

و دشابیم » سپ  شاب   » وا هدومرف  نوچ  هدش  شریذـپ  عاطم و  ینامرف  دـننامب  يو  يورین  زا  تسا  اهنآ  يریذـپ  رثا  روظنم  هک  تسنآ  رهظا  و 
ج 9 ص 6)  ) نایبلا عمجم  رد  یسربط  دوشیم . روصت  يرخآ  لوا و  ینعم  رب  انب  داد  خساپ  يورین  تفگ و  نخس  اهنادب  هک  دناهتفگ  هچنآ 
هدوبن و نایم  رد  ینخس  ار و  شیاههویم  ناتخرد و  اهیوج و  نیمز  دروآ و  ار  شنارتخا  هام و  دیشروخ و  نامـسآ  هتفگ : سابع  نبا  دیوگ :
نامرف و نوچ  هتـشادن و  یگنرد  فقوت و  هک  هدومن  ناسآ  ریبعت  نیدـب  ار  دوخ  شنیرفآ  تعرـس  تردـق و  ادـخ  هدـماین و  نابزب  یخـساپ 
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هب ریبعت  و  دـشابیم » شاب و  دـیوگیم  هک  تسنیا  يزیچ  تساوخ  ماگنه  شنامرف  انامه   » تسا وا  راـتفگ  نوچ  نآ  هتفرگ و  ماـجنا  یـشریذپ 
«. دنروانش خرچ  رد  همه  و   » تسباطخ ظفل  اب  تقفاوم  ای  لوقعلا  يوذ  مض  رابتعاب  تسا  لقاع  رکذم  عمج  هک  نیعئاط » »

 ... دیرفآ ار  اهنآ  مکحم  هشقنیب و  ینعی  هتفگ : يواضیب  نامسآ » تفه  ناشدیرفآ  ٍتاوامَس - َْعبَس  َّنُهاضَقَف  »
« ار دوخ  نامرف  ینامـسآ  ره  رد  درک  یحو  و   » ار اههراتـس  هام و  دیـشروخ و  هعمج  زور  دـیرفآ و  ار  اهنامـسآ  هبنـشجنپ  زور  زور » ود  رد  »
و  » شیاهنامرفب هدوب  نآ  لهاب  وا  یحو  دـناهتفگ : و  راک ، عبطب  ای  رایتخاب  تشاداو  نادـب  ار  وا  هک  دـیآ  وا  زا  هک  اجنآ  اـت  وا  يزادرپ  راـکب 

رتکیدزن نامسآ  صاخ  نیا  دنراد و  تفآ  ره  زا  ینابهگن » و   » دنـشخردب نآ  رب  نارتخا  همه  اریز  اهغارچ » هب  ار  رتکیدزن  نامـسآ  میتسارآ 
هک تسا 

18 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا اسر  ششناد  تردق و  هک  اناد » تزع و  اب  دنوادخ  ریبدت  ریدقت و  تسنیا   » ناوید درب  تسد  زا  تسا  ینابهگن  دراد و  رویز 

هبنش زور  ادخ  دنتفگ : هک  تسا  دوهی  نخـس  ندرمـش  غورد  نیا  و  یگتـسخ » جنر و  چیه  امب  دیـسرن  : » دیامرف هروس ق  هیآ  رخآ  رد  - 11
. مینکن يراک  چیه  نآ  رد  ام  ور  نیا  زا  دوب و  هدناسر  نایاپب  ار  شنیرفآ  هک  تفای  شیاسآ 

شنیرفآ هبنـش  کی  زور  ادخ  دـنتفگ : هک  تسا  دوهی  رب  ّدر  هیآ  دوصقم  هک  يرـسفم  کی  زا  هتفگ : شریـسفت  ج 7 ص 644 )  ) رد يزار 
: دومرف ادخ  دیدرگ و  راوتسا  ششرع  رب  دش و  مارآ  هبنش  زور  تفای و  نایاپ  هعمج  زورب  هک  زور  شش  ات  درک  زاغآ  ار  ناهج 

میدیدن جنر  تسخن  شنیرفآب  ام  ینعی  تسا  اهتسرپتب  ّدر  وا  دوصقم  هک  تسنآ  رهاظ  و  درک ، اهنآ  رب  ّدر  دیـسرن » امب  یمارآان  جـنر و  »
کی اریز  دنتـسنادن  ار  شریـسفت  ای  دندرک و  فیرحت  ای  دنتفرگرب  تاروت  زا  دنتفگ و  دوهی  هچنآ  مود و  راب  رد  نآ  هداعاب  میـشابن  اناوت  ات 

زا نامز  یلو  دـشاب  ماسجا  زا  شیپ  نامز  دـیاب  دـشاب  هبنـش  کی  زور  زا  نامـسآ  شنیرفآ  رگا  ادـج و  مه  زا  تسا  یناـمز  هبنـشود  هبنش و 
: میوگ نم  تسا  هفـسالف  بهذم  هک  دیآ  مزال  ملاع  مدـقب  لوق  دنـشاب و  رگید  ماسجا  ماسجا  نیا  زا  شیپ  دـیاب  دوب و  دـناوتن  ادـج  ماسجا 

یتسناد شیپ  هچنانچ  تسا  لطاب  دیآ  مزال  ملاع  مدق  هکنیا  مهوت  و  ینادـب ، يدوزب  هک  هدـمآ  هربتعم  رابخا  رد  شنیرفآ  رد  مایا  نیا  نییعت 
شنیرفآ زا  سپ  هک  يروطب  درک ، دوشیم  اهنآ  نامز  ریدقتب  مایا  نییعت  دـیاین و  مزال  مدـق  هک  تسا  نکمم  هجو  دـنچب  نآ  حیحـصت  اریز 

. شیدنیب دنشاب  مایا  نامه  تکرح  رد  دیشروخ  دوجو  ضرفب  دنوش و  قیبطت  نآ  رب  كالفا  تکرح  دیشروخ و 
ار نآ  هک  نامسآ  ای  تسا  رتراوشد  امش  شنیرفآ  ینعی  هتفگ  شریـسفت  ج 2 ص 644 )  ) يواضیب دیرتراوشد » شنیرفآ  رد  امش  ایآ  - » 13
زج ریوادـت و  نارتخا و  شنیرفآ  اب  دومن و  راومه  درک و  تسار  ار  نآ  دـیناسر و  يدـنلب  ات  ار  وا  یتفلک  ای  تشارفارب  شنیمز  زا  تخاس و 

داد و شـشک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  دـش و  زور  دروآ و  رب  ار  شباـتفآ  وترپ  نامـسآ و  تکرحب  دوـمن  هریت  ار  شبـش  درک و  شلماـک  اـهنآ 
شبآ تنوکس و  يارب  درک  راومه 
19 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

ناتمئاهب دوخ و  ات  تخاس » ناتنایاپراهچ  امـش و  هرهب  و   » درک شرگنل  ار  اههوک  ار و  شهاگارچ  مه  دروآرب و  ناشوج  ياههمـشچ  اـب  ار 
. دیوش دنمهرهب  نآ  زا 

همه سنج  درک » هزادنا  هکنآ  و   » شدـیاب دراد و  زاین  نادـب  یگدـنز  رد  هچ  ره  تخاس  وا  يارب  هک  دـیرفآ » تسرد  دـیرفآ و  هکنآ  - » 14
رایتخا و ای  شنم  عبطب و  دوخ  راکب  ار  اهنآ  درک » يربهر  سپ   » ار اهنآ  رمع  راک و  فاصوا و  رادقم و  تیـصخش و  ار و  نآ  عون  ار و  زیچ 

. تایآ ندروآ  دورف  لیلد و  بصن  ماهلا و  لیم و  ندیرفآب  شنک 

ههبش عفر 

شنیرفآ هک  دراد  تلالد  یلوا  هتـشادنپ  هک  نوچ  تاعزانلا  هروس  تایآ  اب  هدجـسلا  هرقب و  هروس  تایآ  نایم  هتفرگ  ضقانت  داریا  يدـحلم 
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: هدش هداد  باوج  دنچ  نآ  زا  سکع و  رب  یمود  تسنامسآ و  زا  شیپ  نیمز 
گرزب تسا  یمسج  نیمز  هکنآ  یکی  هدش  لاکشا  ود  اجنیا  نآ و  زا  سپ  شیروانهپ  ششک و  یلو  هدوب  نامـسآ  زا  شیپ  نیمز  هیام  - 1

هکنیا مود  هدوب و  نآ  لابندب  مه  شقلخ  هدوب  نامـسآ  شنیرفآ  سپ  نآ  شـشک  رگا  دوش و  ادج  نآ  شـشک  زا  نآ  هیام  تسین  نکمم  و 
شـشک زا  سپ  راـچانب  نیمز  ءایـشا  قـلخ  تسا و  نامـسآ  قـلخ  زا  شیپ  تسنآ  رد  هچ  ره  نیمز و  قـلخ  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  یلوا  هیآ 

. تسنآ
رب دراد  تلالد  داد » شـشک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  و   » یلاعت ادخ  لوق  هکنیاب  مود  زا  دـناهداد و  باوج  كاکفنا  عانتما  عنمب  لوا  لاکـشا  زا 

ششک زا  سپ  نامسآ  هیوست  هک  دوشیم  سپ  نیمز  ششک  رب  نامسآ  هیوست  مدقت  رب  درادن  تلالد  نیمز و  ششک  رب  نامسآ  قلخ  مدقت 
مدقم نامسآ  هیوست  هکنیا  رب  دراد  تلالد  موس  هیآ  هک  دوشیم  داریا  دشابن و  تافانم  نامسآ و  هیوست  زا  سپ  نیمز  ششک  دشاب و  نیمز 

رد هچنآ  قلخ  نامـسآ و  تفه  هیوـست  رب  تسا  مدـقم  تسنآ  رد  هچ  ره  نیمز و  قـلخ  هک  دراد  تلـالد  مود  هیآ  نیمز و  شـشک  رب  تسا 
فرع رد  هک  تسنآ  هشقن  يریگهزادنا و  لوا  هیآ  رد  قلخ  زا  دوصقم  هک  داد  باوج  تسا  نکمم  تسا و  دیعب  نآ  شـشک  زا  شیپ  نیمز 

زا شیپ  مه  نیمز  قلخ  هکنآ  دننام  تسا  اهنآ  هدام  قلخ  تسا  نیمز  رد  هچنآ  قلخ  زا  دوصقم  ای  تسا  فورعم  تغل  و 
20 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسا موس  هیآ  رهاظ  هچنانچ  دشاب  نیمز  ششک  زا  شیپ  نامسآ  هیوست  سپ  دراد  ار  انعم  نیمه  نآ  ششک 
تفهب هیوست  تسا و  مدقم  نیمز  ششک  رب  قلطم  هیوست  دنراد و  انعم  ود  یلوا  هیآ  رد  نامسآ  تفه  هیوست  موس و  هیآ  رد  هیوست  هکنیا  ای 

َو  » رد کلذ »  » ظفل هدـمآ و  مث »  » ینعمب اـهیّوسف »  » رد ءاـف )  ) دوش هتفگ  اـی  تاـیآ  ناـیم  عمج  رد  تسا  رتهب  نیا  تسنآ و  زا  سپ  نامـسآ 
رد بیترت  يارب  مث »  » ظفل دوش  هتفگ  ای  هدش ، رکذ  نآ  زا  شیپ  هچنآ  هن  نآ  قلخ  لصا  تسنامسآ و  ءانبب  هراشا  اهاحَد » َِکلذ  َدَْعب  َضْرَْألا 

تسا هدوب  نآ  ششک  زا  سپ  تسا  نیمز  رد  هچنآ  قلخ  سپ  هدمآ  نانتما  ضرعم  رد  ضرالا  یف  ام  قلخ  میدقت  شنیرفآ و  رد  هن  تسنایب 
ریبعت رد  یترفانم  کـی  نیا  یلو  موس  هیآ  رهاـظ  قبط  نیمز  شـشک  زا  شیپ  تسنآ و  زا  شیپ  ءامـس  هیوست  تسا و  نیمه  رهاـظ  هچناـنچ 

. میاهدروآ هدنیآ  رابخا  حرش  رد  هراب  نیا  رد  یتاهیجوت  ام  مود و  هیآ  اب  دراد 
تلیضف رد  تسا  نیمز  نامسآ و  قلخ  توافت  نایب  يارب  هدجسلا  هرقب و  هیآ  ود  رد  مث )  ) هملک هتفگ  شریسفت  ج 1 ص 62 )  ) رد يواضیب 

یلاعت ادخ  لوق  رهاظ  اب  تسا  فلاخم  دـشاب  دوجو  رد  ریخأت  يارب  رگا  اریز  اُونَمآ » َنیِذَّلا  َنِم  َناک  َُّمث   » هیآ رد  نآ  ظفل  نوچ  دوجو  رد  هن 
نامـسآ و شنیرفآب  تبـسن  ضرالا  یف  ام  قلخ  زا  شیپ  هک  نیمز  شـشک  رخات  رب  دراد  تلالد  نآ  هک  اریز  اهاحَد » َِکلذ  َدـَْعب  َضْرَْألا  َو  »
« کلذ دعب  اهرما  ربدت  ای  فرعت   » نوچ دشاب  بوصنم  يردقم  لعفب  ضرالا »  » دشاب و یئادـج  هلمج  اهیحد »  » هکنیا رگم  دـشاب  نآ  هیوست 

يارب هکلب  تسین  ینامز  رخات  يارب  موس  هیآ  رد  دـعب »  » ظفل هک  تسنیا  لاکـشا  لصا  عفر  يارب  مود  باوج  نایاپ  تسا  رهاظ  فالخ  یلو 
. تسا اهنآ  يروآدای  هکلب  تسین  تمعن  نامز  شرازگ  روظنم  اریز  دنشاب  سپ  شیپ و  هچرگ  تسا  اهتمعن  شرامش 

ندیئور يارب  هدامآ  یششک  هکلب  تسین  اهنت  ششک  ار » نآ  دیـشک  اهیحد   » ینعم تسا  هتفگ  شریـسفت  ج 8 ص 365 )  ) رد يزار  موس -
نیمز یگدامآ  نیا  اریز  هدوب  نامسآ  قلخ  زا  سپ  نیا  و  ار » شهاگارچ  بآ و  نآ  زا  دروآ  رب   » تفگ درک و  نایب  ار  نآ  هک  اهکاروخ 

21 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
. دنیاین دوجوب  ناویح  هایگ و  نداعم و  نآ  دازون  دنشابن  ود  ره  ات  ردپ و  نوچ  نامسآ  تسا و  ردام  نوچ  نیمز  هکنآ  يارب  تسنآ  زا  سپ 
عم ینعمب  هک  ٍمِینَز » َکـِلذ  َدـَْعب  ٍّلـُتُع   » ادـخ لوق  نوچ  نآ » هارمهب  تسا  کـلذ  عم   » ینعمب کـلذ » دـعب   » هک تسا  وا  زا  زین  هک  مراـهچ -

ادـخ تسین و  وا  ياـهراک  رد  بیترت  تدوصقم  ینینچ و  مه  نآ  زا  سپ  یناـنچ و  نینچ و  وـت  یئوـگ  يدرمب  وـت  هچناـنچ  تسا و  کـلذ 
ریرقت نیا  بیترت و  هن  تسا  روظنم  ندوب  نامه  و  دـندیورگ » هک  نانآ  زا  هدوب  سپـس   » دـیوگ ات  ٍۀَـبَقَر » ُّکَـف   » هدومرف دـلبلا » - 18  ) یلاعت

نیا میوگ  نم  داد ، شـشک  ار  نآ  نیمز  شرتسگ  اب  ینعی  اهاحَد » َِکلذ  َدَْعب  َضْرَْألا  َو   » هتفگ هک  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  هک  تسیریـسفت 
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مه سکعرب  تسنامه و  رهظا  هدوب و  نامسآ  زا  شیپ  نیمز  شنیرفآ  هک  تسنیا  روهـشم  سپـس  تسا ، مود  باوج  نامهب  کیدزن  باوج 
« ِءامَّسلا َیلِإ  يوَتْـسا  َُّمث   » لیوأت دـیرفآ و  نیمز  زا  شیپ  ار  نامـسآ  ادـخ  تفگ : هک  هدروآ  لتاقم  زا  طیـسب  باـتک  رد  يدـحاو  دـناهتفگ .

هدومرف ادخ  هچنانچ  هتفرگ  ردقم  نآ  رد  ناک  ظفل  نیمز و  شنیرفآ  زا  شیپ  دوب  يدود  هک  دش  راوتسا  نامـسآ  رب  نآ  زا  شیپ  هک  تسنیا 
رگا هک  تسنیا  اـنعم  درک » يدزد  نآ  زا  شیپ  مه  شردارب  هتبلا  هدرک  يدزد  رگا  ُلـْبَق - ْنِم  َُهل  ٌَخأ  َقَرَـس  ْدَـقَف  ْقِرْـسَی  ْنِإ  ( » فسوی - 78)

. هدرک يدزد  هک  هدوب 
هیآ نیا  ریـسفت  هک  دنامیم  نیمه  هدوب  نیمز  زا  شیپ  نامـسآ  شنیرفآ  هک  تسنیا  نم  راتخم  دیوگ : شریـسفت  ج 7 ص 358 )  ) رد يزار 

تسا مدآ  هنومن  ادخ  دزن  یسیع  هنومن  نارمع ) لآ  - 60  ) یلاعت ادخ  لوق  لیلدب  تسین  داجیا  قلخ  میوگیم  نم  تسیچ ؟ هدجس  هیآ  ینعی 
لاحم نیا  و  شاب ، دـشاب  هتفگ  يدوجومب  هک  دـیآ  مزال  دوب  داجیا  قلخ  رگا  و  دوب » وا  شاب و  تفگ  واب  سپـس  كاخ و  زا  شدـیرفآ  هک 

. تسا وا  شنیرفآ  نامرف  رودص  ینعمب  زور  ود  رد  ضرا  قلخ  میئوگیم  دش  تباث  نیا  نوچ  تسا و 
نخس نیا  رد  ضارتعا  و  نایاپ . تسین  نامـسآ  رب  نیمز  دوجو  ندوب  شیپ  مزلتـسم  هدوب و  نامـسآ  داجیا  زا  شیپ  نامرف  نیا  وا و  داجیا  هن 

. يوش هاگآ  لاح  تقیقح  رب  رابخا  حرش  نمض  رد  تسین و  ناهن 
22 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

باب نیا  رابخا  حرش  رد 

، تسا راگدیرفآ  هشیدنایب  و  هدش ، هتخانش  هدیدن  هک  یئادخ  تسا : هدومرف  دوخ  هبطخ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ( 158  ) جهن رد  - 1
یئاـیرد هن  هریت و  یبـش  هن  و  يراوهدرپ ، ياـهباجح  هن  هدوب و  يرادجرب  نامـسآ  هن  هک  هگنآ  تسا ، هدوـب  هتـسویپ  رادـیاپ و  هشیمه  هکنآ 

ثراو قلخ و  هدننیرفآ  تسخن  تسا  وا  رادیاپ ، نآ  رب  یمدرم  هن  هدرتسگ و  نیمز  هن  رادمژک ، ياهرد  هن  هرد و  اب  یهوک  هن  رات ) شومخ و 
. ملاع ثودح  رد  تسا  حیرص  نیا  و  ناراوخيزور ، شخب  يزور  قلخ و  دوبعم  همه و  نانآ 

تـسنآ شرهاظ  دشاب و  زیچ  همه  زا  سپ  وا  تسین و  يرتشیپ  وا  زا  ینعی  يرخآ ، ره  رب  رخآ  تسا و  یلوا  ره  لوا  ( 194  ) هغالبلا جهن  - 2
دوبان ناهج  همه  زیخاتـسر  زا  شیپ  هک  تسا  نیملکتم  رتشیب  هدیقع  هچ  نادب  دندروآ  لیلد  مود  هلمج  هب  تسا و  ثداح  وا  زج  هچ  ره  هک 
هچنانچ درادن  یئاقب  تسا و  ینوگرگد  رد  وا  زج  يزیچ  ره  هک  دشاب  نیاب  رظن  شندوب  رخآ  ینعم  تسا  نکمم  دنامن و  ادخ  زج  ددرگ و 

اریز تادوجوم  يدنمزاین  هتـشر  رد  ای  نهذ  رد  تسیزیچ  ره  زا  سپ  جراخ و  ملاع  رد  تسیزیچ  ره  زا  شیپ  دـناهتفگ  هدـمآ و  یتیاور  رد 
. دندنمزاین واب  همه  تسا و  همه  زا  زاینیب  هک  دریذپ  نایاپ  واب  همه  زاین 

لیلد ار  شقلخ  ثودـح  تخاـس و  دوخ  دوجو  لـیلد  ار  شقلخ  هک  تسا  ادـخ  نآ  زا  ساپـس  هدومرف : ص 274 ) ج 1   ) هغالبلا جـهن  - 3
: دومرف نآ  نمض  رد  شندوب و  هشیمه 

تسین و يزاغآ  ار  وا  نیتسخن  اههپت  اهیدنلب و  رآ  تمعن  و  اههرد ، زاس  ریگ  لیـس  اهرتسب و  هدنیاشگ  اههدنب و  هدننیرفآ  ادخ  نآ  زا  ساپس 
راـمآ و ره  تسا و  تدـم  ناـیاپ و  ره  زا  شیپ  دـیوگ - اـت  تدـمیب - هدـنیاپ  و  هشیمه ، نیتـسخن  تسا  وا  هن ، یناـیاپ  ار  شندوـب  هـشیمه 
رب يدح  هدیرفآ  ار  هچنآ  هکلب  دنـشاب ، هشیمه  هک  یلئاوا  زا  هن  و  دندوب ، هشیمه  هک  یلوصا  زا  ار  زیچ  چیه  هدـیرفاین  دـیوگ - ات  شرامش -

. هدیراگن بوخ  هدرک  شراگن  هچنآ  هداهن و  نآ 
تسا هراشا  نیا  دوشن و  هدیرب  دبا  يوس  زا  ینعی  تسین  ینایاپ  ار  شتیلزا  نایب -

23 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
تسین ریذپ  انف  تسا و  دوجوم  دوخب  نوچ  تسا  عنتمم  شمدع  دشاب  تباث  نآ  مدق  هچنآ  اریز  تسندوب  يدبا  مزلتـسم  ندوب  یلزا  هک  نآب 
شقلخ وا و  نایم  هکرتشم  فاصوا  رکذ  اریز  تسین  هدیـشوپ  تسا  وا  زج  هچ  ره  ثودـح  تاذ و  اهنت  ندوب  یلزا  رب  تارابع  نیا  تلالد  و 
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. دیاشن ار  حدم  ماقم 
راگزور دبا  دـندقتعم و  میدـق  يالویهب  هک  ءامکح  رب  ّدر  يارب  هدـیرفاین  یلزا  یلوصا  زا  ار  ءایـشا  هدومرف  هک  هدرک  حیرـصت  نادـب  سپس 

هک تسنآ  رهاظ  درادن و  نایاپ  هک  هتـسناد  يزارد  نامز  ار  نآ  یـضعب  هدمآ و  سوماق  رد  هچنانچ  تسا  یلزا  ینعمب  میدق  مئاد و  تسا و 
رد دنکیم و  یفن  ار  اهنآ  دشاب و  هدیرفآ  نآ  قبط  ار  ءایـشا  ادخ  هک  دشاب  یئاههشقن  دارم  تسا  لمتحم  تسا و  تسخن  ترابع  ریـسفت  نآ 

. هدرک یفن  ار  نآ  هک  داجیا  زا  شیپ  ياههنومن  ینعمب  یضر  نزو  رب  هدمآ  ۀیدب »  » اههخسن یخرب 
. دـیرفآ يزبس  رهوگ  دـنیرفآ  ار  نیمز  نامـسآ و  تساوخ  یلاعت  ادـخ  نوچ  هک  هدـمآ  ربخ  رد  تسا : يردـیک  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  - 4

راوتسا نامسآ  رب   » دومرف هچنانچ  دیرفآ  ار  نامـسآ  نآ  زا  دود و  نوچ  دروآرب  يراخب  نآ  زا  سپـس  دمآ ، هزرلب  درک و  بآ  ار  نآ  سپس 
ار هکم  نیمز  نآ  زا  دروآرب و  یفک  بآ  نآ  زا  سپـس  تخاس ، شنامـسآ  تفه  تفاکـش و  ار  نآ  هاـگنآ  و  دوب » يدود  نوچ  نآ  دـش و 

نیمز نآ  زا  سپس  تسا ، نیمز  همه  هیام  اریز  دندیمان  اههیرق  ردام  ار  هکم  ور  نیا  زا  درک و  نهپ  هبعک  ریز  زا  ار  نیمز  همه  سپـس  دیرفآ 
نیا نایم  نانچمه  و  ینیمز ، ات  ینیمز  ره  نایم  نانچمه  داهن و  هار  لاـس  دـصناپ  ینامـسآ  اـت  ینامـسآ  ره  ناـیم  تفاکـشرب و  نیمز  تفه 

قرـشمب و یکی  ات  دیـشک  ار  تسد  ود  داـهن و  ندرگ  هناـش و  رب  ار  نیمز  اـت  داتـسرف  شرع  ریز  زا  ياهتـشرف  سپـس  نیمز ، نیا  نامـسآ و 
، تشاد اپ  تسد و  رازه  لهچ  خاش و  رازه  لهچ  هک  داتسرف  تشهب  زا  يواگ  هتشرف  نآ  مدق  هاگرارق  يارب  سپس  دیـسر ، برغمب  يرگید 

یتسارب دـش و  راوتـسا  توقای  مانـس و  رب  هتـشرف  نآ  ياپ  ود  تفرگ و  ياج  نآ  شوگ  مانـس و  نایم  داتـسرف و  یلعا  سودرف  زا  یتوقاـی  و 
مد نوچ  دیآ و  دمب  ایرد  درآرب  مد  نوچ  تسا و  نیمز  ربارب  وا  ینیب  خاروس  هتـشارفارب و  شرع  ریز  ات  نیمز  فارطا  رد  واگ  نآ  ياهخاش 

دشک ورف 
24 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

تیاکح نآ  زا  نامقل  هروس  رد  ادخ  هک  تسنامه  دیرفآ و  یگنـس  واگ ، نآ  ياپ  تسد و  هاگرارق  يارب  سپـس  نآ ، يارب  دـیآ ، زجب  ایرد 
دنگوس نادب  هک  دیرفآ  یهام  کی  سپس  تسنوزف ، نیمز  تفه  نامسآ و  تفه  زا  راب  تفه  گنس  نآ  يانهپ  و  دشاب » یگنـس  رد   » هدرک

بآ تسبآ و  رد  یهام  نآ  دنهن و  یهام  نآ  تشپ  رب  ار  گنـس  نآ  ادخ  هداد  نامرف  تسا و  یهام  نون  و  ملقلا » نون و   » هدومرف هدروخ و 
. درادیم هگن  دوخ  تردقب  ار  داب  ادخ  تسا و  داب  رب 

مدـق رب  دروآ  لـیلد  هکنآ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ  رد  ص 107 )  ) جاـجتحا رد  و  ج 1 ص 350 )  ) هغالبلا جـهن  رد  - 5
. تفرگ هاوگ  ار  زیچ  همه  ثودح  دیوگ - ات  شدوجو - رب  دوخ  قلخ  ثودحب  دروآ  لیلد  و  شقلخ ، ثودحب  دوخ 

( درادـن رازباـب  زاـین  راـک  رد  اریز   ) دـسرن وا  درگب  يرازبا  چـیه  و  تسین ) ادـخ   ) نآ هارمهب  یتقو  چـیه  تسا : رگید  روهـشم  هبطخ  رد  - 6
رب هنوگچ  دنتـسین و  اور  وا  رب  شبنج  تسیا و  دیوگ : ات  تسا - وا  ندوب  هشیمه  زاغآ  یتسین ، زا  شیپ  وا  یتسه  تسنامز و  زا  شیپ  شدوب 

نینچ رگا  هدیرفآ ، وا  هچنآ  وا  رد  دـهد  خر  و  هدرک ، دـیدپ  شدوخ  هچنآ  ددرگرب  ودـب  هنوگچ  هدروآ و  دوجوب  وا  دوخ  هچنآ  دوب  اور  وا 
: دیوگ دهاوخ  ار  هچ  ره  دیوگ - ات  دشاب - عنتمم  وا  تیلزا  دننک و  هنخر  شتاذ  رد  هیزجت  توافت و  دوش ،

هدوبن و نآ  زا  شیپ  هک  تسین  یتسه  شنیرفآ  نامه  زج  شنخـس  یندینـش و  يدایرف  هن  تسا و  اـجنیا  رد  يزاوآ  هن  دـشابیم ، سپ  شاـب ،
وا و نایم  دوش و  اور  وا  رب  اههدشدیدپ  فاصوا  ات  ندوبن  زا  سپ  دوب  دوشن  هتفگ  وا  هراب  رد  يدـمآ  رامـشب  یمود  دوبعم  يدوب  میدـق  رگا 

اههدیرفآ همه  دنـشاب ، اتمه  راگدیرفآ  هدیرفآ و  دنوش و  ربارب  هدش  هتخاس  هدنزاس و  سپ  دوبن  يرترب  اهنآ  رب  ار  وا  دـشابن و  یئادـج  اهنآ 
يریگرویب دـیرفآ و  ار  نیمز  تسجن ، يرای  شیاههدـیرفآ  زا  مادـک  چـیهب  اـهنآ  شنیرفآ  رد  دـشاب و  رگید  زا  هک  دـیرفآ  ياهنومنیب  ار 

نآ یتساک  یجک و  زا  و  تشارفارب ، ار  نآ  نابیتشپیب  و  تشاداو ، ار  نآ  نوتـسیب  و  تخادـنا ، شرگنل  رد  هیاپیب  و  تشاد ، شهگن  نادـب 
وا رب  اهدنب  داد و  شاهیاپ  رگنل  تشادزاب ، ار  نآ  نتخیسگ  مه  زا  ندش و  هدیشاپ  زا  و  درک ، يرادهگن  ار 

25 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
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هک تسا  وا  دـیوگ  ات  ناوتان - داد  ورین  هچنآ  هن  و  دوب ، تسـس  تخاس  هچنآ  هن  دـنک ، رب  ار  شیاـهدور  و  دروآرب ، ار  شیاههمـشچ  داـهن ،
- نآ راکتبا  شنیرفآ و  زا  تسین  رتبجع  نآ  شیادیپ  زا  سپ  ناهج  ندش  تسین  دوش ، دیدپان  ناشتـسه  ات  یتسه  زا  سپ  دـنک  ناشدوبان 

تـسا هدوب  ناهج  شنیرفآ  زا  شیپ  هک  نانوچ  دشابن  وا  هارمه  يزیچ  ددرگ و  اهنت  زاب  ایند  ندش  تسین  زا  سپ  ادخ  هک  یتسار  دیوگ - ات 
اهتعاس اهلاس و  و  دنـشابن ، اهتقو  اهتدـم و  تروص  نآ  رد  ینامز ، ماـگنه و  هن  تسا و  ییاـج  هاـگ و  هن  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  ياـنف  زا  سپ 

دوخ ءانف  زا  درک و  زاغآ  ار  اهنآ  شنیرفآ  هک  دندوب  ناوتان  تسا ، وا  اب  اهراک  همه  هتـشررس  هک  هریچ ، ياتکی  زج  دـنامن  دـندرگ و  تسین 
وا رب  دیرفآ  درک و  دیدپ  هچ  ره  شنیرفآ  و  درواین ، جنر  وا  يارب  شمادک  چیه  نتخاس  دندنامیم ، هشیمه  دنتشاد  رگ  و  دنرادن . يریگولج 
ای رگنوزف . یئاتمه  ربارب  رد  کـمک  يارب  هن  یتساـک و  یتسین و  میب  زا  هن  دـننک و  مکحم  ار  شیهاـشداپ  اـت  دـیرفاین  ار  اـهنآ  دوبن ، راوشد 
هک تسا  وا  سپس  شیاسآ ، شمارآ و  يارب  یئاهنت  میب  زا  هن  و  یکیرـش ، اب  تباقر  يارب  هن  و  کلم ، رد  ینوزف  يارب  هن  و  روالد ، ینمـشد 

ار وا  دزاسن  هدرزآ  وا ، رب  اهنآ  زا  يزیچ  ینارگ  زا  هن  و  دوخ ، شیاـسآ  يارب  هن  اـهنآ و  روما  هرادا  رد  یگنت  لد  زا  هن  دـنک ، تسین  ار  همه 
و تشادهگن ، دوخ  نامرفب  هدرک و  یتسرپرـس  دوخ  فطلب  ار  اهنآ  ناحبـس  يادخ  یلو  ناشندرک ، تسین  رد  دنک  باتـش  ات  دننامب  هچ  ره 
زا زیرگ  يارب  هن  و  اهنآ ، زا  نتسج  يرای  يارب  هن  و  اهنادب ، شزاینیب  دنادرگ ، زاب  ار  اهنآ  ءانف  زا  سپ  سپـس  تخاس ، مکحم  دوخ  يورینب 
زا هن  و  ینوزف ، يرگناوـت و  هب  يدـنمزاین  يرادـن و  زا  هن  ساـمتلا و  شنادـب و  یئاـنیبان  یناداـن و  زا  هن  و  زاـسمداب ، شمارآـب  ساره  لاـح 

. یئاناوت يزیزعب و  ینوبز  يراوخ و 
رد یشخب  رثا  و  تسا ، ثودح  رثؤم  هب  زاین  تلع  هک  تسنآ  لیلد  دراد  لابندب  هچنآ  اب  هدومن » شقلخ  ثودح  لیلد  ار  شمدق  : » حیـضوت

«. هدومن دوخ  تیلزا  لیلد  ار  زیچ  همه  ثودح   » هلمج نوچ  تسا  لاحم  میدق  یلزا  دوجو 
26 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

یناـمز الـصا  هکنیا  مود  تسناـمز  زا  شیپ  شدوجو  اریز  هدوبن  وا  اـب  یتـقو  هشیمه  هکنآ  یکی  دـیاش ، ار  ینعم  ود  درادـن » هارمهب  یتـقو  »
نامز هک  تسنیا  دوصقم  درادن و  هار  دریذپن  رییغت  هچنآ  رد  و  رگید ، يریغتمب  تسا  يریغتم  تبسن  نامز  دناهتفگ  ءامکح  هک  نانچ  تسین 

يرانکرب لیلد  اریز  هدروآ » دیدپ  دوخ  هچنآ  شدشاب  ار  وا  هنوگچ  : » وا لوقب  دوش  دییات  انعم  نیا  هک  اسب  و  دناوتن ، وا  نیرق  دبـسچن و  ودب 
و « 1  » دوشن لعاف  لامک  لعف  اریز  دنشاب ، وا  لماک  تافـص  زا  دنناوتن  تسا و  اهنآ  هدننیرفآ  وا  هک  هدروآ  نینچ  تکرح  نوکـس و  زا  ار  وا 
وا هتفگ  تسا ، نینچمه  و  دـیآ ، قداص  مه  نامز  رد  لیلد  نیا  و  «، 2  » دنوش وا  یتساک  ینوگرگد و  هیام  دنوش  وا  فصو  نآ  نودـب  رگا 
وا زا  دوـخ  تاذ  رد  هدروآ و  دـیدپ  ار  نوکـس  تکرح و  یلاـعت  ادـخ  هک  هدـش ، ریرقت  نینچ  و  هدرک » دـیداب  دوـخ  هچنآ  واـب  ددرگرب  «و 

یهت يزیچ  زا  دشابن  اور  تسوا و  تاذ  نیع  ادخ  تافـص  نوچ  دوش  مدـقم  ددرگزاب و  رخاتم  دـیاب  دـنوش  وا  تافـص  زا  رگا  و  دـنرخاتم ،
، ریذپ رثا  مه  دشاب و  شخب  رثا  مه  زیچ  کیب  يزیچ  دوشیمن  و  ددرگ ، دیدپ  وا  رد  دنک  دیدپ  دوخ  هچنآ  و  داجیا ، راهظا و  ماقم  رد  دـشاب 

ینعی دـیآ » شتاذ  رد  توافت  تروص  نیا  رد   » دـبای لامک  يرگید  زا  دـشاب و  تساک  دوخ  تاذ  رد  دـیآ  مزال  تشذـگ  هچنانچ  هکنآ  اـی 
نوکـس تکرح و  اریز  ضاـعبا ، ءازجا و  ياراد  دـشاب  یتـقیقح  ینعی  دوش » هیزجت  شهنک  و   » دوش لـصاح  نآ  رد  ینوگرگد  فـالتخا و 

قدص نوکس  تکرح و  ات  دشاب  وا  رد  تیلعف  دادعتسا و  دیاب  هکنیا  ای  دشابن و  مسج  رد  زج  نآ  دنهاوخ و  ّزیحت 
27 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

تکرح و ياراد  هک  نوچ  تسبوـسحم ، وا  يانـسح  ءامـسا  زا  هک  تسا  وا  تیلزا  فلاـخم  اریز  تسا  لاـحم  دادعتـسا  وا  هراـب  رد  دـنک و 
هنومن لیئربج  يارب  ظوفحم  حول  رد  نتشونب  ار  نآرق  ادخ  دناهتفگ : و  هتشاد ، اپرب  ار  نآ  ینعی  هلثم »  » دشاب یلزا  تسا  لاحم  تسا  نوکس 

نآ هک  تسنانچ  هدرک  نشور  حضاو و  ار  نآرق  ادخ  نوچ  و  مدرک ، رـضاح  دوخ  شیپ  ار  وا  ینعی  يدـی » نیب  هتّلثم  : » دوش هتفگ  تخاس و 
زا تسا  لثم  هیانک و  هکلب  دـشاب  هتـشاد  يزاوآ  هک  تسین  مالک  نوکیف » نک   » هتفگ هک  تسنیا  رهاظ  نایاپ و  هتخاس  لثم  نیفلکم  يارب  ار 

. رگید زیچب  یگتسباو  ریخاتیب و  وا  هدارا  ضحمب  زیچ  ره  لوصح  هدارا و  ضحمب  زیچ  ره  لوصح  هدارا و  قلعت 
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. دریگن قلعت  هدوبن  هب  زج  داجیا  دوشن و  مهارف  مدق  اب  ناکما  هکنیا  رد  تسا  حیرص  نیا  دشیم » یمود  يادخ  دوب  میدق  رگا  «و 
دشاب ثداح  رگا  ینعی  تسا ، رتبسانم  هفاضاب  هدش و  طبض  ود  ره  تافص  رد  مال  فلایب و  هفاضا  فصوب و  تاثدحملا » تافصلا  هیلع  »

 ... دنامن اهنآ  نایم  یقرف  ددرگ و  کیرش  ثودح  تافص  رد  هثداح  ماسجا  اب 
هک تسنیا  شرهاظ  و  تسا ، ثداح  زیچ  همه  یلاعت  ادـخ  زج  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  مالک  رخآ  اـت  دوب » اـهنآ  شنیرفآ  زا  شیپ  هچناـنچ  »

اههام و اهزور و  اهبـش و  نوچ  صخـشم  ياهنامز  رب  دوش  لـح  هکنیا  زج  تسین  یناـمز  ادـخ  هدوبن و  مه  ناـمز  ناـهج  شنیرفآ  زا  شیپ 
هکنیا رب  دـنراد  قافتا  اریز  تسا  یفانم  ناهج  مدـق  اب  زین  مه  نیا  دـنوش و  تسین  یتسه  زا  سپ  ناهج  ءازجا  همه  هک  دراد  تلالد  اهلاس و 

. دناهدروآ نآ  رب  هیلقع  نیهارب  و  تسا ، عنتمم  شمدع  دوش  تباث  شمدق  هچ  ره 
« ددرگیم رب  سپـس   » اههتـشرف حاوراب و  دـسرب  ات  دوشیم ، دوبان  زیچ  همه  هک  تسنیا  شرهاظ  دـنادرگیم ، رب  ار  روما  ای  ار  ناهج  اهدـیعی » »

. تشذگ نآ  هراب  رد  نخس  موس  دلجم  رد  مودعم و  تشگرب  زاوج  هب  دراد  تلالد  سپ 
نب دّمحم  هب  ار  دنس  ح 28 ) - 131  ) نویع ح 3 ص 187 )  ) دیحوت رد  - 7

28 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
وا درک ، دـیدپ  ار  یگنوگچ  وا  و  دوبن ، یناکم  دوب و  وا  دروآ ، ار  ناکم  وا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  هدـیناسر  یناسارخ  هَّللا  دـبع 

«. ربخ رخآ  ات   » دوبن یگنوگچ  دوب و 
مربب مالّسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  وبا  دزن  ار  وا  هک  تساوخ  نم  زا  ثدحم  هّرق  وبا  تفگ : هک  ییحی  نب  ناوفـص  زا  ص 22 )  ) جاجتحا رد  - 8
هراب رد  یئامرف  هچ  تفگ : ات  دـناشک  ار  نخـس  و  دیـسرپ ، یلئاـسم  دـمآ و  وا  دزن  و  داد ، هزاـجا  نمب  متـساوخ و  هزاـجا  ترـضح  نآ  زا  و 

ینشور و ات  هداتسرف  نایناهج  يارب  ار  اهنآ  هک  دنتسه  هَّللا  مالک  هدش  لزان  هک  یباتک  ره  نآرق و  روبز و  لیجنا و  تاروت و  دومرف : بتک ؟
دنراد قافتا  ناناملسم  دومرف : نسحلا  وبا  دنوش ؟ یناف  ایآ  تفگ : هرق  وبا  دنیادخ ، زج  و  دناهدش ، دیدپ  همه  اهنیا  دنـشاب و  قح  هار  يربهر 

، دـنیادخ راک  مه  نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  تسا و  ادـخ  راـک  تسا  ادـخ  زج  هچ  ره  و  تسا ، ریذـپ  اـنف  تسا  ادـخ  زج  هچ  ره  هک 
هتبلا يوـب - تسا  رتاسانـش  وا  و  ینـالف - نیا  اراـگدرورپ  دـیوگیم : تماـیق  زور  نآرق  هکنیا  نآرق و  راـگدرورپ  دـنیوگیم : مدرم  يدینـشن 
روبز لیجنا و  تاروت و  نینچمه  و  ریذـپب ، وا  هراب  رد  ارم  تعافـش  هدرک ) تدابع   ) هدـنام و باوخیب  ار  شبـش  هدرک و  رـسب  هنـشت  شزور 
اهنیا درادنپ  هک  ره  و  دندنمدرخ ، هک  یمدرم  یئامنهر  يارب  درادن  يدننام  هکنآ  ار  اهنآ  هدروآ  دیدپ  دناهدش ، هدرورپ  هدـش و  دـیدپ  همه 

. دشابن دوبعم  درادن و  يزاغآ  و  هدوب ، وا  اب  نخس  هشیمه  تسین و  اتکی  هدوبن و  میدق  دوجوم  تسخن  ادخ  هک  هدرک  راهظا  دندوب  هشیمه 
ادـخ هکنیا  اب  ینعی  هَّللاب » سیل  و   » درادـن هدـنزاس  تسا و  هتخاس  دوخ  میدـق  نوچ  دـشابن  داجیا  تلع  ار  مالک  ینعی  ءدـب » هل  سیل  - » نایب

ادخ هک  دنیآ  مزال  ای  میدق ، زا  هتشاد  کیرش  نوچ  دشابن ، قحب  دوبعم  عناص  يادخ  دیآ  مزال  هکنیا  ای  درادن ، عناص  هب  زاین  هنوگچ  تسین 
. تسا هتشادن  تقبس  نآ  رب  هدوب و  وا  اب  هشیمه  نوچ  دشابن  مالک  يادخ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هتفگ : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دوخ  دنسب  تاوعدلا  جهم  رد  - 9
29 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

تسا و قح  وا  زج  یـشتسرپ  هتـسیاش  تسین  هک  تسا  ادـخ  نآ  زا  ساپـس  : » هدرک لقن  شیارب  يرایـسب  تلیـضف  تخومآ و  نمب  اـعد  نیا 
گرزب اههدـیرفآ . ءانف  زا  سپ  هدـنیاپ  درادـن ، ینوگرگید  هک  یتسخن  دـنکن ، تروشم  ياهدـیرفآ  چـیه  اـب  ریزویب و  تسیربدـم  نشور ،
هلیـسوب دـندش  رارقرب  بآ  يـالاب  اـهنیمز  و  ناشدـیرفآ ، نوتـسیب  ناشهدـننکزاغآ ، اـهنآ و  هدـننیرفآ  و  نیمز ، اهنامـسآ و  رون  راـگدرورپ .

اهنامسآ و رد  هچ  ره  تسا  وا  زا  دش ، راوتسا  شرع  رب  هک  ياهدنیاشخب  دنلب ، ياهنامسآ  رد  راگدرورپ ، تفرگ  الاب  سپس  دوخ ، ياههوک 
ینامسآ هن  هک  هگنآ  يدوب  وت ، زج  شتـسرپ  هتـسیاش  تسین  ادخ  یئوت  دیوگ - ات  تسا - كاخ  ریز  هچ  ره  اهنآ و  نایم  و  تسا . نیمز  رد 

نیرگنل و یهوک  هن  و  ناشوج ، یئایرد  هن  و  نازورف ، يزور  هن  و  هریت ، یبش  هن  و  نابات ، يدیـشروخ  هن  هدیـشک و  ینیمز  هن  و  دوب ، هتخاـس 
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ياهدـنرپ هن  و  نز ، مد  یناـج  هن  و  ناـشخرد ، یقرب  هن  و  زیر ، ناراـب  يربا  هن  و  نازو ، يداـب  هن  و  شخب ، رون  یهاـم  هن  و  ناور . يرتـخا  هن 
رخآ ات  ار » زیچ  ره  شنیرفآ  يدرک  زاغآ  زیچ و  ره  يدـیرفآ  و  زیچ ، ره  زا  شیپ  يدوب  نایرج ، رد  یبآ  هن  و  هدـنزوس ، یـشتآ  هن  و  ناّرپ ،

: فورعم ینامی  ءاعد  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  رفعج  نب  هَّللا  دبع  سابع و  نبا  ات  هدناسر  هک  دنـس  دنچب  باتک  نامه  زا  ءاعد 10 -
. وت زج  اهنآ  يارب  زا  دشابن  و  تسین ، وت  زج  اهنآ  رد  یئاهنت : اهیندیدان  رد  هشیمه  دوب و  لزا  زا  هتسویپ  هک  سودق  رابج  یئوت  و 

ره نک  دوب  و  زیچ ، ره  زا  شیپ  هدوب  رخآ  لوا و  هتخومآ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  لـیئربج  هک  یئاـعد  رد  ناـمه - زا  - 11
. زیچ ره  ءانف  زا  سپ  هدنشاب  و  زیچ ،

: دومرف مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  تفگ : يرفعج . نامیلس  زا  شدنسب  دیحوت  رد  - 12
(. ص 93  ) تسین تسرپ  هناگی  هدوب  هراتساوخ  دیرم و  لزا  رد  ادخ  درادنپ  هک  ره  تسا و  راک  تافص  زا  تیشم 

میدـق رد  یـشخب  رثا  دـنوشیم و  یلزا  مه  هدـش  هتـساوخ  دارم و  دنـشاب  یلزا  تساوخ  هدارا و  رگا  هک  تسا  هار  نیا  زا  كرـش  موزل  نایب :
هشیمه دنتسین  تاذ  نیع  نوچ  ود  نآ  هکنیا  ای  راب ، دنچ  تشذگ  شیپ  رد  هچنانچ  دشاب  یمود  يادخ  تسا و  لاحم 

30 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
زا هدروآ  دـیحوت  رد  زین  هچنآ  تسا  مکی  ینعم  دـیؤم  تشذـگ و  هک  یبیرقتب  دروآ  مزال  ار  رگید  يادـخ  ود  ناحبـس  يادـخ  اب  ناشندوب 

: دارماب هارمه  زج  دشابن  دیرم  هک  هتبلا  دومرف  سپ  هدوب ؟ دیرم  ادـخ  لزا  زا  متفگ  واب  دـیوگ : مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  دـیمح  نب  مصاع 
«. 1  » هدرک هدارا  سپس  هدوب  اناوت  اناد و  لزا  زا  هکلب 

رد ای  تسا  ایند  رد  راگدرورپ  وگب  نمب  دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  قیلثاج  هتفگ : ناملـس ، زا  شدنـسب  ص 232 )  ) دیحوت - 13
: دومرف شخساپ  رد  ارس ؟ رگید 

. تسا ارس  رگیدب  اناد  ایند و  تسرپرس  وا  هدوب ، ایند  زا  شیپ  تسا . یلزا  ام  راگدرورپ 
ار وا  شیاتس  ندوب  دشاب ، يدوب  هکنآ  زا  شیپ  تسا  هدوب  هک  تسا  ادخ  زا  ساپـس  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  و  - 14

جهن دـیحوت ص 28 15 - دوبن . ندـش  دوب  هک  هگنآ  دوب  دوتـسیمن ، ار  وا  ياهدـنیوگ  و  دوبن . چـیه  هک  هاـگنآ  دوب  دوـمرف : سپـس  دـیاشن ،
دیرفآ يزیچ  جوم  رب  جوم  مه  رد  ناشوج  ياـیرد  بآ  زا  هک  تسا  وا  تفگـش  ياـهیراکهزیر  راـبج و  يورین  زا  ج 1 ص 426 )  ) هغالبلا

رادهگن دوخ  شنامرفب  و  دندوب ، هتسب  مه و  رد  هکنآ  زا  سپ  دوشگرب ، شنامـسآ  تفهب  دروآرب و  هقبط  دنچ  نآ  زا  راددوخ و  کشخ و 
نوبز شنامرفب  بآ ، رب  رخسم و  یئایرد  يانفرژ و  سب  یماف  هزبس  ار  اهنآ  دشکیم  دندنام ، اپرب  دندوب  هتـساوخ  وا  هک  يزرم  رب  دندش و 

نآ و تـشپ  رب  ار  اـههپت  اهیگدـمآرب و  تخـس و  ياهگنـس  تشرـس  و  هدـنام ، اـجرب  وا  ترــضح  سرت  زا  هتفریذـپ و  ار  وا  تـبیه  هدـش و 
اضف ات  ناشیاهرس  و  دینابسچ ، دوخ  هاگیاج  رد  دنکفا و  رد  هاگرگنل  رد  ار  اهنآ  ار و  شیاههوک 

31 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
شیحاون همه  هورگ  رد  ار  اهنآ  ياههیاپ  و  دروآ ، الاب  نآ  ياهتـشد  زا  یناتـسپ  نوچ  ار  شیاههوک  و  تسـشن ، بآ  رد  ناشخیب  دـمآ و  رب 

نیمز نوتـس  ار  اهنآ  و  دومن ، زارد  ار  ناشیاههپت  درک و  دـنلب  رایـسب  اههوک  نآ  ياـههلق  تشاداو و  دوخ  ررقم  ياـههاگیاج  رد  درب و  ورف 
اج زا  دـشکن و  ورف  دراد  شود  رب  هچنآ  دـنازرلن و  ار  دوخ  نانکاس  ات  داتـسیا  زاب  شبنج  زا  درک و  اـجرباپ  اـهخیم  نوچ  نآ  رد  تخاـس و 

شیاسآ رتسب  ار  نآ  و  شیاج ، همه  ندوب  رت  زا  سپ  درک  شکشخ  شیاهبآ و  جومت  زا  سپ  تشاد  شهگن  هک  ادخ  نآ  داب  هزنم  دنکنرب ،
ار نآ  دروآیم  جومب  نایرـسیب ، هدـنام و  اجرب  نایرجیب و  هداتـسیا و  فرژ و  یئایرد  يور  رب  دوشگرب  راورتسب  ار  نآ  دومن و  دوخ  قلخ 

. دسرتیم هک  یسک  يارب  تسا  یتربع  نیا  رد  هک  یتسار  هدنراب ، ياهربا  ار  نآ  دکمیم  ینافوط و  تخس و  ياهداب 
هتـسب نیمز  اهنامـسآ و  هتبلا  دـنرفاک  هک  نانآ  دـننیبن  ایآ   » یلاعت ادـخ  لوقب  تسا  هراـشا  ار » نآ  دوشگرب  و   » مالّـسلا هیلع  وا  هتفگ  و  ناـیب :

دندوب و مه  رد  اهنامـسآ  دناهتفگ  هک  تسا  اهنآ  زا  یـضعب  دیؤم  حیرـشت  نیا  تشذگ و  شریـسفت  هوجو  و  میدوشگ » ار  اهنآ  ام  دندوب و 
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رد دندوب و  ادج  مه  زا  تقیقح  رد  تسخن  هکنیا  رب  اهنامسآ و  ثودح  رب  دراد  تلالد  و  مه ، زا  دوشگرب  نامـسآ  تفهب  ار  اهنآ  دنوادخ 
اهنآ نایم  دندیدرگ و  ادـج  نامـسآ  تفه  درک و  رود  مه  زا  دوشگ و  مه  زا  ار  اهنآ  ادـخ  دـندوب و  مه  يور  دـندوب و  هتـسویپ  مهب  رهاظ 

تئیه و لکـش و  هزادناب و  دوخ  ناکم  رد  مادک  ره  يرارق  رب  زا  تسا  هیانک  ررقم  زرم  رب  اهنامـسآ  مایق  اههتـشرف ، يارب  دـش  نایع  یئاضف 
. دح نیا  زا  اهنآ  ندشن  جراخ  صخشم و  تعیبط 

هتفگ و نینچ  يدابآزوریف  درادـن  يدـننام  ایرد  حطـس  رد  هک  ایرد  هنایم  میج  حـتف  اب  يراج و  کشا  ای  بآ  لـعاف : مسا  هغیـصب  رجنعثم » »
میم و و  تسا ، رتبآرپ  رتفرژ و  همه  زا  هک  ایرد  ياجنآ  هتفگ : رجنعثملا » رـضخالا  اـهلمحی   » مالّـسلا هیلع  یلع  ثیدـح  رکذ  رد  يرزج 
رد تسا  یکچوک  ضوح  دننام  مالّسلا  هیلع  یلع  شناد  ربارب  رد  نآرقب  نم  شناد   » سابع نبا  ثیدح  تسا  انعم  نیا  زا  دناهدئاز و  شنون 

. هدومرف ناحبس  يادخ  هچنانچ  دنتسه  املع  دوصقم  دسرتیم » هک  ره  ایرد .» فرژ 
32 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

اهزیگنا تربعب  یتالابمیب  هیام  ندیسرتن  هک  تسنیا  يارب  صیـصخت  هک  اسب  و  شیاههدنب » زا  نایاناد  ادخ  زا  دنـسرتیم  هک  تسین  نیا  زج  »
. تسا اهنآب  ندرکن  هجوت  و 

ارم و ادخ  یتسار  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  لبج  نب  ذاعم  زا  شدنـسب  ج 1 ص 198 )  ) عئارـشلا للع  رد  - 16
ولج دومرف  امش ؟ دیدوب  اجک  هَّللا  لوسر  ای  متفگ : دیرفآ ، ناهج  زا  شیپ  لاس  رازه  تفه  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و 

؟ هنومن هچ  رب  میتفگ : میدوتسیم ، ار  وا  يراوگرزب  سدقب و  وا و  ساپس  میدرکیم و  ادخ  حیبست  شرع ،
«. ربخ رخآ  ات   » رون ياهامن  رود  تفگ :

ادـخ شتـسرپ  زاغآ  هدومرف : ینالوط  ياهبطخ  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دوخ  دنـسب  نوـیع ص 150 ) رد  ص 15 و   ) دـیحوت رد  - 17
ره هک  دنهاوگ  اهدرخ  اریز  تسا ، وا  زا  تفص  یفن  ادخ  یـسانشهناگی  هتـشر  و  وا ، نتـسناد  هناگی  ادخ  تخانـش  داینب  و  تسا ، وا  تخانش 

یفوصوم تفـص و  ره  فوـصوم ، هن  تسا و  تفـص  هن  هک  دراد  يراگدـیرفآ  تسا  هاوـگ  هدـیرفآ  ره  و  دـناهدیرفآ ، یفوـصوم  تفص و 
دوخ يدوخب  تسا و  عنتمم  ثودح  زا  یلزا  هک  تسندوب  یلزاان  هاوگ  ثودح  تسا و  ثودح  هاوگ  ندوب  نیرق  دننیرق و  ود  هک  دـنهاوگ 

: دیوگ ات  دراد  دوجو 
اهنآ نتخاس  تقومب  دـیوگ  ات  سپ - هن  تسه و  شیپ  هن  ار  وا  هک  دوش  هتـسناد  ات  ندوب  سپ  ندوب و  شیپ  هب  اهنآ  ناـیم  تخادـنا  یئادـج 

تشاد ار  تیهلا  تقیقح  دوبن ، ياهدششرورپ  هک  هاگنآ  تشاد  يراگدرورپ  وا  دیوگ - ات  تسین - یتقو  ار  ناشراذگتقو  هک  داد  شرازگ 
و دوبن ، ياهدـیرفآ  هک  هگنآ  تشاد  يراگدـیرفآ  ینعم  و  دوبن ، هدـش  هتـسناد  هک  هگنآ  دوـب  شناد  ياراد  دوـبن ، ياهدننکشتـسرپ  هچرگ 

دیدـپ هب  هکنیا  هن  و  دـش ، تسیاـب  ار  يراگدـیرفآ  ینعم  دـیرفآ  هک  هگنآ  زا  هک  دـشاب  نیا  هن  دوبن ، یندشهدونـش  دوـب و  یئاونـش  تقیقح 
. دنکن کیدزن  ار  وا  هاگ » نیا   » زا و  دزاسن ، ناهن  ار  وا  هاگنآ » زا   » هکنیا اب  دشاب ، نینچ  هنوگچ  تفای ، هدنرآ  دیدپ  ینعم  اههدـیرفآ  ندرک 

یهارمه اریو  تیعم  و  دریگنرب ، رد  ار  وا  نامز  درواین ، ودب  یتقو  یکزا »؟  » و دوشن ، وا  هدرپ  دیاش »  » و
33 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

رد نوکس  تکرح و  دیاین ، شعناص  رد  دیاش  وا  رد  هچ  ره  و  دوشن ، تفای  شراگدیرفآ  رد  تسا  هدیرفآ  رد  هچنآ  ره  دیوگ - ات  درواین -
تروص نیا  رد  هدرک ، دـیدپ  هدـیرفآ و  شدوخ  هچنآ  ددرگ  زاـب  ودـب  اـی  هدروآرب ، دوخ  هک  هچنآ  دوب  اور  وا  رد  هنوگچ  و  تسین ، اور  وا 

نآ زا  شـسرپ  دوشن و  تجح  یندشن  لاحم و  هتفگ  دـشاب . عنتمم  لزا  زا  شتقیقح  و  دوش ، هکیت  هکیت  شهنک  و  ددرگ ، نوگانوگ  شتاذ 
دوب و دناوتن  اتود  یلزا  هکنیا  زج  تسین ؛ متـس  لزا  رد  اههدیرفآ  زا  شندوب  ادج  تسین ، ادخ  تشادگرزب  نآ  زا  دوصقم  و  درادـن ، خـساپ 

«. هبطخ رخآ  ات   » دریذپن يزاغآ  درادن  يزاغآ  هچنآ 
ار نآ  دننام  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دوخ  دنـسب  مه  خیـشلا  نبا  سلاجم  رد  هدروآ و  ار  نآ  دـننام  دنـس  رکذیب  ص 217 )  ) جاجتحا رد 
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. هدروآ ار  نآ  دننام  هزمح  نب  نسح  زا  مه  دیفم  خیش  سلاجم  رد  هدروآ و 
یلزا لیوات  و  دراد ، تافانم  تیلزا  اب  ندوب  لولعم  ینعی  ثودح  هک  دراد  تلالد  هتبلا  و  هتـشذگ ، هبطخ  نیا  حرـش  دیحوت  باتک  رد  نایب :

رد هچنانچ  تسا  نشور  رگید  ياههلمج  تلالد  و  دزاسیم ، هدـئافیب  ار  نخـس  یتاذ  ثودـحب  دـشاب  وا  زا  سپ  هچنآ  اب  دوجولا  بجاو  هب 
اتود یلزا  هکنیا  زج   » مالّـسلا هیلع  وا  هتفگ  ناـنچمه  تسناحبـس و  يادـخ  ندوب  یناـمز  یفن  اـههلمج  رتشیب  رهاـظ  و  میدرک ، حرـش  شیپ 

. نآ لابند  هلمج  نینچمه  ءامدق و  ددعت  عانتما  رب  دراد  تلالد  دوب » دناوتن 
یخرب رد  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  ص 28 )  ) دیحوت رد  - 18

دیرفآ هچنآ  دروآ  دیدپ  و  دیرفآ ، هقباسیب  هچنآ  درک  زاغآ  دیوگ - ات  هدوب - هناگی  لزا  رد  هک  تسا  ادخ  نآ  زا  ساپـس   » دوخ ياههبطخ 
رتفد دوشگرب  شهاگآ  شنادـب  شرورپ و  فطلب  و  تسا ، میدـق  ام  راگدرورپ  دـیرفآ ، هچنآ  زا  کـی  چـیه  يارب  نیـشیپ  هنومن  هشقنیب و 

«. ربخ رخآ  ات   » دیرفآ ار  هچنآ  دیرفآ  شمکحم  يورینب  و  ار ، یتسه 
دشاب و یندوب  هکنآ  زا  شیپ  دوب  هک  تسا  ادخ  نآ  زا  ساپس  دومرفیم : هشیمه  هک  مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  شدنسب  نامه : زا  - 19

دوخ هکلب  دیاین ، وا  فصو  رد  ندش  دوب 
34 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

هچنانچ هدمآ  دوجوب  شندوب و  زا  شیپ  ار  زیچ  همه  هدرک  دوب  هکلب  وا ، شیاتـس  تسا  الاو  هدرکن ، دوب  ار  وا  هدننکدوب  و  هدوب ، تسخن  زا 
تسا هدوب  وا  سپ  هدماین ، نآ  زا  ینخس  هدوبن و  يزیچ  هک  هگنآ  تسا  هدوب  دوب ، دهاوخ  ار  هچنآ  هدوب و  ار  هچنآ  هتسناد  هدرک ، شدوب  وا 

. هدوبن ندش  دوب  هک  هگنآ 
و ادخ ، رگم  چیه  زا  ار  يزیچ  دزاسن  دوب   » يربک تیهلا  یمظع و  تیبوبر  هراب  رد  دومرف : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنـسب  نامه  و  - 20

«. ادخ زج  یتسین  هب  یتسه  زا  ار  يزیچ  دنادرگن  ادخ و  زج  رگید  رهوگب  دوخ  رهوگ  زا  ار  يزیچ  دنادرگن 
هبطخ مدرم  يارب  هفوک  دجسم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدروآ  شناردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دوخ  دنـسب  نامه  رد  و  - 21

ار زیچ  همه  ثودح  هدیرفآ ، يزیچ  زا  هدش  دیدپ  ار  هچنآ  هن  هدش و  دیدپ  يزیچ  زا  دوخ  هن  هک  تسا  ادخ  نآ  زا  ساپـس  تفگ : دناوخ و 
«. هبطخ رخآ  ات   » هدومن شندوب  میدق  رب  هاوگ  ار  اهنآ  هدامیب  شنیرفآ  هتخاس و  ندوب  یلزا  هاوگ 

ملع رد  دـندوبن  ایآ  تمایق  زور  ات  دوب  دـهاوخ  هچنآ  هدوب و  هچنآ  نیبب  متفگ : تفگ : هک  مزاح  نب  روصنم  زا  دوخ  دنـسب  نامه  رد  و  - 22
: دومرف خساپ  رد  تفگ : یلاعت ؟ ادخ 

. دنیرفایب ار  نیمز  اهنامسآ و  هکنآ  زا  شیپ  ارچ ،
لج زع و  ادخ  ملع  رد  هک  تسه  يزیچ  زورما  ایآ  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  مدیـسرپ  دیوگ : مزاح ، نب  روصنم  زا  شدنـسب  نامه  رد  - 23

. ار نیمز  اهنامسآ و  دروآرب  هکنآ  زا  شیپ  هدوب  شملع  رد  هکلب  هن ، دومرف : هدوبن ؟
هشیمه تفگ - ات  ناشدوب - زا  شیپ  زیچ  همهب  تسا  اناد  ادخ  یتسار  دومرف : مالّسلا ، هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  زا  دوخ  دنـسب  نامه : رد  - 24
یگرزب يرترب  رترب  راگدرورپ و  داب  كرابم  دـنیرفآ ، ار  اهنآ  هکنآ  زا  شیپ  تسا  میدـق  زیچ ، همه  رب  تسا  شیپ  لج  زع و  يادـخ  شناد 

. تسا انیب  اونش و  اناد و  رایسب  ام  راگدرورپ  هشیمه  نینچمه  تساوخ  ادخ  هچنانچ  تسنادیم - ار  همه  اهنآ  زا  شیپ  و  ار - زیچ  همه  دیرفآ 
هک یلاعت  ادخ  زا  مدیسرپ  مشش  ماما  زا  تفگ : ناکسم ، نبا  زا  دنس  نیمهب  و  - 25

35 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
هکلب ادخ ، تسا  رترب  دومرف : اهنآ ؟ زا  سپ  دوب و  نآ  ندیرفآ  هارمه  نآ  نتسناد  ای  دنیرفایب  ار  ناکم  هکنآ  زا  شیپ  ار  ناکم  تسنادیم  ایآ 

زیچ همهب  وا  شناد  تسا  نینچ  و  دروآ ، شدـیدپ  هکنآ  زا  سپ  تسناد  ار  نآ  هک  نانوچ  شندروآ  دـیدپ  زا  شیپ  ناکمب  دوب  اناد  هشیمه 
. ناکمب ششناد  نوچ 
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اناد هتسویپ  لج  زع و  ادخ  شتسار  دنیوگ  یم  مدرم  هک  مالّسلا  هیلع  اضر  ماماب  متفگ  تفگ : دلاخ ، نب  نیسح  زا  شدنـسب  نامه : رد  - 26
هب هدوب  انیب  و  ندونـش ، هب  هدوب  اونـش  و  مدقب ، هدوب  میدق  و  یگدنزب ، هدوب  هدنز  و  یئاناوتب ، هدوب  اناوت  و  دوخ ، تاذ  زا  ادـج  شنادـب  هدوب 

. تسا رودب  ام  تیالو  زا  هتفرگرب و  رگید  ینایادخ  ادخ  اب  دشاب  دقتعم  نادب  دیوگ و  نینچ  هک  ره  دومرف : یئانیب ؟
تسخن زا  هدب  شرازگ  نمب  تفگ : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماماب  یباص  نارمع  دیوگ : ج 1 ص 169 )  ) نویع رد  و  ص 318 )  ) دیحوت رد  - 27

: دومرف ماما  دیرفآ  هچنآ  زا  دوجوم و 
هدیرفآ سپـس  دوب  نینچ  هتـسویپ  وا  تشادن  يدومن  يدودح و  دوبن ، وا  اب  يزیچ  دوب و  اهنت  هشیمه  اتکی  يادـخ  اما  مهفب ، سپ  يدیـسرپ 
شربارب يزیچ  اب  هن  تشاداو و  يزرم  رب  هن  تشاد و  اپرب  ار  نآ  يزیچ  رب  هن  نوگانوگ  دودح  اهرادومن و  ياراد  هقباس  هنومنیب و  دـیرفآ 

هن اههزم  شـشچ و  اهگنر و  یگنهامه و  ینوگاـنوگ و  هدـیزگنرب و  هدـیزگرب و  شنیرفآ  نآ  سپ  زا  تخاـس  درک و  يریگهنومن  دومن و 
نارمع يا  دیدن ، یمک  شیب و  دوخ  يارب  دیرفآ  هچنآ  رد  تشادیمن و  نادـب  زج  هک  ياهیاپب  نتفر  الاب  هن  تشاد و  اهنادـب  هک  يزاین  يارب 

وا زا  هک  ار  یـسک  زج  يدـیرفاین  دوب  يزاین  يارب  دوب  هدـیرفآ  هچنآ  رگا  نارمع  يا  نادـب  دومرف : میاـقآ  يا  يرآ  تفگ  یمهفیم ؟ ار  نیا 
تـسیناسر نارمع  يا  زاین  عفرب  شیب و  ورین  ار  ناشبحاص  شیب  رای  هچ  ره  نوچ  دنیرفایب  دیرفآ  هچنآ  ربارب  دنچ  یتسیاب  و  یتساوخ ، يرای 

دنمزاین رگیدکیب  ار  قلخ  یلو  هدیرفاین  زاین  يارب  ار  قلخ  میوگیم  هک  تسنیا  زا  دوش و  دیدپ  رگید  يزاین  هکنآ  زج  دنکن  دیدپ  چـیه  اریز 
شنآ يارب  هدیـشکن و  ماقتنا  وا  زا  هدرک  نوبز  هک  ار  نآ  هتـشادن و  يزاـین  هتخاـس  شرترب  هک  نادـب  هداد و  يرترب  رگید  کـی  رب  هدرک و 

. هدیرفاین
36 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

: دومرف دـنروج ؟ دـنچ  و  دـنراد ؟ انعم  هچ  و  تسا ؟ هنوگچ  هک  شیاههدـیرفآ  دودـح  زا  یهدـیمن  شرازگ  نمب  میاـقآ  يا  تفگ : نارمع 
. تسا عون  شش  رب  شیاههدیرفآ  دودح  یتسار  مهفب ، يدیسرپ 

ریذپان و سمل  نزویب  ریگمشچ و  تسا 3 - حور  نآ  یندیشچ و  هزم  هن  دراد و  نزو  هن  هچنآ  ریگمشچ 2 - راد و  نزو  ریذپ و  سمل  - 1
ارذگ و ضارعا  ینـشور 6 - گنر و  نوچ  هسوسحم  هراق  ضارعا  ینهپ 5 - يزارد و  روص و  نوچ  اههزادـنا  گنریب 4 - سوسحم و  ریغ 
ار و اهنآ  دیازفیم  یلاحب و  یلاح  زا  ار  اهنآ  دـنکیم  نوگرگید  ار و  اهنآ  دـنک  یم  ار و  اهزیچ  دزاس  یم  هک  یتکرح  راک و  نوچ  رادـیاپان 

نوچ تسا و  زاین  اهنادب  هچنآ  زا  شیب  دـنهاوخن  یتقو  اریز  دـنرادیاپان  دـنوریم و  تسد  زا  هک  شتـسار  اهـشبنج  اهرادرک و  اما  دـهاکیم ،
شرثا دوریم و  شدوخ  هک  تسا  نتفگ  نخـس  نوچ  نیا  دـنامب و  لـصاح  رثا  دورب و  نآ  تخاـس  تکرح  دوـش  لـصاح  يزیچ  زا  تغارف 

. دنامیم
؟ تفاین ینوگرگید  قلخ  شنیرفآب  دوبن  وا  اب  يزیچ  دوب و  اهنت  هدـننیرفآ  نوچ  هک  یهدـیمن  شرازگ  نمب  ایآ  میاقآ  يا  تفگ : واب  نارمع 

. تسا شیوخ  ینوگرگید  راچد  قلخ  یلو  دشن  نوگرگید  قلخ  شنیرفآب  لج  زع و  ادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 
هناگی تسا  یئدـبم  ادـخ  یتسار  دومرف : دراد ؟ یگناگی  فصو  ای  تسا  هناگی  تقیقحب  ادـخ  هک  یئوگیمن  نمب  میاقآ ، يا  تفگ : نارمع 

هن دای و  رد  هن  هباشتم ، هن  مکحم  هن  لوهجم  هن  دوب  مولعم  هن ، تشادن  یمود  دوب و  اهنت  دوبن  وا  اب  يزیچ  دوب و  اتکی  هتـسویپ  یتسه  تسخن 
، هتفرگ اـج  يزیچ  رد  هن  و  هداد ، تشپ  يزیچب  هن  يزیچ ، يوسب  هن  يزیچ و  رب  هن  یتقوب  دودـحم  هن  یماـن و  چـیه  ياراد  هن  یـشومارف ، رد 
ار وا  هک  تسا  یثدـحم  فاـصوا  مدروآ  شیارب  هک  اـههژاو  نیا  هدوـبن و  وا  اـب  يزیچ  هک  تسا  قـلخ  شنیرفآ  زا  شیپ  هب  رظن  اـهنیا  هـمه 

. دمهفب هک  یسک  مهف  يارب  تسا  یحرش  یلو  دیابن  دیاشن و 
هتخاس يزیچ  ره  هیام  ار  اهنآ  ادخ  هک  تسا  فورح  اهنآ  هدیدپ  تسخن  دنراد و  انعم  کی  دنمان و  هس  هدارا  تیـشم و  عادبا و  هک  نادب  و 

انعم لوعفم و  لعف و  لطاب و  قح و  زا  ددرگ  زاتمم  يزیچ  ره  فورح  نیاب  دشاب و  هک  یلکشم  ره  حراش  دوش و  كرد  هچ  ره  لیلد  و 
37 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
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عادبا شیامن  نوچ  دنشابن  یلقتسم  دوجو  دنرادن ، دوخ  زج  یئانعم  ناشعادبا  هلحرم  رد  فورح  دنـشاب ، روما  همه  همـشچرس  انعم و  زج  و 
یفورح نآ  دنراک  نیاب  هدش  هدروآرب  فورح  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رون  دوخ  هک  تسا  ادـخ  راک  تسخن  رون  هلحرم  نیا  رد  دنـشاب و 

ار یبرع  ياههژاو  اهنآ  زا  هک 28  دنفرح  اهنآ 33  هتخومآ و  شقلخب  ار  اهنآ  لج  زع و  ادخ  تسا و  اهنآ  هیاپ  رب  همه  ترابع  نخـس و  هک 
هدمآ و رد  رگید  میلاقا  مجع  نابز  رد  فیرحتب  رگد  جـنپ  دـنلیلد و  ار  یناربع  ینایرـس و  نابز  فرح  فرح 22  نیا 28  زا  دنـشاب و  لیلد 

ناشرکذ هک  دنراد  یلیلد  هدش  ادج  فرح  جنپ  نآ  هدـیدرگ و  ظفلت 33  فورح  همه  هدش و  فیرحت  فرح  نامه 28  زا  فرح  جنپ  نیا 
- نک  » لج زع و  ادـخ  هتفگ  نوچ  تخاس  اهنآ  زا  لعف  دـندش  هدامآ  دـندش و  رامآ  فورح  نوچ  سپـس  دـشابن ، اور  میتفگ  هچنآ  زا  شیب 
هک تسا  عادبا  نامه  لج  زع و  ادخ  تسخن  شنیرفآ  دوب و  عونـصم  نامه  دش » دوب  هچنآ   » تخاس و نک »  » زا و  دوب » سپ  نوکیف - شاب »

دنتـسه و یندونـش  یلو  گـنر  هن  دراد و  نزو  هن  هک  تسا  فورح  مود : قـلخ  ّسح و  هن  گـنر  هـن  ندونـش  هـن  شبنج  هـن  دراد  نزو  هـن 
ادـخ دنریگمـشچ و  یندیـشچ و  ریذـپ و  سمل  سوسحم و  همه  هک  دـنیاههدیرفآ  عاونا  مّوـس  قـلخ  دنتـسین و  ریگمـشچ  یندـشفصو و 

تسا و فورح  زا  شیپ  عادبا  هدوبن و  يزیچ  مه  وا  هارمهب  هدوبن و  يزیچ  لج  زع و  وا  زا  شیپ  اریز  تسا  عادـبا  زا  شیپ  یلاعت  كرابت و 
. دنرادن تلالد  دوخ  زج  رب  فورح 

دنکن بیکرت  انعمیب  ار  اهنآ  لج  زع و  ادـخ  هکنیا  يارب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـنرادن ؟ تلالد  دوخ  زج  رب  هنوگچ  تفگ : نومأم 
نامز شیپ  هک  دیآ  دـیدپ  هزات  ینعم  دـشابن و  انعمیب  رتمک  ای  رتشیب  ای  شـش  ای  جـنپ  ای  راهچ  یفورح  اهنآ  زا  دـنک  بیکرت  نوچ  زگره و 

. هدوبن
ار اهنآ  دوخ  زج  يرامـشب  ار  فورح  نوچ  وت  هک  تسنیا  شهار  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  میمهفب ؟ ار  نآ  اـم  هنوگچ  تفگ : نارمع 

عمج ار  اهنآ  نوچ  یباین و  رد  یئانعم  ناشدوخ  زج  يرامـشب و  رخآب  اـت  ب ت ث ج ح خ  ا ، یئوگ : يرآ و  ناـبزب  اـهنت  يراـین و  لد  رد 
ار نآ  يزاسب و  یهاوخ  هک  انعم  ره  يارب  یفصو  ای  یمان  یئامن . بیکرت  ار  ات  دنچ  ینک و 

38 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
عادبا دوخ  هک  یئوگن  نمب  میاقآ  يا  تفگ  سپس  يرآ ، تفگ  ار ؟ نآ  يدیمهف  ایآ  ینک  توعد  نآ  فوصومب  یئامن و  انعم  نآ  رب  لیلد 

هک تسا  قلخ  نآ  يارب  انامه  دوشن و  كرد  مه  شنوکـس  هک  نکاس  تسا  یقلخ  هکلب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  هن ؟ اـی  تسا  قلخ 
زج یموس  هدوبن و  ناشنایم  یموس  شقلخ و  دوب و  لج  زع و  ادخ  نامه  هدش و  وا  قلخ  سپ  هدرک  شدیدپ  هک  تسا  ادخ  تسیاهدـیدپ و 

گنهآ و مه  دـشاب و  نوگانوگ  كرحتم و  دـشاب و  نکاس  قلخ  هک  اسب  دـشابن و  وا  قلخ  زج  هدـیرفآ  لج  زع و  ادـخ  هچنآ  هدوبن و  اهنآ 
. دشاب لج  زع و  ادخ  قلخ  سپ  دراد  يدح  هچ  ره  مهبم و  دشاب و  مولعم 

ودـب لـج  زع و  ادـخ  هچنآ  رب  تسا  لـیلد  یـسح  يورین  ره  هتفاـیرد و  وت  ساوح  هک  دـشاب  یئاـنعم  دـنبایرد  وت  ساوح  هچنآ  هک  نادـب  و 
دراد و دـح  هزادـنا و  هدـیرفآ  هک  یقلخ  دـح ، هزادـنایب و  اپرب  ياتکی  هک  نادـب  و  هداهن ، ار  اهنآ  همه  مهف  يورین  لد  رد  هداد و  تفایرد 
هتخاس و يرگید  نک  تفایرد  ار  یکی  هدوبن و  قوذ  نزو و  گنر و  ناشمادک  چیه  رد  هدش و  هزادـنا  هزادـنا و  هدوب  ود  هدـیرفآ  ار  هچنآ 

يارب دنـشاب  وا  دوجو  لیلد  هتـساوخ  هکنآ  يارب  يرگید  هن  دشاب  شدوخ  اهنت  هک  هدیرفاین  یئاتکی  هدومن و  دوخ  نک  تفایرد  ار  مادک  ره 
بیکرت وا  اب  تقیقح  رد  ای  دنک و  کمک  ای  درادـهگن  ار  وا  هک  تسین  شهارمهب  یمود  تسا و  اتکی  هناگی و  یلاعت  كرابت و  ادـخ  هکنآ 

مگ و ات  دندرک  فالتخا  مه  اب  تباب  نیا  رد  مدرم  انامه  و  دنرادیمهگن ، ادخ  تساوخ  نامرفب و  ار  رگدمه  هک  دنتـسه  اههدـیرفآ  دوش و 
دندوزف و يرود  قح  زا  دندومن و  دوخ  فصوب  فصتم  ار  ادخ  هکنیا  هلیسوب  دنوش  اهر  یکیراتب  یکیرات  زا  دنتساوخ  دندش و  نادرگرس 

هتفگ نخس  نیقی  مهف و  يور  زا  ناشدوخ ، هتـسیاب  تافـصب  ار  تاقولخم  دندرک و  یم  فصو  وا  هتـسیاش  تافـصب  لج  زع و  ار  ادخ  رگا 
ات  » تسار هارب  دهاوخ  ار  هک  ره  دیامنهر  ادخ  و  دندیدرگ ، راچد  اطخب  دندش  وجتسج  رد  ینادرگرسب  نوچ  دنتـشادن و  یفالتخا  دندوب و 

«. ربخ رخآ 
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قولخم هویشب  ینعی  هلثم »  » و دناهتشادنپ ، هفـسالف  هچنانچ  یمیدق  هیام  رد  ینعی  تشادن » اپرب  ار  نآ  يزیچ  رد  هماقأ - ءیـش  یف  و ال   » نایب
نآ ریگولج  ناهج  قلخ  دوب  روظنم  يزاین  رگا  ینعی  اهعسی » نارمع ال  ای  ۀجاحلا  و   » دیشکن شیارب  نآ  زا  ياهشقن 

39 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
« عاونا ۀتـس  یلع   » نآ لابندـب  نینچمه  تشاد و  ربارب  دـنچب  زاین  شلدـب  عفد  يزور و  شرورپ و  يرادـهگن و  يارب  هدـیرفآ  ره  اریز  دوبن ،

: دیاش
. دشاب ریگمشچ  راد و  نزو  ریذپ و  سمل  - 1

اههخـسن یخرب  رد  و  هدومن ، ءافتکا  وا  فصو  نیمهب  هدرک و  شبنجیب  هب  ریبعت  نآ  زا  انامه  حور . نوچ  درادـن  ار  فاصوا  نیا  هچنآ  - 2
. يربارب يارب  دشاب  رتنشور  هک  دیاش  تسا و  حور  نآ  و  تسا » گنریب  هچنآ   » تسا

تسنیا نآ  يریگمـشچ  زا  دوصقم  نامـسآ و  اوه و  نوچ  تسین  نیگنر  راد و  نزو  سوسحم و  ریذپ و  سمل  تسا و  ریگمـشچ  هچنآ  - 3
دننام هتشرف و  نج و  نآ  زا  دوصقم  ای  بآ ) دننام  ، ) درادن گنر  دوخ  رهوج  رد  هک  يزیچ  دوش  هدید  هک  اسب  و  تسا ، یندید  شراثآ  هک 

. دناهدوزفا اهرادرب  هخسن  ار  درادن » گنر   » هک تسنآ  رهاظ  و  تسا ، اهنآ 
ضارعا هب  نآ  زا  رون و  گنر و  نوچ  دـنوش ، تفایرد  ساوحب  هک  تباـث  ياهـضرع  ضرع 5 - لوط و  لاکـشا و  دننام  يریذپ  هزادـنا  - 4

. هدرک ریبعت 
دوش میـسقت  رگید  یهوجوب  تسا  نکمم  و  دنامب ، ناشرثا  دـنورب و  دوخ  هک  اهتکرح  اهرادرک و  نوچ  رذـگدوز  تباثان و  ياهـضرع  - 6
مهف ای  دـیآ  درخ  رد  وا  یگناگی  هنک  ینعی  دـیدشت ، اب  هطقنیب و  ءاـحب  ۀـقیقحب » دـحوی  لـه   » میدراذـگاو نادنمـشیدنا  رکفب  ار  اـهنآ  هک 
ماما تسا و  رتنشور  نآ  دوشیم  هتخانش  ینعی  هدمآ  میجب  هک  دجوی »  » اههخسن یضعب  رد  تسا ، رسیم  یفـصو  یهجو و  کیب  وا  یگناگی 
ماقم دـنیوا و  تقیقح  زا  ادـج  ام و  نهذ  رد  دنـشاب  یئاههدـیدپ  هک  دوش  هتخانـش  یهوجوب  ناحبـس  يادـخ  هک  هداد  باوج  مالّـسلا  هیلع 

امولعم و و ال  هلوق » تسا و  ثداح  تسا  وا  زج  هچ  ره  تقیقح و  رد  اههدشدیدپ  اب  تسا  فلاخم  میدـق  و  هدرک ، نایب  رتشیب  هک  وا  تیلزا 
هک تسیزیچ  مکحم  زا  دوـصقم  لوـهجم و  هن  دوـب و  موـلعم  هن  رگید  نآ  هـک  يرگید  وا  اـب  دوـبن  ینعی  تـسا ، وا  ریغ  حرـش  ـالوهجم » ـال 

لمتحم تسنآ و  دض  هباشتم  زا  دوصقم  دشاب و  نشور  شتقیقح 
40 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. دنوریم راکب  نآرق  تایآ  رب  هباشتم  مکحم و  اریز  دناهتسناد . میدق  ار  نآرق  هک  یناسک  لوق  یفن  هب  دشاب  هراشا  هک  تسا 
دوخ زج  یئانعم  يارب  عضو  دنرادن و  انعم  دوخ  زج  هک  دـیرفآ  ار  هدرفم  فورح  ینعی  تخاسن » یئانعم  دوخ  شنیرفآ  رد  فورح  يارب  «و 
نادب هک  هدوبن  یتفص  ياراد  دیرفآ ، تسخن  هک  ینعم  نیاب  « 1  » دشاب تفص  تسین  فورح  رد  هک  انعم  زا  دوصقم  تسا  نکمم  و  دندشن »

و دـشاب ، اهنآ  تفـص  ای  فورح  يانعم  ات  هدوبن  فورح  عادـبا و  زج  يزیچ  اجنآ  رد  هدـش و  هدـیرفآ  راکتبا  ضحمب  اریز  دـشاب  فوصوم 
تسا و داجیا  نامه  عادبا  دنوشیم  رهاظ  سح  رد  تادوجوم  ینشور  وترپ  رد  هچنانچ  تسا  زیچ  ره  رهظم  هک  تسا  یتسه  رون  زا  دوصقم 

لعف لوعفمب و  نآ  زا  و  دـنریثأت ، لـحم  فورح  رگید  تراـبعب  تسنآ و  رثا  فورح  تسا و  ریثأـت  عادـبا  دوش ، دوـجوم  يزیچ  ره  داـجیاب 
. تسا دوجو  نامه  رثا  لعف و  هدرک و  ریبعت 

فالتخا دننام  دناهدمآ  دوجوب  يدنچ  للع  بابـساب و  ینعی  تسا  نینچ  اههخـسن  رتشیب  رد  تسا » یئاهلیلد  يارب  نوگانوگ  جنپ  نآ  اما  «و 
و تسا ، توص  تظلغ  هک  هّحب »  » زا تسا  ءاح  ودـب  حـحبف »  » خـسن ياهراپ  رد  و  تسین ، هتـسیاش  نآ  رکذ  هک  مدرم  نابز  فالتخا  هجهل و 
رد تسا » یسراف  فاگ   » جنپ نآ  و  « 2  » دندرک فیحصت  ار  اهنآ  دناهدش و  هبتـشم  نایوار  رب  هدرک و  رکذ  ار  فورح  نیا  هک  تسنآ  رهظا 

و چ وگب ،
41 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
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بیکرت ار  فورح  سپـس  دـیآیم ، نایم ت و ث  هک  يدـنه  ظفلت  رد  ث » «، » هلاـیپ هداـیپ و   » رد پ »  » و هلاژ »  » رد ژ »  » و یئوگیم » هچ   » رد
، دـیوگ دـهاوخ  يزیچ  نوچ  هک  تسنیا  شنامرف  انامه   » دومرف هچنانچ  دـیمان  نآ  لـعف  ار  بیکرت  نآ  و  دـیرفآ ، زیچ  همه  اـهنآ  زا  درک و 

داجیا نامه  تسخن  رداص  تسا ، هدش  هتخاس  نامه  دوش  تفای  نادب  هچنآ  و  تسا ، زیچ  همه  ندـیرفآ  نتخاس و  شاب ، و  دـشابیم » شاب و 
دنرادـن گـنر  نزو و  هک  تسا  فورح  مود  هدـیرفآ  و  سوسحم ، هن  نیگنر و  هن  تسیندینـش و  هن  و  تکرح ، هن  دراد و  نزو  هن  هک  تسا 

همه هک  نیمز  اهنامـسآ و  زا  تسا  هدـش  تفای  فورح  نیاب  هچنآ  ره  موس  هدـیرفآ  دنتـسین و  یندـید  دـنایندشفصو و  یندونـش و  یلو 
ات تسین  نآ  زا  شیپ  يزیچ  اریز  تسا  تسخن  قلخ  هک  تسا  عادـبا  زا  شیپ  ادـخ  سپ  یندـید ، یندیـشچ و  ریذـپ و  سمل  دنـسوسحم و 
زا دوصقم  دندش و  تسه  نآ  زا  هچ  تسا  مدقم  فورح  رب  عادبا  و  هشیمه ، تسین  وا  هارمهب  مه  يزیچ  دشاب و  مدـقم  نآ  رب  رگید  عادـبا 
زا سپ  زج  دننک  تلالد  نآ  رب  هک  دنرادن  یئانعم  دـندش و  عضو  بیکرت  يارب  فورح  هک  تسنیا  دـنرادن  یئانعم  دوخ  زج  فورح  هکنیا 

. بیکرت
مئاق تسا  یضرع  نوچ  ای  تسا ، نکاس  اهنآ  رد  لولعم و  تلع و  نایم  تسا  یتبسن  ینعی  تسا » نکاس  هدیرفآ  هکلب   » مالّسلا هیلع  وا  هتفگ 
دوجو جراخ  رد  و  دنکیم ، عازتنا  ار  نآ  لقع  هک  يرابتعا  یفاضا و  تسیرما  ینعی  نوکسب » دوشن  كرد   » دش دناوتن  ادج  نآ  زا  هک  لحمب 

. تسا سوسحم  نادب  طوبرم  هچرگ  تسین  سوسحم  درادن و  هراشا  لباق 
تـسین الـصا  تفگ  دوشیمن  و  دشاب ، ياهدیدپ  دیاب  تسا و  ادـخ  زج  ریثأت  تبـسن و  نیا  هکنیا  يارب  تسا . هدـیرفآ  نآ  هک  میتفگ  انامه  و 

هک دوش  مهوت  دیابن  تسیاهدیرفآ و  هدیدپ  ره  هتفای و  یتسه  هوحن  کی  هدـش و  نوریب  یتسین  زا  هدـش و  دـیدپ  هدوبن و  هک  تسیزیچ  اریز 
ادـخ و زج  تسین  يزیچ  تقیقح  رد  هکلب  دـیآ ، مزـال  لسلـست  دوش و  هدیـشک  هتـشر  دـیاب ، ناـنچمه  دراد و  يرگید  ریثأـتب  زاـین  مه  نآ 

ره سپ  دراد ، یپ  رد  ار  لولعم  دوجو  دوخ  داجیا  و  هدروآ ، دوجوب  هک  ياهدیرفآ 
42 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

ره دشاب و  دودحم  انعم  نیا  رگید و  زیچ  هن  تسا  عادبا  ینعم  دوخ  نیا  هدیرفآ و  ار  نآ  ادـخ  هک  تسین  نیا  زا  نوریب  هدـیرفآ  ادـخ  ار  هچ 
هطساویب ثداح  دوجوم  هک  تسا  مهوت  نیا  عفر  يارب  هثدحا » يذلا  هَّللا  و  : » دوش هتفگ  هکنیا  ای  دشاب  ادخ  هدیرفآ  نامه  تسا  دودحم  هچ 

دبای و ققحت  تیاهنیب  تاطابترا  دسرب و  تیاهنیب  ات  نانچمه  دزاس و  بوسنم  ادخب  ار  وا  ات  دشاب  رگید  یعادبا  دیاب  درادن و  ادـخب  تبـسن 
. هداد ار  نآ  باوج  هار  دنچ  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  تسا و  لاحم  مه  نآ  فوقوم  تسا و  لاحم  نآ 
. دشاب يرگید  تلع  هب  دنتسم  دناوتیمن  نآ ، هیاپ  رد  دشاب و  رگید  هدیدپ  لابند  هک  هدیدپ  ره  - 1

. ددرگ دنتسم  ودب  هلابند  نیا  هک  تسین  یموس  دوجو  هنایم  نیا  رد  - 2
دنشاب نینچ  شدارفا  همه  دشاب و  مدقم  عادبا  قلطم  رب  ادخ  زج  دوشیمن  روصت  نآ و  زا  یصاخ  درف  رد  هن  تسا  عادبا  قلطم  رد  نخـس  - 3

. تسین یقرف  نوچ 
: دومرف دشابن  وا  قولخم  دشاب و  واب  دنتسم  يزیچ  هکنیا  مهوت  عفر  يارب  - 4

. تسا وا  هدیرفآ  هک  دشاب  نیا  زج  وا  هدیرفآ  دوش  یمن  تسا و  شنیرفآ  نامه  یطابترا  يدانتسا و  ره 
ره رد  تسین  اور  دنراد و  توافت  مه  اب  اهنآ  یئاضتقا  بتارم  تسا و  قرف  هدوجوم  قئاقح  نایم  هکنیاب  دنک  رب  خیب  زا  ار  لسلست  ههبـش  - 5

ینیع یقیقح و  تادوجوم  اب  فلاخم  یطبر  تادوجوم  مکح  هک  دوش  رواب  یناسآب  ات  تسناد  تخاون  کی  دیجنـس و  مه  اب  ار  اهنآ  لاـح 
هچنانچ تسا  دوجوم  دوخب  دوخ  شلابندب  نآ  تسین و  تسا  عادبا  دوخ  هک  یطبار  دوجوم  عادبا  مزلتـسم  ینیع  تادوجوم  عادـبا  تسا و 

دش رکذ  هک  یقرف  رابتعاب  لسلست  عفدب  دشاب  هراشا  تسا  نکمم  دوشن و  مزال  لسلست  درادن و  يرگید  هداراب  زاین  هدارا  هک  تسا  روهـشم 
همه سپس  دیرفآ و  دوخب  دوخ  ار  تیشم  ادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  هک  یفاک ص 110 ) لوصا   ) تسا یفاـک  تیاور  رد  هچنآ 

. دیرفآ تیشمب  ار  زیچ 
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قلخ نتخانش  هناشن  هک  درک  نایب  یلک  لومرف  کی  دوخ  دوصقم  میمتت  يارب  - 6
43 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

هب زاین  تسا و  نکمم  نوچ  دشاب  ادخ  هدیرفآ  تسیاب  و  هتـشادن » دوجو  نآ  زا  شیپ  تسا  دودـحم  شدوجو  هچ  ره   » دومرف دـشاب و  ادـخ 
. دراد تلع 

هزادـنا نآ و  دـح  فرح و  تسا  زیچ  ود  ناشندـیرفآ  رد  هک  دنـشاب  فورح  هک  تسا  لوا  قلخ  نامهب  هراشا  اسب  دوب » ود  دـیرفآ  هچنآ  «و 
تسا يزیچ  هک  دوشیم  هتـسناد  دوشیم و  هتخانـش  اهنآ  دودحب  فورح  دنرادن و  قوذ  نزو و  گنر و  نآ  رب  مئاق  ضرع  فرح و  نآ و 

دوخ رثاب  هن  دنوش  تفایرد  دوخب  دوخ  ود  ره  شدح  فرح و  دوشن و  تفایرد  ساوحب  دشابن  دودـحم  رگا  هک  تسنیا  دوصقم  دودـحم و 
«. 1  » دوخ رثاب  هن  دنوش  كرد  دوخب  هسوسحم  روما  اریز  دوش ) اهنآ  فرعم  هک  دنرادن  يرثا  اریز  )

اریز دشاب  تیاهن  هک ال  هدیرفاین  دحیب  يزیچ  ینعی  يرگید » اب  طبریب  شیوخب و  رادیاپ  هزادنا  دح و  زا  ادج  هناگی  ار  يزیچ  دـیرفاین  «و 
زج یئاسانـشب  تسا  مدرم  ربـهر  دراد و  اـنعم  رب  تلـالد  هچنآ  دـننک و  تباـث  ار  دوخ  دـننک و  تلـالد  دوخ  رب  تاوصا  فورح و  هتـساوخ 

هدننیرفآب و شزاین  ددرگ و  شناکما  لیلد  ات  دشاب  دودحم  هتـساوخ  هک  تسنیا  دوصقم  دشاب و  دودحم  یـسوسحم  ره  دـشابن و  سوسحم 
دوش كرد  عادباب  انامه  هدیدپ  ره  هک  دشاب  عادبا  نامه  ریدقت  زا  دارم  تسا  لمتحم  دوخ و  لولدـمب  هن  دـنک  عناص  رب  تلالد  دوخب  دوخ 
انعم نیا  رب  يدعب  تارابع  قیبطت  رد  یلو  نادب  طوبرم  ندیرفآ  يرگید  هدـش و  هدـیرفآ  یکی  دـشاب  هدـیدپ  ود  شنیرفآ  رد  ددرگ و  نایع 

تسا ماقم  بسانم  هک  نآ  زا  یتمسق  هتشذگ و  مراهچ  دلجم  رد  شحرش  اب  ربخ  نیا  مامت  دوش ، رهاظ  لماتب  هک  تسا  مزال  یتیانع  تقد و 
. دش رکذ  اجنیا  رد 

: تفگ نامیلـس  هدروآ  يزورم  نامیلـس  اب  اضر  ماما  ینالوط  هرظانم  نمـض  رد  ص 323 )  ) دـیحوت رد  و  ص 183 ) ج 1   ) نوـیع رد  - 28
هدوب دیرم  لزا  زا  وا  هک  یتسار 

44 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
هن تفگ : نامیلـس  يرگید ، وا  اـب  يدرک  تباـث  لزا  زا  وت  سپ  دومرف : يرآ . تفگ : دوب ؟ شدوخ  زج  شاهدارا  نامیلـس : يا  دوـمرف : ماـما 
ات دیشک  هرظانم  تسا و  یلزا  دشابن  هدیدپ  رگا  تسا و  هدیدپ  دشابن  یلزا  هچ  ره  اریز  نامیلـس  يا  تسا  هدیدپ  هدارا  دومرف : مدرکن  تباث 

؟ لعف زج  ای  تسا  لعف  هدارا  وگب  نمب  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  هک  اجنآ 
هدوـب وا  اـب  يرگید  لزا  زا  سپ  دوـمرف : تسین  لـعف  تفگ : تسا  هدـیدپ  یلعف  ره  اریز  تسا  هدـیدپ  سپ  دوـمرف : تـسا  لـعف  نآ  تـفگ :

لعف لزا  زا  هک  تسنیا  مدوصقم  تفگ : نامیلس  دیوگ : هکنیا  ات  دیشک  نخس  تسا و  هدیدپ  سپ  دومرف : هدش  هتخاس  هدارا  تفگ : نامیلس 
تـشادن یباوج  رگید  وا  دوشیمن و  مه  اـب  ثداـح  مه  میدـق و  مه  دـشابن و  لوعفم  یلزا  هک  ینادـیمن  وت  مالّـسلا : هیلع  دومرف  تسا  ادـخ 

: دومرف هکنیا  ات  دینادرگرب  ار  نخس  سپس 
ساوسو راـچد  نامیلـس  يا  دومرف : هدرکن ، هدارا  ار  يزیچ  لزا  رد  دنتـسین و  هدارا  ءایـشا  تفگ  نامیلـس  تسین ، لوـعفم  تسا  یلزا  هچنآ 

، نآ زا  ادخ  تسا  رترب  دنک ، هچ  دنادن  هک  تسا  یـسک  فصو  نیا  هدرکن ؟ هدارا  ار  شلعف  ندیرفآ و  ار  هچنآ  هدیرفآ  هدرک و  سپ  يدش 
. دشاب يرگید  وا  هارمهب  هن  رگ  تسا و  هدیدپ  هدارا  دومرف : دینادرگ و  زاب  ار  نخس  سپس 

. هدرک رکذ  دنسیب  ار  نآ  دننام  ص 218 )  ) جاجتحا رد 
«1 . » تسا هدوب  ادخ  اب  لزا  زا  هک  يزیچ  رد  رایتخا  هداراب و  ریثأت  تسین  لوقعم  دشابن و  ادخ  زج  میدق  هدومرف : راب  دنچ  ربخ  نیا  رد 
تسخن دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  شناردپ  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  شدنـسب  ج 1 ص 262 )  ) نویع رد  - 29

« ربخ رخآ  ات   » دیرفآ ار  اههتشرف  سپس  دومن  ایوگ  دوخ  ساپس  یگناگی و  شیاتسب  هک  دوب  ام  حاورا  دیرفآ  لج  زع و  ادخ  هک  يزیچ 
45 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
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زور ار  ریخ  ادخ  یتسار  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  مدینش  تفگ : نانس  نب  هَّللا  دبع  زا  دوخ  دنـسب  ص 145 )  ) یفاک هضور  رد  - 30
هبنش هس  زور  ار  اهنآ  كاروخ  دیرفآ و  ار  اهنیمز  هبنشود  هبنش و  کی  زور  رد  دنیرفآ و  ریخ  زا  شیپ  ار  رش  هک  دشیمن  دیرفآ و  هبنـش  کی 

ار و نیمز  اهنامـسآ و  دیرفآ   » لج زع و  ادخ  هدومرف  تسنیا  هعمج و  زور  ار  ناشاهتوق  هبنـشجنپ ، هبنـشراهچ و  زور  ار  اهنامـسآ  دـیرفآ و 
«. زور شش  رد  تساهنآ  نایم  هچنآ 

و ار . ناشتاوقا  هعمج  هبنـشجنپ و  زور  دـیرفآ و  ار  اهنامـسآ  هبنـشراهچ  زور  هک : توافت  نیا  اـب  هدروآ  شدـننام  نانـس  نبا  زا  مه  یـشایع 
. دنشک یم  راک  زا  تسد  هبنش  زور  دوهی  ور  نیا  زا  و  زور » شش  رد  ار  نیمز  نامسآ و  دیرفآ  و   » ادخ هتفگ  تسنیا 

درک زاغآ  هبنش  کی  زور  ار  ناهج  همه  شنیرفآ  ناحبس  ادخ  هک  تسنیا  روظنم  دیاش  ریخ » زا  شیپ  ار  رش  دشاب  هدیرفآ  دوشیمن  و  - » نایب
نادب هدیرفاین و  چیه  نآ  زا  شیپ  هدوب و  هبنـش  زور  ریخ  شنیرفآ  زاغآ  دنیرفاین و  رـش  ریخ  زا  شیپ  دیابیم  تسا  ضحم  ریخ  هک  ادـخ  اریز 

. دراد یفانت  ود  تشذگ  همیرک  تایآ  رد  هچنآ  اب  ربخ  نیا  ینعم  هک 
دوب و زور  کی  رد  نیمز  تاوقا  قلخ  هک  دراد  تلالد  ربخ  دوب و  زور  ود  رد  شریدـقت  نیمز و  تاوقا  شنیرفآ  هک  دوب  نیا  هیآ  رهاـظ  - 1

. زور کی  رد  نامسآ  تاوقا  قلخ 
؛ هدوب رخؤم  نآ  زا  شزور  کی  هک  دراد  تلالد  ربخ  هدوب و  مدـقم  اهنامـسآ  قلخ  زور  ود  رب  تاوقا  قلخ  زور  ود  هک  دراد  تلالد  هیآ  - 2
ناراب و نوچ  دیآ  نامـسآ  زا  هک  تسا  نیمز  مدرم  توق  تابجوم  قلخ  امـس  تاوقا  قلخ  زا  دوصقم  هک  داد  خساپ  ار  مکی  تسا  نکمم  و 

کی دنرادن ، یکاشوپ  كاروخ و  توق و  نامسآ  لها  هک  تسنآ  شدیؤم  اهنآ و  رب  هتشامگ  ياههتـشرف  قازرا و  ریدقت  ياهرتفد  فرب و 
ربخ رد  هداد و  نیمزب  تبـسن  ار  ود  ره  هیآ  رد  ار و  نآ  ینامـسآ  بابـسا  زور  کی  هدرک و  ردقم  ار  نیمز  لها  تاوقا  ینیمز  بابـسا  زور 

تدـم رد  یخارت  بیترت و  يارب  مث  ظفل  هک  دوش  هداد  يواضیب  هتفگ  قبط  تسا  نکمم  مود  زا  باوج  هدرک و  حرـش  ار  نآ  ریدـقت  لـحم 
. تسا يرکذ  بیترت  نامه  روظنم  هکلب  هدماین 

46 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
مدرکیم رکف  هیآ  نیا  هراب  رد  هک  مدید  باوخ  رد  ایوگ  مدیشک و  زارد  متشون  ار  ربخ  نیا  حرـش  نوچ  هک  تسنیا  بیرغ  ياهدماشیپ  زا  و 

نمض رد  مه  نامسآ  قلخ  اهنآ و  همتت  هن  تسا  زور  راهچ  همه  نیمز  تاوقا  ریدقت  زور  راهچ  زا  دوصقم  هک  دیسر  مرطاخب  لاح  نآ  رد  و 
هشوقنم حاولا  رگراک و  ياههتشرف  نوچ  رگید  بابسا  ناکم  تسنآ و  بابسا  زا  یکی  دوخ  مهنآ  اریز  هدش  جرد  نیمز  مدرم  قازرا  ریدقت 

رد بیترت  يارب  يوَتْـسا » َُّمث   » یلاعت ادـخ  لوق  رد  مث »  » ظفل هاـیگ و  اـههویم و  شرورپ  رد  دـنراد  ریثاـت  هک  اههراتـس  هاـم و  دیـشروخ و  و 
رگ رگید و  بابـسا  شنیرفآ  رد  رگید  ود  هدش و  اهنامـسآ  شنیرفآ  رد  فرـص  زور  راهچ  نیا  زا  زور  ود  هک  دـشاب  نیا  حرـش  شرازگ و 

دناهدروآ و نارسفم  هک  تسین  یناعم  نآ  زا  رتمک  هچ  رگ  مروایب  ار  نآ  مدرکیمن  تارج  دوب  هدمآ  مرطاخب  لاح  نیا  رد  انعم  نیا  هک  دوبن 
. دوشیمن تسرد  هجو  چیهب  هدش و  فیرحت  فیحصت و  راچد  یشایع  تیاور  اما  دوشیم و  عفد  لاکشا  نادب 

شنیرفآ زاغآ  تقو : ود  رد  ینعی  دیرفآ » زور  ود  رد  ار  نیمز  هک  نادب  دیرفاک  امـش  ایآ  دّمحم  يا  وگب  : » میهاربا نب  یلع  ریـسفت  رد  - 31
راهچ رد   » دننام اجب  دنونشن و  تسین  ینعی  ار » شیاهتوق  تخاس  ردقم  نآ و  رد  داهن  تکرب  شزارف و  زا  اهرگنل  نآ  رد  داهن  و   » شنایاپ و 

نایاپراهچ و مدرم و  زا  دروآرب  ار  ناهج  كاروخ  اهنآ  رد  ادـخ  هک  تسا  یتاقوا  اهنآ  تقو و  راـهچ  رد  ینعی  اههدنـسرپ » يارب  ربارب  زور 
تاقوا نآ  تسنارادناج و  همه  یگدنز  هچنآ  تخرد و  هایگ و  اههویم و  مه  تسا و  ایرد  نابایب و  رد  قلخ  زا  هچنآ  اههدنزخ و  اههدنرپ و 

نیمز و و  درادـیمرب ؛ راب  تخرد  دتـسرفیم و  نامـسآ  زا  ان  من و  اهناراب و  اهداب و  ادـخ  ناتـسمز  رد  تسناتـسمز ؛ زیئاپ و  ناتـسبات و  راهب و 
نیمز دروآ و  هویم  تخرد  درـس و  مرگ و  تسا ، لدتعم  تقو  هک  دیآیم  راهب  سپـس  تسا ، امرـس  ماگنه  نآ  دـنوشیم و  باریـس  تخرد 
زیئاپ سپس  دنوش ؛ تخس  دنناوناج  اههدنب و  كاروخ  هک  اههناد  دسرب و  اههویم  دیآ و  مرگ  ناتـسبات  شلابند  دیآرب و  ناوتان  هزبس  هایگ و 
بوبح دیـسریمن و  هویم  دوب  راهب  همه  رگا  دـیئوریمن ؛ نیمز  زا  هایگ  دوب ؛ لاح  کیب  تقو  همه  رگا  دزاس و  کنخ  شوخ و  ار  اوه  دـیآ و 
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همه دوب  ناتسبات  همه  رگا  دندیسریمن و 
47 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

هک دوبن  يزیچ  دوبن  نآ  زا  شیپ  تاـقوا  نیا  دوب و  زیئاـپ  همه  رگا  و  دوـبن ، نارادـناج  يارب  یکاروـخ  شاـعم و  تخوـس و  یم  نیمز  زیچ 
دـش و رادـیاپ  نادـب  ناهج ب  زیئاپ و  ناتـسبات و  راهب و  ناتـسمز و  رد  داهن  تاقوا  نیا  رد  ار  تاوقا  ادـخ  و  دـنروخب ، نآ  زا  ناـهج  مدرم 
تسا و راتساوخ  يدنمزاین  ره  اریز  نادنمزاین  ینعی  ناراتـساوخ » يارب  ربارب  دیمان  اهزور   » ار تاقوا  نیا  ادخ  دنام و  اجب  دیدرگ و  راوتـسا 

راوتسا سپـس   » وا هتفگ  دنراین و  نابزب  هچ  رگ  دنراتـساوخ  نانآ  دنرادن و  شهاوخ  نابز  هک  نارادناج  زا  دنرایـسب  ادخ  قلخ  زا  ناهج  رد 
يرپ هن  تفگ و  نخـس  نآ  اب  ادخ  هچنآ  زا  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  وبأ  زا  دندیـسرپ  دیرفآ و  درک و  ریبدت  ار  نآ  ینعی  نامـسآ » رب  دش 

: دومرف یمدآ  هن  دوب و 
تفه  » ناشدیرفآ ینعی  داد » ناشنامرف  سپ  « » هاوخلدـب میدـمآ  دـنتفگ  هاوخان  ای  هاوخلدـب  دـییایب   » ادـخ هتفگ  رد  دـندوب  نیمز  تاوامس و 
. دوب ریبدت  ریدقت و  یحو  نیا  ار  شنامرف  ینامسآ  ره  رد  درک  یحو  دندوب و  ماجنا  زاغآ و  هک  تقو  ود  رد  ینعی  زور » ود  رد  نامسآ 

لوزت و ال   » تسین مه  شرهاظ  اـب  یفاـنم  دـشاب و  هیآ  نوطب  زا  دـیاش  تشذـگ و  هچنآ  زا  تسا  مهفب  رتکیدزن  هیآ  يارب  لـیوأت  نیا  ناـیب :
نابزب دنراتساوخ  ینعی  اولأسی » مل  نا  و   » وا هتفگ  دشاب  اهِیف » َكَراب   » ریـسفت نآ  هک  تسا  نکمم  تسا و  هتـسویپ  ریدقت  روظنم  ینعی  یقبت »
. راتفگ نابز  زا  تسا  رتاسر  لاح  نابز  دونشیم و  دوخ  ینابرهم  یشخب و  ضیف  شوگب  هک  ناحبس  راگدرورپ  زا  یگراچیب  يدنمزاین و 

زاب هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  اب  شیوگتفگ  رد  هدناسر  ءاجوعلا  یبا  نباب  ار  ثیدـح  ینیلک ، زا  دوخ  دنـسب  ص 216 )  ) دـیحوت رد  - 32
زج مباین  رتگرزب  ای  دروخ و  مسج  چـیه  نم  دومرف : ماسجا  ثودـح  رب  تسا  یلیلد  هچ  تفگ  موس و  مود و  زور  رد  ترـضح  نآـب  تشگ 

تـسد زا  ار  دوخ  هن  دوب  میدـق  رگا  یلاحب و  یلاح  زا  تسا  ینوگرگد  هیام  دوخ  نیا  دوش و  یم  رتگرزب  نآ  رب  شدـننام  تسویپ  اب  هکنآ 
تسا و ثودـح  نامه  دوبن  زا  سپ  دوب  ندوب و  زا  سپ  دـشابن  هک  تساور  تسینوگرگد  راچد  هچنآ  اریز  دـش  یم  نوگرگد  هن  دادـیم و 

نیا نایرج  زا  نک  ضرف  تفگ : میرکلا  دبع  دنیاین ، مهارف  يزیچ  رد  زگره  يدوبان  یلزا و  تفـص  ود  دشاب و  میدق  دـیاب  دـشاب  یلزا  رگا 
یتفگ هچنآ  یتسناد  نامز  ود  تلاح و  ود 

48 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
نخس دومرف . مالّسلا  هیلع  ملاع  يدروآیم ؟ ار  اهنآ  ثودح  رب  لیلد  اجک  زا  دنامیم  درخ  زیچ  همه  رگا  اهنآ و  ثودح  رب  يدروآ  لیلد  و 

شثودـح رب  تلالد  رتهب  يزیچ  چـیه  میراذـگ ، شیاجب  رگید  ملاـع  میرادرب و  ار  نآ  رگا  تسا و  دوجوم  هدـش  هتخاـس  ملاـع  نیا  رد  اـم 
یم مهد و  یم  تباوج  یتفرگ  رظن  رد  وت  هک  یهار  نامه  زا  نم  یلو  میتشاذگ ، شیاجب  يرگید  میتشادرب و  ار  نآ  ام  هک  نیمه  زا  درادن 

رییغت ندوب  اور  نیمه  دوشیم و  رتگرزب  ددنویپ  نادب  شدننام  يزیچ  رگا  هک  دـیآ  وت  رطاخ  رد  مه  زاب  دـنامب  دروخ  زیچ  همه  وگ  میوگ :
دبع يا  یئوگب  هک  يرادن  يزیچ  رگید  نیا  سپ  رد  دـیامن ، یم  ثداح  ار  نآ  ینوگرگد  دوخ  هچنانچ  تسین  میدـق  هک  تسنآ  لیلد  نآ ،

. دش نوبز  دش و  عطق  شنخس  سپ  میرکلا ،
مدق ثودح و  تفص  زگره  و   » هتفگ جاجتحا  رد  و  هدروآ ، دنـس  رکذیب  ار  نآ  دننام  ص 183 )  ) جاجتحا رد  و  ج 1 ص 76 )  ) یفاک رد 

«. دندرگن مهارف  زیچ  کی  رد 
ای دشاب  یتاذ  مدق  ثودـح و  نآ  زا  دوصقم  تسا  لمتحم  دراد و  یماهبا  و  هتـشذگ ، دـیحوت  باتک  رد  شحرـش  اب  ینالوط  ربخ  نیا  نایب :

هجو رب  و  دنیرفایب ، ار  اهنآ  هک  دناهدنزاس  دنمزاین  هتخاس و  دوجولا و  ۀنکمم  ماسجا  همه  هک  تسنیا  تابثا  روظنم  دشاب  یلوا  رگا  ینامز و 
رتنـشور نیا  تسین و  ینامز  ثداح  زج  قولخم  دوب و  دناوتن  دوجولا  بجاو  زج  میدق  هک  تشذگ  رایـسب  رابخا  رد  هک  تسنآ  هیاپ  رب  مود 

ثودـحب ار  ناملکتم  روهـشم  هلدا  شلابندـب  هدروآ و  ملاع  ثودـح  باب  رد  ار  نآ  هدـیمهف و  نینچمه  مه  همحرلا  هیلع  قودـص  تسا و 
ثودـح مزلتـسم  ثداوح  هب  ندوب  راچد  دـنتفگ  هک  نیملکتم  لیلدـب  ددرگیم  رب  ای  ماما  لالدتـسا  لصاح  هدـش : هتفگ  هدرک و  لقن  ناهج 
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يارب لوا  ضرف  اریز  تسا  لاحم  ود  ره  دنثداح و  همه  ای  دنمیدق  مه  دوبان  نوگرگد و  لاوحا  نیا  دـشاب  میدـق  مسج  رگا  هکنیاب  ای  تسا 
مزال لسلـست  هکنیا  يارب  مود  ضرف  اما  و  تسا ، عنتمم  شمدع  دش  تباث  شمدـق  هچ  ره  هک : ءامکح  دزن  تسا  ررقم  هک  تسا  لاحم  نآ 

و تسا ، لاحم  مه  لابند  روما  رد  لسلست  دیآ و 
49 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسا رتنشور  لوا  ینعم 
وا هک  ناسنا  دنادن  ایآ   » لج زع و  ادخ  لوق  زا  مشش  ماما  زا  مدیـسرپ  تفگ : ینهج ، کلام  زا  دوخ  دنـسب  ج 1 ص 147 )  ) یفاک رد  - 33

هدمآ ایآ   » لج زع و  ادخ  لوق  زا  شمدیـسرپ  تفگ : تشاد . یتسه  هن  دوب و  هدش  هزادنا  هن  دومرف : دـیوگ : « 1 « » دوبن يزیچ  میدیرفآ و  ار 
رهاظ تلالد  نایب - دوبن  رادربمان  دوب و  هدش  هزادنا  دومرف : ناسنالا ) - 1  ) رادربمان دوبن  يزیچ  نآ  رد  هک  راگزور  زا  ینامز  یمدآ  رب  تسا 

. ناسنا عون  ثودح  رب  دراد 
( نارمع لآ  - 97  ) ادخ لوق  لیلدب  دـیرفآ ، ادـخ  هک  دوب  نیمز  هعقب  تسخن  نوچ  دـندیمان  يرقلا  ما  ار  هکم  میهاربا : نب  یلع  ریـسفت  - 35

(. یمق ص 595 میهاربا  نب  یلع  ریسفت  « ) تسا تکرب  اب  تسا و  هکم  رد  هک  تسنآ  مه  مدرم  يارب  دش  هتخاس  هک  هناخ  تسخن  یتسار  »
هکنیا يارب  دومرف : دندیمان ؟ يرقلا  ما  ار  هکم  ارچ  دیسرپ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یماش  ج 1 ص 241 )  ) نویع رد  لـلع و  رد  - 36

هناد کی  دوب و  هبعک  ياج  دومرف  دـش ، هداشگ  نیمز  زا  نافوط  ماـیا  هک  ياهعقب  تسخن  زا  دـش  هدیـسرپ  و  دـش . هدیـشک  نآ  ریز  زا  نیمز 
. دومن یم  زبس  دجربز 

. حون نافوط  مایا  هن  نیمز  شنیرفآ  زا  شیپ  نآ  یناشیرپ  هدوب و  بآ  يرادرب  جوم  راگزور  نافوط  مایا  زا  دوصقم  دیاش  نایب :
؟ دش هدیمان  هکم  ارچ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دش  شسرپ  بولقلا : داشرا  رد  - 37

. دیشک نآ  ریز  زا  ار  نیمز  ادخ  نوچ  دومرف :
اب مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هرظانم  رد   » ناشدنـسب ص 182 )  ) جاـجتحا یکچارک و  زنک  و  ص 180 )  ) دیحوت قودـص و  سلاجم  رد  - 38

لاس رازه  ود  ادخ  دومرف - ات  هدناوخ - دوخ  شتسرپب  ار  شیاههدنب  نادب  ادخ  هک  تسا  نیا  دومرف : ءاجوعلا ، یبا  نبا 
50 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. هدیرفآ ار  نآ  نیمز  ششک  زا  شیپ 
رد ادخ  هناخ  نداهن  تلع  دومرف : هک  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  نانس  نبا  للع  رد  ج 2 ص 90 :)  ) نویع و  ج 2 ص 82 )  ) للع رد  - 39
نآ دهجرب ، یماش  نکر  ریز  زا  شتسار  دزو  ناهج  رد  يداب  ره  هدش و  هدیشک  نآ  ریز  زا  نیمز  هک  تسا  اج  نامه  هک  تسنیا  نیمز  نایم 

. تسناسکی نآ  هراب  رد  برغم  قرشم و  لها  هضیرف  تسنایم و  رد  اریز  هدش ، هداهن  نیمز  رد  هک  تسا  هعقب  تسخن 
نیمز زا  شیپ  ادخ  هناخ  شنیرفآ  یتسار  دومرف : مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  تفگ : یلامث ، هزمح  یبا  زا  شدنسب  ج 2 ص 85 )  ) للع رد  - 40

. دیشک شریز  زا  ار  نیمز  نآ  زا  سپ  ادخ  هدوب و 
. هدروآ ار  شدننام  یلامث  زا  دوخ  دنسب  یفاک : رد 

هکم بحاـص  ادـخ  منم  یتـسار  هتـشون : هبعک  هناـخ  ياهگنـس  زا  یگنـس  رد  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  مشـش  ماـما  زا  یبـلح ، زا  یـشایع  - 41
. مداهن نایم  رد  یبوخب  هتشرف  تفهب  ار  ود  نآ  و  هام ، دیشروخ و  مدیرفآ  هک  يزور  نیمز و  اهنامسآ و  مدیرفآ  هک  يزور  شمدیرفآ 

یلع وت و  نم  هک  یتسار  دّمحم  يا  دومرف : یلاعت  كرابت و  ادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنـسب  ج 1 ص 44 )  ) یفاک رد  - 42
«. ربخ رخآ  ات   » ار میایرد  و  ار ] مشرع  منیمز و  و   ] ار میاهنامسآ  منیرفایب  هکنآ  زا  شیپ  نتیب - یناج  ینعی  مدیرفآ - يرون  ار 

كرابت ادخ  یتسار  دّمحم  يا  دومرف : مدیشک ، نایمب  ار  هعیش  فالتخا  مدوب و  مهن  ماما  دزن  دیوگ : نانـس  نب  دّمحم  زا  دوخ  دنـسب  و  - 43
، دندنام راگزور  رازه  نیعمجا و  مهیلع  هَّللا  تاولـص  ار  همطاف  یلع و  دّـمحم و  هدـیرفآ  سپـس  شیئاتکی ، رد  هدوب  هناگی  هشیمه  یلاعت  و 
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«. ثیدح رخآ  ات   » تشاد يرجم  همه  رب  ار  ناشیا  يرادربنامرف  تفرگ و  هاوگ  ار  اهنآ  دیرفآ و  ار  زیچ  همه  سپس 
هدوبن وا  اب  يزیچ  هدوب و  اهنت  ینعی  شیئاتکی » هب  هدوب  هناگی  هشیمه  : » نایب

51 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
رب مدق  و  تسا ، تاذلاب  بجاو  تسا  نینچ  هچنآ  هدوب  هناگی  تهج  همه  زا  شیئاتکی  ببس  هک  تسنیا  دوصقم  تسا و  تیببس  ءاب  هکنآ  ای 

ینعی تخاس » ناشـشنیرفآ  هاوگ  ار  اهنآ   » تسنآ مزلتـسم  هک  یناکما  اب  مه  دراد و  تافانم  رثکت  اب  مدق  اریز  يرگید ، فالخب  تسا  اور  وا 
( فهکلا - 52  ) دومرف شناوریپ  سیلبا و  نادنزرف  سیلبا و  هراب  رد  ادـخ  ور  نیا  زا  اناد - نآ  یگنوگچب  دـندوب و  رـضاح  ناشـشنیرفآ  رد 

شنادنزرف ار و  وا  دیریگرب  امش  ایآ  : » دومرف شدعب  و  ناشدوخ » شنیرفآ  رب  هن  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رب  ار  اهنآ  متخاسن  هاوگ  نم  »
قیاقحب اناد  هدوب و  زیچ  همه  ندیرفآ  هاوگ  هک  تسا  یـسک  نآ  يوریپ  تیالو و  هتـسیاش  هکنیاب  تسا  هراشا  نآ  و  ناتـسود » نم  زا  زج  ار 

. تساهنآ یندیمهف  یندیدان و  داهن و  تافص و  تایفیک و  اهنآ و 
مدمآ نم  تفگ  دمآ و  مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  دزن  ماش  نادنمـشناد  زا  يدرم  تفگ : یفعج  رباج  زا  دوخ  دنـسب  ص 32 )  ) دیحوت رد  - 44

يرگید باوج  هتسد  ره  مدیسرپ و  ار  نآ  مدرم  هتسد  هس  زا  و  دهد ، حیـضوت  میارب  ار  نآ  هک  ار  یـسک  متفاین  هک  مسرپب  امـش  زا  ياهلأسم 
، دنتفگ مدیـسرپ  هک  یـضعب  زا  تسیچ ؟ ادخ  هدیرفآ  تسخن  میـسرپیم  امـش  زا  تفگ  تسیچ ؟ هلأسم  نآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دنداد ،
: هک میوگیم  وتب  نم  دنتفگن  یتسرد  زیچ  دومرف : مجنپ  ماما  تسا  حور  دنتفگ : رگید  یخرب  و  تسا ، شناد  دنتفگ  یضعب  و  تسا ، یئاناوت 

تراگدرورپ تسهزنم  ( » تافاصلا - 181  ) وا هدومرف  تسنیا  دوبن و  يرگید  تزع  دوـب و  تزع  اـب  دوـبن ، وا  زج  دوـب و  هرکذ ؛ ـالع  ادـخ ،
، دوب نآ  زا  اهزیچ  همه  هک  دوب  يزیچ  دیرفآ  هچنآ  زاغآرس  و  « 1  » دوبن ياهدیرفآ  دوب و  هدننیرفآ  دننک » فصو  هچنآ  زا  تزع  راگدرورپ 
ار يزیچ  رگا  دوبن و  نآ  زا  شیپ  يزیچ  دـیرفآ و  يزیچ  دومرف : زیچان ، زا  ای  دـیرفآ  يزیچ  زا  ادـخ  ار ] يزیچ  : ] تفگ لئاس  تسبآ ، نآ  و 

هدوب هشیمه  هک  ادخ  و  دیربیمن ، نآ  هلابند  زگره  دیرفآیم  يزیچ  زا 
52 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسا بآ  نآ  و  دش ، دوب  نآ  زا  زیچ  همه  هک  ار  يزیچ  دیرفآ  سپ  دوبن ، وا  اب  يزیچ  دوب و  ادخ  یلو  هدوب ، وا  اب  يزیچ 
تاذ رب  نوزف  یلاعت  ادخ  تافص  هتشادنپ  وگخساپ  نیا  اسب  تسا » یئاناوت  دنتفگ  مدیـسرپ  وا  زا  هک  یناسک  یخرب   » هک وا  هتفگ  نیا  نایب -

وا هک  اسب  و  تسا » ردـق   » هدـیرفآ تسخن  هک  دـیآیم  ینیلک  تیاورب  و  تسا . هماع  زا  یعمج  هدـیقع  هچناـنچ  تسا  وا  دـیرفآ  و  تسا ، وا 
نانچمه و  هدرک ، تبث  نآ  رد  ار  روما  ریدـقت  ادـخ  هک  تسا  یحول  تردـق  زا  شدوصقم  ای  تسا ، رهوج  یلاعت  ادـخ  ریدـقت  هدرک  نامگ 

یخرب قفاوم  نآ  هدـمآ و  ملق » نآ  ياجب  یفاک  رد  تسا ، تافـص  ندوب  قولخم  هب  لوق  داینب  رب  تسا  ملع  اههدـیرفآ  تسخن  هکنیا  نتفگ 
. درک میهاوخ  رکذ  ار  رگید  رابخا  اهنآ و  نایم  عمج  هجو  ام  و  دیآیم ، هک  تسا  رابخا 

نایامن زیچ  همه  رب  شاهبلغ  تزع و  هکنآ  زا  شیپ  دوب  زیزع  بلاغ و  ادـخ  هک  تسنیا  دارم  اسب  هزع » لبق  ناک  هن  ـال   » مالّـسلا هیلع  وا  هتفگ 
ربارب رد  درادن  تزع  يرگید  هک  تسنیا  انعم  و  تسنآ ، زا  ششیامن  تزع و  تیلعف  اریز  ةزعلا » بر   » دومرف ور  نیا  زا  اهنآ ، ندیرفآب  دوش 
یسک ینعی   » وا هتفگ  ینعم  تسنیا  و  هدوبن » وا  تزع  زا  شیپ  یسک   » هک تسا  یفاک  رد  و  تسا ، تاقولخم  تزع  هیآ  رد  تزعب  دارم  و  وا ،

ره ببـس  ناحبـس  يادـخ  هک  دراد  تلالد  نآ  اریز  هدروآ  ةزعلا » بر   » ادـخ لوق  ار  شلیلد  و  دـشاب » زیزع  واـب  ادـخ  هک  هدوبن  وا  زا  شیپ 
. درادن یلیوات  چیه  ثودح و  رب  تسا  حیرص  صن  ربخ  نیا  دوشیم و  هزعلا  بر  رگید  نآ  دشاب  يرگیدب  شتزع  رگا  و  تسیتزع ،

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف  مالّسلا ، مهیلع  شناردپ  زا  يرکـسع : دّمحم  یبا  ماما  ریـسفت  و  ص 10 )  ) جاجتحا رد  - 45
دـندوب و هشیمه  اـهنآ  و  تسین ، يزاـغآ  ار  ناـهج  ءایـشا  هکنیا  نتفگب  ار  امـش  هدـناوخ  هدـناشک و  هچ  دومرف : دروآ و  تجح  ناـیرهد  رب 

تواضق ندـش و  دـیدپ  ناهج  ءایـشا  يارب  میتفاین  و  مینک ، هدـهاشم  هچ  نادـب  رگم  مینکن  تواضق  اـم  نوچ  دـنتفگ  دوب ، دـنهاوخ  هشیمه 
امـش دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دوب ، دـنهاوخ  هشیمه  هک  میدرک  تواضق  یئانف و  ینایاپ و  ناـشیارب  میتفاـین  و  دـندوب ، هشیمه  هک  میدرک 
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هدهاشم ار  اهنآ  ندوب  میدق 
53 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

رب دیدوب ، هشیمه  دیئوگب  هک  دیدرک  راداو  ار  دوخ  ار ، نآ  دیتفای  امـش  هک  دیئوگب  رگا  دیدرک ؟ هدهاشم  ار  ناشدـیواج  ندـنام  ای  دـیدرک 
هدـهاشم ار  امـش  هک  یناـیناهج  همه  دـینایع و  رکنم  دـیئوگ  نینچ  رگا  و  دیـشاب ، نینچ  هشیمه  ناـیاپیب و  دـیراد  هک  يدرخ  عـضو و  نیا 

. دنرامشیم وگغورد  ار  امش  دننکیم 
هک دیدرک  هجوت  ارچ  سپ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  ار ، اهنآ  نادیواج  ندنام  هن  میدرک و  هدـهاشم  ار  اهنآ  ندوب  میدـق  هن  هکلب ، دـنتفگ :

دننام يزیمتیب  هب  تسا  رتراوازـس  نآ  يریذـپ  نایاپ  ثودـحب و  مکح  دـیدرکن و  هدـهاشم  ار  نآ  اریز  تیدـبا  ءاـقب و  هب  دـینک  تواـضق 
امـش ایآ  دیدرکن ، هدـهاشم  ار  نآ  تیدـبا  مدـق و  نوچ  نآ  ندـیرب  هلابند  يریذـپ و  نایاپ  ثودـح و  هب  دـینک  تواضق  دـیاب  سپ  اهامش ،

، يرآ دنتفگ : دنشاب ؟ هشیمه  دندوب و  هشیمه  هک  دینادیم  ایآ  دومرف  ارچ ، دنتفگ : تسیرگید ؟ لابندب  یکی  هکنیا  ار و  زور  بش و  دیرگنن 
یکی راچانب  دشاب و  هدیرب  يرگید  زا  یکی  تروص  نیا  رد  دومرف : هن  دنتفگ  دنوش : عمج  مه  اب  زور  بش و  هک  امـش  دزن  تسا  اور  دومرف 

. هدمآ وا  زا  سپ  یمود  هدوب و  شیپ 
رکنم سپ  دـیدیدن ، ار  اهنآ  هکنیا  اب  « 1  » تسا ثداح  هتـشذگ  زور  بش و  زا  هچنآ  هک  دیدرک  تواضق  امـش  دومرف  دـشاب ؛ نینچ  دـنتفگ 

: دومرف سپس  دیشابن ! ادخ  ردق 
شزاغآ هک  هدیسر  امـشب  ینایاپ  کی  دننایاپیب  دیئوگب  رگا  و  دننایاپیب ، ای  دنریذپ  نایاپ  هدوب  امـش  زا  شیپ  زور  بش و  هچنآ  دیئوگ  ایآ 

: دومرف اهنآب  يرآ ، دنتفگ  دندوبن ، مادک  چیه  هک  دشاب  دیاب  دنریذپ ، ینایاپ  دیئوگب  رگا  و  درادن ، نایاپ 
ص)  ) ادخ لوسر  يرآ . دنتفگ : دیرکنم ؟ هچنآ  ینعمب  دیفرتعم و  هچنآ  ینعم  هب  دیفراع  امش  تسین و  ثداح  تسا و  میدق  ملاع  دنیوگیم 

طوبرم وا  اب  هچ  نادب  رگم  تسین  یگدنیاپ  ار  یخرب  اریز  دنراد ، زاین  مهب  مینک  هدهاشم  ءایشا  زا  هک  ار  هچنآ  دومرف :
54 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

هچنآ رئاـس  دنـشاب  نینچمه  و  دـندرگن ، راوتـسا  دنـشابن و  بترم  هن  رگ  و  دـنراد ، زاـین  مهب  دوـخ  ءازجا  رد  ناـمتخاس  ینیب  هچناـنچ  تسا 
نمب امـش  تسا ، میدـق  دـشخب  تیمامت  دـهد و  ورین  ار  نآ  هک  رگید  ءزجب  تسا  دـنمزاین  نآ  ءزج  ره  هک  ناـهج  نیا  رگا  دومرف : میرگنب ،

؟ تشاد یفصو  هچ  تروص  نآ  رد  و  دوب ؟ هنوگچ  دوب  ثداح  رگا  دیئوگب :
یناهج نیا  رد  تسا  دوجوم  هکنآ  زج  دننک  حرش  شنادب  هک  دنباین  یفصو  چیه  ثداح  يارب  هک  دنتسناد  دندش و  هدنکفارس  همه  دیوگ :

(. ربخ رخآ  ات   ) دوخ راک  رد  میرگنب  ام  دنتفگ  و  دندزن ، مد  دندش و  شوماخ  سپ  تسا  میدق  دنتشادنپ  هک 
ار يزور  هنابـش  ياههدیدپ  یخرب  هکلب  تسه ، هتـسویپ  زیچ  همه  دنتفگ  و  هدوب ، هشیمه  تسا و  ینامز  میدق  ناهج  دناهتفگ  اهیرهد  نایب :

دوجو و  دنک ، حیحصت  مه  ار  يزور  هنابش  ياههدیدپ  ندوب  میدق  ات  هدوب  لزا  زا  ناهج  نورد  رد  دوش  یم  نایع  هچ  ره  دنیوگ  دنرکنم و 
، دنرکنم ار  عناص  يادخ  دوجو  ور  نیا  زا  دنرکنم و  دیاین  رد  ندیشچ ) ندیئوب و  ندیسب و  ندینـش و  ندید و   ) سمخ ساوح  رد  ار  هچنآ 

. دنرادن نایاپ  هک  دنشاب  مه  لابند  عیابط  زا  تادوجوم  دوجو  دنیوگ  و  دننکن ، كرد  ار  وا  ساوح  نوچ 
دیؤم و  تسا ، ینامز  ءدـب  زاغآ  و  ءدـب »  » ظفل رهاظ  اریز  تسا ، ینامز  ثودـح  تابثا  ثیدـح  رهاظ  هک  نادـب  میدومن  تباـث  ار  نیا  نوچ 

امـش زا  شیپ  زور  بش و  زا  هچنآ  دیئوگیم  ایآ  وا - لوق  ات  دیتفای - ایآ   » وا لوق  و  دنـشاب » هشیمه  دـناهدوب و  هشیمه  اهنآ  و   » شلوق تسنآ 
اهنآ اریز  ناهرب ، مکحب  هدـیدان  هب  نامیا  دوجو  تابثا  و  دوشن ، كرد  ساوحب  هچنآ  دوجو  راـکنا  رد  تسا  اـهنآ  هتفگ  لاـطبا  يارب  هدوب »

و دناهدیدن ، ار  مادک  چیه  هکنیا  اب  مه  اب  اهنآ  عامتجا  مدعب  هتشذگ و  ياهنامز  رد  مه  رب  زور  بش و  مدقتب  ناهج و  مدق  هب  دننکیم  مکح 
ار زور  بش و  امـش  ایآ  : » وا هتفگ  ات  تسا  لـمتحم  و  دـجنگن ، اـهنآ  سح  رد  هچ  نادـب  دنـشاب و  فرتعم  هدـیدانب  هک  دوش  مزـال  اـهنآ  رب 
رب دناهدیدن  ار  ثودح  هکنیا  تلعب  دننک  مدق  هب  مکح  اهنآ  نوچ  هکنآ  يارب  لدـج ، هار  زا  دـشاب  ینامز  ثودـح  تابثا  دـینکن » هدـهاشم 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


نوچ دننک  ثودحب  مکح  دیآ  مزال  اهنآ 
55 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. دناهدیدن مه  ار  مدق 
ثداح دیاب  تسین و  ثداوح  زا  ادج  ناهج  هک  نیملکتم  فورعم  لیلدب  ثودح  تابثا  يارب  ای  دشاب  بیغب  نامیا  تابثا  يارب  مالک  هیقب  و 
هکنیا و  درادـن ، يدوس  تعیبط  مدـق  دـنک و  دـیدپ  ار  اهنآ  هک  عناصب  جاـیتحا  رد  تسا  یفاـک  زور  بش و  ثودـح  دوخ  هکنیا  اـی  دـشاب ،

: دومرف
، هتشذگ نامز  رد  تسا  زور  بش و  عاطقنا  تابثا  يارب  دیئوگ » ایآ   » دیوگ هک  اجنآ  ات  هدوب » امـش  زا  شیپ  زور  هنابـش  هچنآ  دیئوگیم  ایآ  »
، اهنآب همئاق  ضارعا  تسا و  ماسجا  ثودـح  تاکرح و  عاطقنا  نآ  همزال  تسنامز و  عاطقنا  لیلد  دوخ  نیا  و  تسا ، لاحم  تیاـهنیب  نوچ 

. تسا یلاعت  عناص  دوجو  مزلتسم  هک  تسناهج  ناکما  تابثا  دیئوگ » ایآ   » وا لوق  زا  و 
هک اجنآ  زا  سپ  هدروآ  لیلد  سپـس  هدروآ  کش  لاحب  راکنا  لاح  زا  ار  اهنآ  زاغآ  رد  هدرک و  يدـنب  هجرد  دوخ  جاـجتحا  رد  هک  اـسب  و 

دنراد عناصب  زاین  ءایشا  لوا  رب  انب  هن و  ای  تسا  ریذپ  نایاپ  نامز  ای  هکنیا  شلـصاح  دشاب و  لیلد  کی  مالک  رخآ  ات  دیئوگیم » ایآ   » هدومرف
هدرک لطاب  ار  یمود  سپس  اهنآ  مادک  ره  دوجو  زا  شیپ  دشاب  عناص  ینعی  دنـشابن » مادک  چیه  دشاب و  سپ   » وا هدومرف  سپ  دنثداح  نوچ 

و تسا ، یکی  میدق  ثداح و  رد  عناصب  تجاح  لیلد  هکنیاب  دنکیم  مکح  درخ  دـشابن و  عناصب  زاین  ات  دـیاهتفگ  ار  اهنآ  مدـق  امـش  هکنیاب 
تلالد و  میهدـن ، لیـصفت  هراب  ود  اجنیا  مراهچ و  دـلجم  رد  میداد  نخـس  لیـصفت  نآ  هراب  رد  ام  دـشاب و  لیلد  ود  مالک  رخآ  اـت  هک  اـسب 

. تسا نشور  هجو  رهب  ثودح  رب  ثیدح 
رد نیا  و  هدوب » بآ  رب  وا  شرع  زور و  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هدـیرفآ  هک  تسا  وا  و  ( » ص 297  ) میهاربا نب  یلع  ریـسفت  رد  - 46

اراگدرورپ تفگ  دراگنب ، دوش و  ناور  هک  داد  شنامرف  ار و  ملق  سپـس  دیرفآ  ار  اوه  یلاعت  كرابت و  راگدرورپ  هک  تسا  شنیرفآ  زاغآ 
ینشور و  دروآرب ، اوه  زا  ار  یکیرات  سپس  تسین ، دوب  هچ  ره  دومرف : مراگنب ؟ هچ 

56 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
دیرفآ و اوه  زا  ار  شتآ  دـیرفآ و  اوه  زا  تسا  دـیدش  داب  هک  میقع  و  دـیرفآ ، اوه  زا  ار  شرع  و  دـیرفآ ، اوه  زا  ار  بآ  دـیرفآ و  اوه  زا  ار 

شدود دروآرب و  يرایـسب  فک  جوم و  دز و  نآ  رب  درک و  طلـسم  بآ  رب  ار  دنت  داب  و  دندوب ، اوه  زا  هک  دیرفآ  شـش  نیا  زا  ار  قلخ  همه 
و دش ، کشخ  وش ، کشخ  دومرف  جومب  دـش و  کشخ  وش  کشخ  دومرف  فکب  دیـسر ، تساوخ  هک  ار  یتقو  نوچ  و  دیـشکرب ، اضف  رد 

نامـسآ رب  ار  مشرع  دومرف : تردـق  حورب و  تخاـس ، کـشخ  ار  ود  نآ  نوـچ  و  نیمز ، رگنل  ياـههوک  ار  اـهجوم  درک و  نیمز  ار  فـک 
واب و سپ  دز ، توس  نزب و  توس  دومرف  واب  و  دـش ، کشخ  شاب و  کشخ  دومرف : دودـب  و  دـنتخاس ، نامـسآ  رب  ار  شـشرع  و  دـیزاسب ،

: هک داد  زاوآ  ود  ره  نیمز 
. هاوخلدب میدمآ  دنتفگ  هاوخان : ای  هاوخلدب  دیئایب  هک 

نامـسآ و شقلخ ، يزور  شنیرفآ  رد  درک  عورـش  نوچ  و  تخاس ، اهنآ  دننام  مه  ار  نیمز  زور و  ود  رد  تخاس  نامـسآ  تفه  ار  اهنآ  و 
زع ادخ  هک  تسیزور  ود  نآ  هبنشود و  زور  ار  ایرد  نابایب و  ناروناج  و  هبنش ، کی  ار  نیمز  و  دیرفآ ، هبنش  جنپ  زور  ار  اههتـشرف  تشهب و 

تساهنآ و رد  هچنآ  نآ و  ياهیوج  نیمز و  هایگ  تخرد و  و  زور » ود  رد  ار  نیمز  دیرفآ  هک  نادب  دیوشیم  رفاک  امـش  ایآ  : » دیامرف لج  و 
تعاس شـش  رد  ار  مدآ  و  هبنـش ، راهچ  زور  ار  اههدنرپ  و  هبنـش ، زور  تسنایرپ  ردپ  هک  ناج  و  دیرفآ ، هبنـش  هس  زور  ار  هدـنزگ  ناروناج 

. دیرفآ تسا  اهنآ  نایم  هچ  ره  نیمز و  اهنامسآ و  ادخ  زور  شش  نیا  رد  و  هعمج ، زور 
هک تسا  نکمم  تسا  روهشم  فالخ  هچ  رگ  دشاب  هک  یتروص  رد  و  تسا ، رتنشور  نآ  و  تسین ، اههخـسن  ياهراپ  رد  تبـسلا » موی   » نایب

هدرکن بوسحم  ناهج  قلخ  زا  ار  ناج  شنیرفآ  هکنیا  ای  هدوب  ناهج  شنیرفآ  زا  سپ  نوچ  دیاین ، باسحب  زور  شش  رد  مدآ ، قلخ  هعمج 
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زور شش  باسح  ای  نانآ  تفارش  يارب  تسا  تبسانمب  مه  اههتشرف  رکذ  ددرگ و  هدید  دوش و  هدهاشم  هک  تسنآ  ناهج  زا  دوصقم  نوچ 
هکنیا و  دوشیم ، زور  شـش  یموجن  باسحب  هک  هعمج  زور  رهظ  شنایاپ  هدوب و  هبنـش  زور  رهظ  شنیرفآ  زاغآ  هدروآ و  بیکرت  يور  ار 

راچد ثیدح  نیا  ریدقت  رهب  تسنآ و  دیؤم  تعاس » شش  رد   » دومرف
57 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. دمآ دهاوخ  هراب  نیا  رد  یئوگتفگ  تسا و  تبارغ 
شربا وا  هارمهب  هک  کلملا  دبع  نب  ماشه  دیوگ : مشش  ماما  زا  یمرضح ، رکب  یبا  زا  شدنـسب  ص 427 )  ) میهاربا نب  یلع  ریسفت  رد  - 47
نیمه تفگ  هن  تفگ : یـسانشیم ؟ ار  نیا  تفگ : شرباب  ماشه  دـندروخرب ، مارحلا  دجـسم  رد  مشـش  ماماب  ود  ره  تفر و  جـحب  دوب  یبلک 
یـصو ای  ربمغیپ  زج  دناوتن  شخـساپ  هک  مسرپ  ياهلأسم  وا  زا  هتبلا  تفگ  شربا  دـنرادنپ ، يربمغیپ  ار  وا  شملع  ینوزف  زا  هعیـش  هک  تسا 

: تفگ شرباب  ماشه  ربمغیپ ،
دننادن ایآ   » لج زع و  ادخ  هتفگ  زا  هدب  شرازگ  نمب  هَّللا  دبع  ابا  ای  تفگ  واب  تفر  مشش  ماما  دزن  شربا  و  ینکب ، ار  راک  نیا  مراد  تسود 

: دومرف مشش  ماما  دوب ؟ هچ  ناشندوشگ  دوب و  هچ  ناشندوب  هتسب  میدوشگ » ار  اهنآ  ام  دندوب و  هتسب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دنرفاک  هک  نانآ 
، دوبن ود  نآ  زج  زور  نآ  و  دوبن ، يزرم  ار  اوه  و  اوه ، رب  بآ  و  بآ » رب  وا  شرع  دوب   » هدوتـس ار  دوخ  ادـخ  هک  تسنانچمه  نآ  شربا  يا 

مهب درک و  فک  دروآرب و  جوم  دز و  بآ  رب  ات  دومرف  ار  داب  دنیرفآ  ار  نیمز  تساوخ  ادـخ  نوچ  و  دوب ، اراوگ  نیریـش و  زور  نآ  بآ  و 
ادخ هک  تسا  نآ  و  دیـشک ، نآ  ریز  زا  ار  نیمز  تخاس و  فک  زا  یهوک  دروآ و  درگ  هبعک  هناخ  ناکم  رد  ار  نآ  دش و  یکی  تسویپ و 

«. تسا تکرب  اب  تسا و  هکم  رد  هک  تسنامه  دش  هداهن  مدرم  يارب  هک  هناخ  لوا  یتسار  : » دومرف
، درک دولآ  فک  ار  اهنآ  دیزو و  ایرد  رب  ات  دومرف  ار  داب  دنیرفایب  ار  نامـسآ  تساوخ  نوچ  و  تساوخیم ، ات  درک  گنرد  یلاعت  ادخ  سپس 

هام دیشروخ و  لزانم  نارتخا و  جورب و  نآ  رد  دیرفآ و  ار  نامسآ  نآ  زا  شتآیب و  نازارف  دروآرب  يدود  فک  جوم و  نآ  نایم  نآ  زا  و 
دندوب و هتسب  ود  ره  و  بآ ، گنرب  دوب و  زبس  مه  نیمز  زبس و  نیریش  بآ  گنرب  دوب  زبس  نامسآ  درک و  ناور  خرچ  رب  ار  اهنآ  تخاس و 
، دوشگ نارابب  ار  نامسآ  ادخ  دیور و  هایگ  ات  دیرابیمن  نآ  رب  نامسآ  تشادن و  دنشاب  هایگ  هک  اهرد  دوب و  هتسب  نیمز  دنتشادن و  یئاهرد 
« میدوشگ ار  اهنآ  ام  دندوب و  هتسب  نیمز  اهنامـسآ و  دندش  رفاک  هک  نانآ  دننادن  ایآ   » لج زع و  ادخ  لوق  ینعم  تسنیا  هایگب و  ار  نیمز  و 

هتفگن زاب  نمب  یثیدح  نینچ  زگره  سک  چیه  ادخب  تفگ : شربا 
58 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. يربمغیپ هداز  وت  هک  مهاوگ  نم  تفگ : راب  هس  دوب و  دحلم  شربا  و  تفگ : زاب  وا  رب  و  وگب ، میارب  هراب  ود 
شرع رب  سپـس   » تقو شـش  رد  دومرف  هدـیرفآ » زور  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسنآ  امـش  راـگدرورپ  یتسار   » ناـمه زا  و  - 48

(. ص 219  ) میهاربا نب  یلع  ریسفت  شرع - رب  هدمآرب  ینعی  هدش » راوتسا 
تسا و راب  کی  زور  زا  دوصقم  ای  هدـش  هتفرگ  نآ  هزادـناب  زور  هدوبن و  يزور  بش و  زونه  هک  تسنیا  يارب  ای  تقوب  اهزور  لیوات  نایب :

. هدش هتفگ  هچنانچ  هدناوخ  زور  ار  نآ  ًازاجم  هدش و  تقو  عرسا  رد  يزیچ  ره  ندیرفآ 
: دومرف شناردپ  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دوخ  دنسب  ج 1 ص 240 )  ) نویع رد  - 49

: دومرف هدـیرفآ ، ادـخ  هک  يزیچ  تسخن  زا  هد  ربخ  نمب  تفگ  داتـسیا و  شربارب  یماـش  يدرم  هک  دوب  هفوک  عماـج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
: تفگ بآ  فک  زا  دومرف : هدیرفآ ؟ هچ  زا  ار  نیمز  تفگ : بآ ، راخب  زا  دومرف : هدیرفآ  هچ  زا  ار  اهنامـسآ  سپ  تفگ  هدـیرفآ ، ینـشور 

«. ربخ رخآ  ات   » اهجوم زا  دومرف : هدیرفآ ؟ هچ  زا  ار  اههوک 
. هدمآ رابخا  رتشیب  رد  هچنانچ  دشاب  مالّسلا  هیلع  همئا  ربمغیپ و  رون  رون  زا  دوصقم  تسا  نکمم  نایب :

: دومرف هک  مالّسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  زا  دوخ  دنسب  ص 125 )  ) دیحوت رد  - 50
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وا زا  شیپ  يزیچ  هک  دناد  لیلد  ار  نآ  دنمدرخ  هک  تسا  یفـصو  مدق  تسا و  میدق  یلاعت  كرابت و  ادخ  هک  دازومآ ، تریخ  ادخ  نادـب ،
هدـنیاپ وا  اـب  يزیچ  هدوبن و  ادـخ  زا  شیپ  يزیچ  هک  فصو  نیا  هزجعم  موـمع  فارتعاـب  اـم  يارب  تسا  نشور  هتبلا  و  هدوـبن ، وا  هارمهب  و 

وا هارمه  هشیمه  زا  يزیچ  رگا  هک  تسنآ  يارب  نیا  و  هدوب ، يزیچ  وا  هارمهب  ای  وا  زا  شیپ  هتـشادنپ  هک  یـسک  هتفگ  تسا  لـطاب  و  تسین ،
وا زا  شیپ  رگا  و  هدوب ؟ وا  اـب  هشیمه  هک  تسیزیچ  هدـننیرفآ  هنوگچ  هدوب و  وا  اـب  هشیمه  نوـچ  دـشاب ، وا  هدـننیرفآ  هک  دـناوتیمن  دـشاب 

. دشاب یمود  هدننیرفآ  هک  تسا  رتراوازس  تسخن  و  نیا ، هن  تسا  وا  تسخن  أدبم  دشاب  يزیچ 
59 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

ثودح رد  تسا  حیرص  ربخ  نیا  نایب : ج 1 ص 120 )  ) دروآ ار  نآ  دننام  اضرلا  نسحلا  یبأ  ماما  زا  دنـسیب  دّمحم  نب  یلع  زا  یفاک  رد 
. هتشذگ دیحوت  باتک  رد  شحرش  هدش و  نآ  رد  تلع  رکذ  ناهج و 

: تفگ يوره . تلص  یبا  زا  شدنسب  نویع  رد  و  ص 236 )  ) دیحوت رد  - 51
زور شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  وا  و   » لج زع و  يادخ  لوق  ریـسفت  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  زا  نومأم 

شرع یلاعت  كرابت و  ادخ  هک  یتسار  دومرف : خساپ  رد  دیسرپ و  دیرتراتفرشوخ » امـش  مادک  هک  دیامزایب  ات  دوب  بآ  رب  شـشرع  دیرفآ و 
سپـس دـندروآ ، لج  زع و  ادـخ  دوجو  رب  لیلد  بآ  شرعب و  دوخب و  اههتـشرف  و  دـیرفآ ، نیمز  اهنامـسآ و  زا  شیپ  ار  اههتـشرف  بآ و  و 

دوخ ناوت  هب  ار  شرع  سپـس  تسا ، اناوت  زیچ  ره  رب  ادخ  هک  دننادب  دوش و  نشور  اههتـشرفب  شیئاناوت  نادب  ات  داهن  بآ  رب  ار  دوخ  شرع 
. داهن نامسآ  تفه  يالاب  دروآ و  رب  و  تشارفارب ،

زع ادخ  یلو  دنیرفآ . ندزمهب  مشچ  کی  رد  ار  همه  تسناوتیم  دوب ، شرع  رب  راوتسا  و  دیرفآ ، زور  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  سپس 
هرکذ یلاعت  ادخ  رب  دنریگ  لیلد  نآ  زا  دـنیرفآیم و  هدرخ  هدرخ  ار  هچنآ  دوش  نشور  اههتـشرف  رب  ات  دـیرفآ  زور  شـش  رد  ار  اهنآ  لج  و 

رب هک  دوشن  فصو  اههدـیرفآ ، همه  زا  شرع و  زا  تسا  زاـینیب  ادـخ  اریز  تشاد  ودـب  يزاـین  هکنآ  يارب  ار  شرع  دـیرفاین  و  یپ ، رد  یپ 
. تسا رترب  شیاههدیرفآ  تفص  زا  رایسب  تسین و  مسج  ادخ  اریز  دراد  رارق  شرع 

هن اما  دیامزایب  دوخ  شتسرپ  يربنامرفب و  ار  اهنآ  ات  دیرفآ  ار  شقلخ  لج  زع و  ادخ  دیرتراتفرـشوخ » مادک  دیامزایب  ات   » دومرف هکنیا  اما  و 
. دهد شیاشگ  وتب  ادخ  يدوشگ  ار  ملد  هدقع  نسحلا  ابا  يا  تفگ : نومام  تسا ، اناد  زیچ  رهب  هشیمه  وا  اریز  یسرزاب  هبرجت و  يارب 

كرابت و ادخ  یتسار  میهاربا  يا  دومرف : نمب  مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  تفگ : یثیل  قاحـسا  یبا  زا  شدنـسب  ج 2 ص 295 )  ) للع رد  - 52
: هدوب اناد  هشیمه  یلاعت 

هدیرفآ يزیچ  زا  ار  اهزیچ  ادخ  درادنپ  هک  ره  و  هدیرفآ ، زیچان  زا  ار  زیچ  همه 
60 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

زیچان زا  ار  زیچ  همه  ادخ  هکلب  دنـشاب ، یلزا  دیاب  هدوب  وا  هارمهب  میدق  زا  هدیرفآ  نآ  زا  ار  ءایـشا  هک  يزیچ  نیا  رگا  اریز  تسا ، رفاک  هتبلا 
هـضرع نآ  رب  ار  نادناخ  ام  تیالو  و  هدرک ، ناور  نآ  زا  لالز  اراوگ و  ياههمـشچ  تسا و  كاپ  نیمز  هدـیرفآ  ادـخ  هچنآ  زا  و  هدـیرفآ ،

یلگ لـگ  نآ  هدـیزگرب  زا  هتفر و  ورف  نآ  رد  سپـس  هـتفرگ و  ارف  رـسارس  ار  نآ  اـت  هتخاـس  ناور  نآ  رب  زور  تـفه  ار  بآ  نآ  و  هتـشاد ،
«. ربخ رخآ  ات   » هدیرفآ ار  ام  نایعیش  نآ  زا  هتفرگرب و  لگ  نآ  نیشنهت  زا  سپس  هتخاس  ار  مالّسلا  مهیلع  همئا  تشرس  هتفرگرب و 

هَّللا یّلـص  ربمغیپ  هدیرفآ ؟ لج  زع و  ادـخ  هک  زور  تسخن  زا  هد  ربخ  نمب  تفگ  تسا ، مالـس  نبا  ربخ  رد  ج 2 ص 156 )  ) للع رد  - 53
دومرف هبنشود ، تفگ : دوب  صخشم  دوب و  یکی  نوچ  دومرف : تفرگ ؟ مان  هبنش  کی  ارچ  تفگ : هبنش  کی  زور  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و 

تفگ دوب  ایند  مراهچ  زور  نآ  دومرف  هبنـش  راهچ  سپ  تفگ : دوب  ایند  موس  زور  نآ  دومرف  هبنـش ؟ هس  سپ  تفگ : دوب  اـیند  مود  زور  نآ 
؟ هعمج سپ  تفگ : هتفر ، ـالاب  سیردا  و  هدـش ، نعل  نآ  رد  سیلبا  تسا ، شمارآ  زور  نآ  و  دوـب ، اـیند  مجنپ  زور  دوـمرف  هبنـشجنپ ؟ سپ 

یتکاس زور  دومرف  هبنـش ؟ سپ  تفگ : دوهـشم ، تسا و  دهاش  زور  و  دوهـشم ، تسیزور  نآ  و  دـنوش ، عمج  نآ  رد  هک  تسیزور  دومرف :
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کی زا  و  زور » شـش  رد  تسا  اهنآ  نایم  هچنآ  ار و  نیمز  اهنامـسآ و  میدـیرفآ  هک  هتبلا  و   » نآرق رد  لج  زع و  ادـخ  لوق  تسنآ  و  تسا ،
(. ربخ رخآ  ات   ) دش لیطعت  هبنش  تسا و  زور  شش  هعمج  ات  هبنش 

: دناهتفگ هتفگ ، هیاهن  رد  تسندیرب ، شیاسآ و  تبس  هتفگ : سوماق  رد  نایب :
متفه زور  هبنـش و  زور  رد  دیـشک  تسد  راک  زا  و  دوب ، هعمج  شنایاپ  هک  دیرفآ  زور  شـش  رد  ار  ناهج  ادخ  اریز  هدش  هدـیمان  هبنـش  زور 

هچ زا  ار  ءایشا  ادخ  تفگ : دیسرپ و  مشـش  ماما  زا  قیدنز  تفگ : مکح ، نب  ماشه  زا  ( 188 ص 184 -  ) جاجتحا رد  دش 54 - هدیمان  تبس 
زیچان زا  ای  هدیرفآ  يزیچ  زا  ار  ءایـشا  هک  تسین  نوریب  نیا  زا  دومرف : ماما  دیآرب  يزیچ  زیچان  زا  هنوگچ  تفگ : زیچان ، زا  دومرف : هدیرفآ ؟

تسین دشابن و  هدیدپ  میدق  تسا و  میدق  مه  زیچ  نآ  تسا و  هدوب  وا  اب  دشاب  هدیرفآ  يزیچ  زا  رگا  و 
61 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

ناوارف ياـهرهوج  نوگاـنوگ و  ياـهگنر  نیا  سپ  گـنر  کـی  دـشاب و  رهوج  کـی  زج  زیچ  نیا  دوشیمن  ددرگن و  نوگرگید  دوـشن و 
هدوب هدرم  رگا  و  هدمآ ؟ اجک  زا  گرم  هدوب  هدنز  هدیرفآ  نآ  زا  ار  ءایشا  هچنآ  رگا  و  یلکـش ؟ رهب  دناهدمآ  اجک  زا  ناهج  نیا  رد  دوجوم 

رب هدرم  تسا  یلزا  هک  ياهدنز  زا  اریز  دنـشاب ، یلزا  ود  ره  دشاب و  ود  ره  هدرم  هدنز و  میدق  زیچ  نآ  هک  دوشن  و  هدمآ ؟ اجک  زا  یگدنز 
. درادن یئاقب  درادن و  یئاناوت  هدرم  اریز  تسا  هدرم  هکنیا  اب  دشاب  یلزا  هدرم  هک  دیاشن  دیاین و 

ناشراتفگ ادخ و  نالوسر  دنرکنم و  ار  ءایـشا  ربدم  هک  تسا  یمدرم  راتفگ  نیا  دومرف : تسا ؟ یلزا  زیچ  همه  دـنیوگ  اجک  زا  سپ  تفگ 
یـشیک شیوخ  رظنب  دوخ  يارب  و  دنمان ، نیرید  ياههناسفا  ار  اهنآ  بتک  دنناد و  غورد  دنرآ  ماغیپ  هچنآ  ناربمغیپ و  و  دـنرادنپ ، غورد  ار 

. دناهتشاد ششوخ  دناهتخاس و 
هچنآ نیمز و  شبنج  زا  تسا و  خرچ  تفه  هک  تسنآ  رد  هچ  نادب  خرچ  شخرچ  زا  هزات  تسا و  هدیدپ  هک  تسا  لیلد  زیچ  همه  یتسار 

ره يراچان  و  يراتفرگ ، گرم و  یتساـک و  ینوزف و  زا  ناـهج  ون  ياههدـیدپ  همه  اـهتقو و  فـالتخا  اـهنامز و  ینوگرگد  زا  تسنآ و  رب 
زیچ همه  و  ددرگیم ، هنهک  ون  دوشیم و  خلت  هزمـشوخ  و  دوشیم ، شرت  نیریـش  ینیبن  ایآ  دراد ، يربدم  یعناص و  دنک  رارقا  هکنیاب  سک 

؟ تسیدوبان ینوگرگد و  راچد 
مه رگرازآ  یتشرـس  شهارمهب  هدوب و  هشیمه  ادخ  هتـشادنپ ، هک  تسه  یـسک  و  تفگ : قیدنز  دیوگ : هک  اجنآ  ات  هدناشک  ار  ثیدـح  و 

. هدیرفآ ار  ءایشا  تشرس  نآ  زا  سپ  هدمآ ، رد  نآ  رد  هتخیمآ و  نآ  اب  هکنیاب  زج  دنک  صالخ  نآ  زا  ار  دوخ  هتسناوتن  ادخ  هدوب و 
نآ رگا  دنک ، اهر  ناجیب  یلگ  یتشرـس و  زا  ار  دوخ  دناوتن  دنیاتـس و  اناوت  ار  وا  هک  تسیئادـخ  هدـنامرد  هچ  هو  هَّللا ، ناحبـس  دومرف : ماما 

دندوب هدـنز  ود  ره  رگا  دـناهدرک و  ریبدـت  دوخ  شیپ  زا  ار  ناهج  هتخیمآ و  مهب  هک  دـنمیدق  يادـخ  ود  سپ  دـشاب  یلزا  هدـنز و  تشرس 
زا تسین و  یتمواقم  یئاقب و  میدق  یلزا  ربارب  رد  هدرم  يارب  هدوب ، ناجیب  هدرم و  تشرـس  رگا  و  دـناهدمآ ، اجک  زا  يدوبان  گرم و  رگید 

میدق رگا  هدومرف : ربخ  نیا  ياج  دنچ  رد  سپس  دنناقیدنز ، نیرتدب  هک  تسا  هیناصید  هتفگ  نیا  دیاین ، رب  هدنز  هدرم 
62 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. دیاین وا  يارب  يدوبان  و  دنکن ، نوگرگد  ار  یلزا  دوجوم  راگزور  دوشن و  نوگرگد  یلاحب  یلاح  زا  دشاب ، یلزا  و 
ینوگرگید و هتخاس و  دوخ  تسا و  دوجولا  بجاو  سپ  تسین  لولعم  هدیدپ و  دراد ، یلزا  دوجو  هچنآ  ینعی  دوشن » ثداح  میدـق  : » نایب
اب هتـسویپ  الویه  هدیرفآ و  ار  اهتروص  اهنت  تسخن  هدـننیرفآ  هتفگ  هک  هدـش  هداد  تبـسن  امکح  زا  یکیب  اسب  و  درادـن ، هار  نآ  رد  يدوبان 

ياریذپ و  دوشن ، رگید  یلاحب  یلاح  زا  و  دشابن ، ریذپ  تروص  دـشاب  میدـق  یلزا و  الویه  رگا  دـناهتفگ  رگید ، يامکح  و  هدوب ، هدـننیرفآ 
. تسا رییغتیب  یلزا  اریز  ددرگن ، يرگید  لعف 

یتلع دیاب  هدیدپ  ره  دنتشادنپ  هک  تسنیا  ساسا  رب  ضارتعا  نیا  اسب  دناهدمآ » نوگانوگ  ياهگنر  نیا  اجک  زا  سپ   » مالّـسلا هیلع  وا  هتفگ 
، هدرک راداو  ار  وا  شدوخ  هدیقع  رب  ماما  و  تسا ) دوخ  تلع  مود  دوجو  لولعم  دنیوگ   ) تافص تاذ و  رد  دشاب  وا  دننام  هک  دشاب  هتـشاد 
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دیاب سپ  تسین ، هک  يزیچ  ندرک  دـیدپ  زا  دـشاب  عناص  یناوتان  يارب  رگا  ءایـشا  دوجو  يارب  هقباس  هداـمب  جاـیتحا  هک  تسنیا  دوصقم  اـی 
هنیابتم و قئاقح  هدام  هک  تسنیا  مزلتـسم  نوچ  تسا ، لاحم  نیا  درآ و  رب  نآ  زا  ار  وا  ات  دـشاب  هداـم  رد  دراد  هک  یفـصو  ره  اـب  زیچ  همه 
دندش و دیدپ  هدامیب  یخرب  هکنیاب  دیدرک  مکح  سپ  دراد  ار  یخرب  دـنیوگ  رگا  دـشاب و  وا  رد  هداضتم  تافـص  دـشاب و  هتـشاد  هداضتم 

یلزا دیآیم  مزال  يرگید  فاصواب  شفاصوا  ددرگیم و  رگید  رهاوجب  هدام  رهوج  دنیوگ  رگا  و  دنـشابن ، ارچ  دنـشاب و  نینچ  همه  دـیاب 
. تسا ام  بولطم  نیمه  دیآرب و  زیچان  زا  يزیچ  دیآیم  مزال  و  تسا ، لاحم  نیا  دوش و  دوبان 

تاذـب ای  هدـش  روصت  هک  لک  هدام  هک : تسنیا  شاهصالخ  و  تسا ، ام  نخـسب  نآ  تشگرب  هدرک و  داـی  گرم  یگدـنز و  زا  هچنآ  اـما  و 
دراد لامتحا  ود  مه  نیا  هدرم ، یکی  هدنز و  یکی  تسا  ات  ود  ءایشا  هدام  ای  تماص ) هدام   ) تسا هدرم  ای  ورین ) اب  ياهدام   ) تسا هدنز  دوخ 

هک هدرک  لاطبا  ار  مکی  هدرم ، زا  هدرم  هدش و  هتفرگرب  هدنز  زا  هدنز  هکنیا  مود  دشاب و  ود  ره  هدرم  هدـنز و  زا  دوخ  يزیچ ، ره  هکنآ  لوا 
مزال دیآرب  هدنز  زا  تاذلاب  هدرم  رگا  هتفگ 

63 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
مکحب مه  نیا  ددرگ ، هدرم  هدـنز  دوش ، نوگرگد  تقیقح  ای  تسا  عنتمم  نیا  هک  تشذـگ  دورب و  هدام  ءزج  نیا  زا  یلزا  تایح  هک  دـیآ 

هب دـناهدش  فرتعم  هوالعب  دراد و  ار  یلزا  ءانفب  لوق  داسف  هدـش ، دـیدپ  هدرم  هتفر و  هدـنز  دوش  هتفگ  رگا  و  تسا ، عنتمم  لـقع  یترورض 
. تسا ءیش  زا ال  ءیش  ثودح  هک  ام  ياعدم 

نادـب هک  دوش  دـیداب  نآ  زا  هدرم  رگا  تسیراج  لیلد  نامه  هدام  یح  ءزج  رد  اریز  دـنوشیم  لـطاب  مه  موس  مود و  هجو  لـیلد  نیمهب  و 
: هتفگ نیا  اب  و  دشاب » میدق  هدرم  زیچ  دوشیمن   » هدومرف هدرک و  مراهچ  هجوب  هراشا  و  دیاین » رب  هدرم  هدنز  زا  اریز   » دومرف هدرک و  تراشا 

یتساکیب لماک و  دوخ  تاذب  دـشاب و  دوجو  دـجاو  دوخ  تاذـب  دـیاب  یلزا  هک  تسنیا  شریرقت  و  دـنوش ، لطاب  زین  مه  موس  مود و  هجو 
ورین دـقاف  هدام   ) هدرم یلزا  دوشیمن  دـنرآ و  دـجوم  رثؤمب و  زاین  هک  دـنناکما  لئالد  زا  یتساک  زاین و  دـنهاوگ  اهدرخ  همه  نوچ  دـشاب ،

رب نخـس  رتشیب  هک  تسنیا  رهاظ  و  مودعم ، يرابتعا و  دوجومب  هدرم  هملک  دوجومب و  دوش  لمح  ربخ  نیا  رد  هدـنز  هملک  هک  اسب  دـشاب ،)
. هتشذگ مراهچ  دلجم  رد  نآ  یلامجا  حرش  اب  ربخ  نیا  مامت  و  فرط ، دزن  لوبقم  هدش و  هتفریذپ  تسا  یتامدقم  ساسا 

و هدوبن ، وا  زا  شیپ  يزیچ  هک  يدوجوم  تسخن  تسا  وا  دومرف : هک  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  دوخ  دنسب  ص 40 )  ) دیحوت رد  - 55
يرترب اههدـیرفآ  فاـصوا  زا  تـسا  رترب  هدـیرفآ ، هدـش و  دـیدپ  وا  زج  میدـق و  تـسا  وا  و  دـشابن ، وا  زا  سپ  يزیچ  هـک  يدوـجوم  رخآ 

. ینایاش
یلزا ياـههیام  زا  ار  ءایـشا  هدومرف  ینـالوط  ياهبطخ  نمـض  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دوـخ  دنـسب  ص 29 )  ) دـیحوت رد  - 56
هدرک يدنب  رکیپ  و  ار ، شـشنیرفآ  هتخاس  مکحم  هدیرفآ و  ار  زیچ  ره  هکلب  دندوب  هدمآ  هدـیدپ  هک  نیتسخن  تادوجوم  زا  هن  و  هدـیرفاین ،

«. ربخلا  » ار وا  رکیپ  هتخاس  بوخ  ار و  يرکیپ  ره 
و دوبن ، وا  زج  هک  هگنآ  دوب  هک  ادـخ  نآ  زا  ساپـس  دومرفیم : هشیمه  هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  ص 38 )  ) ناـمه زا  و  - 57

دروآ دیدپ  هک  ینانچ  ار  زیچ  همه  دروآ  دیدپ 
64 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. دوب دهاوخ  ار  هچنآ  دوب و  ار  هچنآ  تسناد  و 
. تشون یئاعد  رد  هک  مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  شدنسب  ص 22 )  ) نامه زا  و  - 58

ماما  ) موس نسحلا  یبا  زا  شدنسب  ص 61 )  ) دـیحوت رد  نامه و  زا  و  - 59 ربخلا »  » ار زیچ  ره  دیرفآ  سپـس  زیچ  ره  زا  شیب  دوب  هکنآ  يا 
«. ربخلا  » شزاس مسج  تسنآ و  رادیدپ  ادخ  تسا و  دیدپ  مسج  هک  یتسار  فلد ، رسپ  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  مهد )

نینچ تسا : یلاعت  يراب  فصو  نآ  رد  هک  يراتفگ  نمض  رد  مشـش ، ماما  زا  لضفم  زا  شدنـسب  ص 80 )  ) دـیحوت رد  نامه و  زا  و  - 60
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يدیشروخ هن  يزور  هن  یبش و  هن   » ینامـسآ هن  دوبن و  ینیمز  هک  هگنآ  دوب  نینچ  و  نادیواج ، دیواج  ات  تسه  هشیمه  دوب و  هشیمه  تسا 
ار وا  يراوگرزب  هک  دنیرفآ  یقلخ  تشاد  تسود  یلاعت ) كرابت و   ) ادخ سپـس  اهداب ، هن  یناراب و  هن  يربا و  هن  ینارتخا و  هن  یهام ، هن  و 
رد ربخ  مامت  میوگیم : دندوب ، سپ  هیاس : ود  دیشاب  دومرف : سپ  دسانش  الاو  ار  وا  یئالاو  و  دنیاتـسب ، ریبکت  اب  شیئایربک  و  دنراد ، گرزب 

. تسا دیحوت  عماوج  باب 
: دومرف مجنپ  ماما  زا  رباج  زا  شدنسب  دیحوت ص 89 ) رد  و   ) نامه زا  و  - 61

ماما زا  ملـسم  نب  دّمحم  زا  شدنـسب  دـیحوت ص 92 ) و   ) ناـمه زا  و  - 62 ربخلا »  » دوبن وا  زج  يزیچ  دوب و  یلاـعت  كراـبت و  ادـخ  یتسار 
وا نتـسناد  و  هتخاس ، دوب  هچ  نادب  هدوب  اناد  ادخ  هشیمه  و  دوبن ، رگید  زیچ  وا  زج  دوب و  دومرفیم : هک  مدینـش  دیوگ : مالّـسلا ، هیلع  مجنپ 

. هدرک دوب  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  هدوب  وا  نتسناد  نوچ  نآ  ندوب  زا  شیپ 
: تفگ دیـسرپ و  وا  زا  يدرم  و  مدوب ، مالّـسلا  هیلع  مهن  ماما  دزن  دیوگ : يرفعج ، مشاه  یبا  زا  شدنـسب  دـیحوت ص 13 )  ) نامه زا  و  - 63

مالّسلا هیلع  ماما  دنتسه ؟ وا  دوخ  نامه  شفاصوا  اهمان و  دراد ، اهفصو  اهمان و  نآرق  شباتک  رد  هک  یلاعت  كرابت و  راگدرورپ  وگب  نمب 
نیا یئوگیم  رگا  و  نآ . زا  تسا  رترب  ادخ  سپ  ینادنچ » ترثک و  همه  اب  دنیوا  دوخ  اهنیا   » یئوگیم رگا  دراد ، ور  ود  نخس  نیا  دومرف :

دندوب هشیمه  فاصوا  اهمان و 
65 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

ظفلت یئوگب  یهاوخیم  رگا  و  تسا ، نینچ  يرآ  تسا  هدوب  اهنآ  راوازـس  دندوب و  وا  ملع  رد  هشیمه  یئوگ  رگا  دراد ، لامتحا  ود  مه  زاب 
ياهدیرفآ دوب و  ادخ  هکلب  دشاب ، وا  زج  وا  هارمهب  هکنیا  زا  هانپ  ادـخب  هن ، هدوب ، لزا  زا  ناشفورح  عیطقت  ءاب و  فلا  ياجه  تروصب و  اهنآ 

، دنشاب وا  رکذ  اهنآ  و  دنتسرپب ، ار  وا  دننک و  يراز  وا  هاگردب  اهنادب  مدرم  دنشاب و  وا  قلخ  وا و  نایم  هلیـسو  ات  دیرفآ  ار  اهنآ  سپـس  دوبن ،
دوصقم دناهدیرفآ و  تافص  ءامسا و  هدوب ، هشیمه  هک  تسا  میدق  يادخ  نآ  رکذب  دوش  دای  هچنآ  و  دوبن ، يرکذ  دوب و  ناحبـس  يادخ  و 

. هدروآ شدننام  يرفعج  زا  ص 244 )  ) جاجتحا رد  ربخلا )  ) تسا ادخ  اهنآ  زا 
شحرـش میوگ : نم  هدروآ  ار  شدننام  هدناشک  يرفعج  مشاه  یبا  ات  ار  ثیدح  هک  هَّللا  دبع  یبا  نب  دّـمحم  زا  ج 1 ص 116 )  ) یفاک رد 

. تسا حیرص  یعدم  رب  شتلالد  و  تشذگ ، دیحوت  باتک  رد 
ام راگدرورپ  دوب  اجک  دش : هدیسرپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  هدش  تیاور  ج 1 ص 90 )  ) یفاک رد  و  ص 115 )  ) دیحوت رد  - 64

. دوبن ییاج  دوب و  ادخ  تسا ، اج  زا  شسرپ  اجک  دومرف : دنیرفایب ؟ ینیمز  ینامسآ و  هکنآ  زا  شیپ 
هدوب و اهنت  ادخ  هشیمه  ایآ  هک  دش  شـسرپ  دیحوت  زا  مالّـسلا  هیلع  مهن ) ماما   ) دّمحم نب  یلع  نسحلا  وبا  زا  ص 249 )  ) جاجتحا رد  - 65

هتسویپ میدق  زا  فورح  ءامسا و  هکنیا  ای  دیزگرب ؟ دوخ  يارب  ار  اهمان  نیرتوکین  هدیرفآ و  هشقنیب  ار  زیچ  همه  سپـس  هدوبن ، وا  اب  يزیچ 
(. ربخلا  ) دیرفآ تساوخ  ار  هچنآ  سپس  هدوب ، ادخ  هشیمه  تشون : دندوب ؟ وا  اب 

یلیلد هچ  تفگ : دیسرپ و  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  ءاجوعلا  وبا  هتفگ  هدناشک . ار  نآ  دنس  هک  ینیلک  تیاورب  ص 216 )  ) دیحوت رد  - 66
و دوشیم ، رتگرزب  دـنیازف  نآ  رب  ار  شدـننام  نوچ  هکنیا  زج  متفاین  گرزب  ای  درخ  يزیچ  نم  شتـسار  دومرف  ماـسجا ؟ ثودـح  رب  تسه 
هک تسا  اور  دراد  لاـقتنا  لاوز و  هچنآ  اریز  تشادـن ، لاـقتنا  لاوز و  دوب  میدـق  رگا  و  تسا ، تسخن  تلاـح  زا  لاـقتنا  لاوز و  دوـخ  نیا 

دوب و  دشابن ، دشاب و 
66 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. دنوشن مهارف  زیچ  کی  رد  مدع  لزا و  تفص  و  دراد ، مدق  ینعم  شندوب  یلزا  و  تسا ، ثودح  ینعم  شدوبن  زا  سپ 
رد مدرم  تنابرق ، متشون : مالّسلا  هیلع  مشش  ماماب  نیعا  نب  کلملا  دبع  تسدب  دیوگ  میحرلا ، دبع  زا  شدنسب  ص 159 )  ) نامه زا  و  - 67

هدیرفآ تسا و  ادخ  مالک  نآرق  دنیوگ  نارگید  و  تسین ، هدـیرفآ  تسا و  ادـخ  مالک  نآرق  دـنرادنپ  یهورگ  دـنراد ، فالتخا  نآرق  هراب 
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هکنیا زا  تسا  رترب  دشاب  هدوب  ادخ  هارمه  هک  تسین  یلزا  تسین و  غورد  تسا و  هدـیدپ  تسا  ادـخ  مالک  نآرق  تشون : خـساپ  رد  تسا ،
دوـب و لـج  زع و  ادـخ  فورعماـن  هچ  فورعم و  هچ  هدوـبن ، وا  اـب  وا  زج  يزیچ  تسا و  هدوـب  ادـخ  یگرزب ، يرترب  دـشاب  يزیچ  وا  هارمه 
( انبر لج  زع و   ) دناهدمآ دیدپ  وا  راک  زا  اهتفـص  نیا  همه  ام ، راگدرورپ  تسا  تزع  اب  الاو و  و  دوبن ، لعاف  كرحتم و  دیرم و  ملکتم و 
زا دشاب ، امش  زا  سپ  هچنآ  شرازگ  دندوب و  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  شرازگ  تسنآ  رد  تسا و  قولخم  ریغ  تسا و  ادخ  مالک  نآرق  و 

. مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسرب  هدمآ  دورف  ادخ  دزن 
ریغ ثداـح و  هک  هدوـمرف : اریز  تسین  ثداـح  هک  تسین  نیا  دوـصقم  تسین و  غورد  ینعی  تسا  قوـلخم  ریغ  هتفگ  هَّللا - همحر  قودـص 

ینعمب برع  نابز  رد  قولخم  هکنیا  يارب  دوش  قالطا  نآرق  رب  قولخم  هملک  هک  میراد  غیرد  ام  هرکذ ، یلاعت  ادـخ  اـب  یلزا  ریغ  قولخم و 
غورد ار و  اـهتب  ادـخ  زج  زا  دـیتسرپیم  اـنامه  توـبکنعلا ) - 17  ) هدوـمرف ادـخ  یگتخاـس ، غورد و  ینعی  قوـلخم  مـالک  و  هدـمآ ، غورد 

. دیزاسیم
. دنتشاد يریگولج  تخس  نآرقب  ظفل  نیا  قالطا  زا  نافلاخم  نوچ  هدوب  يراک  زیهرپ  ای  هیقت  یعون  شور  نیا  رد  میوگ : نم 

، دیرفآ اهنامسآ  زا  شیپ  ار  اهنآ  دیرفآ  ار  اهنیمز  ادخ  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  رباج  زا  شدنـسب  يدنوار  صـصق  رد  - 68
. تسا ملاوع  باب  رد  ثیدح  نیا  همتت  میوگیم 

کیب دراذگاو  ار  راک  ادخ  یتسار  دومرف : هک  مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  لقیص ، دلاخ  یبا  زا  شدنـسب  ص 242 )  ) لامعالا باوث  رد  - 69
اب دیرفآ و  ار  نامسآ  تفه  اههتشرف و  زا  هتشرف 

67 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
شتآ زا  یـشخرد  لـج ، زع و  ادـخ  و  تسا ، نم  دـننام  یـسک  هچ  تفگ : تسا  وا  ناـمرف  رد  زیچ  همه  دـید  نوچ  و  ار ، زیچ  همه  نیمز و 
ذوفن اهنآ  نایم  تفرگ و  شیپ  رد  دوب  هدیرفآ  هچ  ره  اب  ار  وا  داتسرف و  یتشگنا  هزادناب  دومرف  تسیچ ؟ شتآ  زا  یشخرد  تفگ : داتـسرف ،

. دوب هدیدرگ  بجع  راچد  هدش و  نیب  دوخ  نوچ  دیسر ، واب  ات  درک 
. هدروآ ار  نآ  دننام  نانس  نبا  زا  شردپ  زا  ص 123 )  ) نساحم رد 

يرات هک  يرون  دوبن  وا  زج  يزیچ  دوب و  یلاـعت  كراـبت و  ادـخ  دومرف : مجنپ  ماـما  زا  رباـج  زا  شدنـسب  نساـحم )  232  ) ناـمه زا  و  - 70
. دوبن هدولآ  یغوردب  هک  یتسار  تشادن ،

. هشیمه ات  تسا  نینچمه  و  گرمیب ، یگدنز  دوبن و  نآ  رد  ینادان  هک  یشناد  و 
بآ رب  ششرع  هدوتس ، ار  دوخ  هک  تسنانچ  یلاعت  كرابت و  ادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  ملسم ، نب  دّمحم  زا  یـشایع ، رد  - 71

ار نیمز  تساوخ  ادخ  نوچ  و  دوب ، راوگشوخ  نیریش و  بآ  زور  نآ  و  دوبن ، هدیرفآ  بآ  زج  و  تشادن ، نایرج  اوه  و  اوه ، رب  بآ  دوب و 
شیادـخ دروآ و  درگ  هناخ  نیا  ياج  رد  ار  نآ  و  دروآرب ، یفک  کی  دـش و  جوم  دـندز و  مهب  ار  بآ  اـت  دادـنامرف  داـب  راـهچب   » دـنیرفآ

يارب هک  هناخ  تسخن  یتسار  نارمع ) لآ  - 96 : ) دومرف سپـس  هدیـشک  شریز  زا  ار  نیمز  دش و  فک  زا  یهوک  دش و  کشخ  ات  هدومرف 
. تسنایناهج يامنهر  و  دراد ، تکرب  تسا و  هکبرد  هک  تسنامه  دش  هداهن  مدرم 

: تفگ مالّسلا  هیلع  مشش  ماماب  يدرم  تفگ : هزمح ، یبا  نب  یسیع  زا  نامه ، زا  - 72
ینابایب شلاس  رازه  هاجنپ  هدیرفآ و  شیادخ  دـنیوگیم ، هک  تسین  نانچ  دومرف : تسا ، لاس  رازه  تفه  ایند  رمع  دـنرادنپ  مدرم  تنابرق :

هد ات  یمدآ  هن  هتـشرف و  هن  يرپ و  هن  دیرفآ ، یقلخ  نآ  رد  و  دش ، دـید  اب  يدومن  ار  ادـخ  سپـس  ناریو ، لاس  رازه  هد  تشاذـگاو و  یهت 
ناریو یهت و  ینابایب  ار  نآ  لاـس  رازه  هد  اـت  دـنکرب و  نب  زا  ار  اـهنآ  ادـخ  دـندرک و  یهاـبت  نآ  رد  دیـسر  ناشدـعوم  نوچ  لاـس و  رازه 
ینعم تسنیا  دنتخیر و  نوخ  دندرک و  یهابت  نآ  رد  دش  کیدزن  ناشدعوم  نوچ  لاس و  رازه  هد  ات  دیرفآ  نآ  رد  ار  نایرپ  سپس  داهناو ،

درک و دوبان  ار  اهنآ  ادـخ  سپ  دـنتخیر  ناج  ياههداز  هچنانچ  دزیرب » اهنوخ  دـنک و  یهابت  هک  یـسک  یهنیم  نآ  رد  ایآ   » اههتـشرف راـتفگ 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 256 

http://www.ghaemiyeh.com


شیارب و  دیرفآ ، ار  مدآ 
68 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. دیتسه نامزلا  رخآ  رد  امش  هتشذگ و  نآ  لاس  تسیود  رازه و  تفه  هتبلا  تشاد و  ررقم  لاس  رازه  هد 
-53  ) لج زع و  يادخ  لوق  ریسفت  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : ماما ، ریـسفت  رد  - 73
اهنامـسآ و هکنآ  زا  شیپ  داهن  نآ  رب  ار  شـشرع  دـیرفآ  ار  بآ  لـج  زع و  ادـخ  نوچ  دومرف : رتسب » ار  نیمز  ناـتیارب  تخاـس  هکنآ  ( » هط
« هدوب بآ  رب  ششرع  زور و  شش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هدیرفآ  هک  تسا  وا  ( » دوه - 8  ) لج زع و  ادخ  هتفگ  تسنیا  دـنیرفآ و  ار  نیمز 
زا يدود  دروآرب و  جوم  بآ  بآ و  رب  ار  اهداب  ادخ  داتـسرف  سپ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنیرفایب  هکنیا  زا  شیپ  هدوب  بآ  رب  شـشرع  ینعی 
رب ار  بآ  درک و  نهپ  بآ  رب  ار  نیمز  نیمز ، تفه  شفک  زا  دـیرفآ و  نامـسآ  تفه  دود  نآ  زا  دـمآرب و  فک  يالاب  رب  تساـخرب و  نآ 

مناج رسپ  ( » نامقل - 16 : ) تفگ دروآ و  دای  شرـسپ  يارب  نامقل  هک  یگنـس  رب  ار  واگ  واگ و  رب  ار  یهام  یهام و  رب  ار  افـص  داهن و  افص 
داهن يرث  رب  ار  نآ  و  ادخ » ار  نآ  دروآیم  نیمز  رد  ای  اهنامسآ  رد  ای  دشاب  یگنس  رد  دشاب و  لدرخ  هناد  کی  هزادناب  رگا  نآ  هک  یتسار 

. دنادیمن ادخ  زج  ار  يرث  ریز  و 
، دـیلاب دوـخ  رب  نیمز  و  درک ، هطاـحا  زیچ  همهب  بآ و  رب  ار  نآ  درک  نهپ  هبعک و  ریز  زا  ار  نآ  داد  شـشک  دـیرفآ  ار  نیمز  ادـخ  نوـچ  و 
، دوب هتسب  شرعب  هک  الط  زا  دوب  يریجنز  یهام  ياهشوگ  زا  مادک  ره  رد  و  ددرگ ؟ هریچ  نمب  هک  تسیک  متفرگ و  ارف  ار  زیچ  همه  تفگ :
دیلاب و دوخ  رب  یهام  و  دنک ، يراددوخ  تسناوتن  دـیخرچ و  دوخ  لها  رب  ینافوط  یتشک  دـننام  نیمز  دـیبنج و  ات  دومرف : ار  یهام  ادـخ  و 

رگنل دـیرفآ و  ار  اـههوک  لـج  زع و  ادـخ  و  دوش ، هریچ  نم  رب  هک  تسیک  مدـش و  هریچ  دوب  هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  هک  نیمز  رب  نم  تفگ 
. دنابنجب ار  نآ  تسناوتن  یهام  دش و  نیگنس  نیمز  دندش و  نآ 

ات دیرفآ  ار  نهآ  ادخ  و  دوش ؟ هریچ  ام  رب  تسیک  میدش و  هریچ  دوب  هدش  هریچ  نیمز  رب  هک  یهام  رب  ام  دـنتفگ  دـندیلاب و  دوخب  اههوک  و 
رب یـسک  هچ  مدش ، هریچ  دوب  هدـش  هریچ  یهام  رب  هک  هوک  رب  تفگ  دـیلاب و  دوخب  نهآ  و  تسناوتن ، یعانتما  یعافد و  هدـیرب و  ار  اههوک 

درک و مرن  ار  نهآ  دیرفآ و  ار  شتآ  ادخ  دش ؟ دناوت  هریچ  نم 
69 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

هچ مدـش و  هریچ  دوب  هدـش  هریچ  هوک  رب  هک  نهآب  نم  تفگ  دـیلاب و  دوخب  شتآ  و  تسناوتن ، عاـنتما  عاـفد و  دیـشاپ و  مه  زا  ار  شیازجا 
تفگ دیلاب و  دوخب  بآ  تسناوتن و  یعانتما  یعافد و  درک و  شوماخ  ار  شتآ  دیرفآ و  ار  بآ  لج  زع و  ادـخ  دوش ؟ هریچ  نم  رب  یـسک 

نم تفگ  دیناکشخ و  ار  نآ  دیرفآ و  ارد  اب  لج  زع و  ادخ  سپ  دوش ؟ هریچ  نم  رب  یسک  هچ  مدش  هریچ  دوب  هریچ  نهآ  رب  هک  شتآب  نم 
ناشدوخ يراجم  زا  ار  اهداب  نامتخاسب  وا  دیرفآ و  ار  ناسنا  ادخ  و  دوش ، هریچ  نم  رب  یسک  هچ  مدش  هریچ  دوب  هریچ  شتآ  رب  هک  یبآ  رب 

. دینادرگ
توملا کلم  لج  زع و  ادخ  و  دوش ؟ هریچ  نم  رب  یـسک  هچ  مدـش  هریچ  دوب  هریچ  بآ  رب  هک  داب  رب  نم  تفگ  دـیلاب و  دوخب  مه  یمدآ  و 

هریچ نم  رب  یـسک  هچ  مدـش  هریچ  دوب  هریچ  داـب  رب  هک  یمدآ  رب  نم  تفگ  دـیلاب و  دوخب  توـملا  کـلم  دـیناریم و  ار  یمدآ  دـیرفآ و  ار 
( دیدحلا - 6  ) وا هتفگ  تسنیا  مدرگ و  هریچ  يزیچ  ره  رب  وـت و  رب  شـشخب ، رپ  هبلغ و  رپ  رهق و  رپ  مـنم  دوـمرف : لـج  زع و  ادـخ  و  دوـش ؟

. راک ره  ددرگ  رب  وا  يوسب 
. دش هتساک  زور  شش  لاس  زا  سپ  دیرفآ ، زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  یشایع  رد  - 74
ياههام همه  زا  زور  شش  ادخ  و  دنـشاب ، زور  یـس  همه  دنـشاب و  ربارب  همه  اههام  هک  تسنیا  لاح  ياضتقم  هک  تسنیا  روظنم  دیاش  نایب :

زور هب 360  لاس  برع  فرع  عرـش و  فرع  رد  ور  نیا  زا  و  دش ، زور  يرمق 354  لاس  هک  تخاس  نانچ  ار  هام  تکرح  درک و  مک  لاـس 
. دنادیم ادخ  هام و  تکرح  هن  تسا و  دیشروخ  تکرح  قفاوم  هن  هکنیا  اب  دوش  قالطا 
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سپس نامسآ  زا  شیپ  ار  نیمز  دیرفآ  هؤامسا  تسدقت  هرکذ و  لج  ادخ  یتسار  دومرف : مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  رباج  زا  یشایع  رد  - 75
. اهراک ریبدت  يارب  دش  راوتسا  شرع  رب 

رب بآ  هدوب و  بآ  رب  ششرع  و  هدوتـس ، ار  دوخ  هک  تسنانچ  یلاعت  كرابت و  ادخ  دومرف : مجنپ  ماما  زا  ملـسم  نب  دّمحم  زا  نامه - زا  و 
. تشادن ینایرج  اوه  و  اوه ،

ياج رد  مالّسلا : هیلع  مشش  ماماب  متفگ  تفگ : یلجع ، نارمع  نب  دّمحم  زا  نامه  زا  و  - 76
70 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

دیفـس و رهوگ  هناد  کـی  دومرف : تسا ؟ هدوب  يزیچ  هچ  دوب » بآ  رب  وا  شرع  و  : » دوـمرف ادـخ  هک  هدوـب  بآ  اـج  همه  یتـقو  هبعک  هناـخ 
. ناشخرد

ادخ سرت  زا  بآ  لصا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  هدوب ؟ هچ  بآ  لصا  دیـسرپ : يدـنه  عابـض  هک  هدروآ  ج 4 ص 354 )  ) بقاـنم رد  - 77
. تسا

. دیایب يدوزب  هچنانچ  ددرگ  بآ  دوش و  بآ  رهوگ  نآ  هک  هدش  ببس  ادخ  سرت  ینعی  نایب :
يرون اههدـیرفآ  شنیرفآ  زاـغآ  رد  یلاـعت  ادـخ  یتـسار  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ساـبع  نبا  زا  مارو ، رطاـخلا  هیبـنت  رد  - 78
زیچان زا  ار  رون  هک  نانچ  دـنیرفآ  زیچاـن  زا  ار  یکیراـت  تسناوتیم  دـیرفآ ، یکیراـت  نآ  زا  سپـس  دـیرفآرب ، زیچ  چـیه  زا  ار  نآ  دـیرفآ ،

ار توقای  نآ  سپـس  نیمز ، تفه  نامـسآ و  تفه  یتفلکب  دیرفآ  توقای  هناد  کی  رون  نآ  زا  و  دـیرفآ ، يرون  یکیرات  زا  سپـس  دـیرفآ ،
رب ار  نآ  دیرفآ ، شرون  زا  ار  دوخ  شرع  سپـس  تمایق  زور  ات  دزرلیم  هتـسویپ  و  نازرل ، دـش  یبآ  تخاب و  ار  دوخ  وا  تبیه  زا  دز و  رـشت 

و دوبن ، يرگید  دـننام  مادـک  چـیه  هک  تفگیم  حـیبست  تغل  رازه  هد  اب  ینابز  رهب  ار  ادـخ  هک  تشاد  ناـبز  رازه  هد  شرع  و  داـهن ، بآ 
(. هم خ ل زا  یئاههدرپ  اب   ) هم ياههدرپیب  دوب ، بآ  رب  شرع 

هک مدید  باطخ  نب  رمع  دزن  ار  مردپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  زا  يدنسب  ریثک  نب  دیبع  زا  تارف : ریـسفت  رد  - 79
لیئارـسا ینب  نیرتاـناد  بعک  يا  تفگ : واـب  رمع  دوب ، هدـناوخ  ار  ناربـمغیپ  بتک  تاروت و  هک  دوب  يدرم  وا  دوب و  وا  دزن  راـبحالا  بعک 
يربمغیپ ره  نینچمه  و  دوب ، وا  یصو  نارمع  نب  یسوم  زا  سپ  هک  دوب  نون  نب  عشوی  وا  تفگ : دوب ؟ یسک  هچ  نارمع  نب  یسوم  زا  سپ 

: تفگ واب  رمع  سپ  دوب ، شتما  راذگراک  وا  زا  سپ  هک  تشاد  ّیصو  کی  تشذگ  رد  نارمع  نب  یسوم  زا  سپ  هک 
. تفگیمن نخس  دوب  شوماخ  مالّسلا  هیلع  یلع  دیوگ  دوب ؟ رکب  وبا  دوب : هک  نانآ  ياناد  ام و  ربمغیپ  یصو  سپ 

روهرهب يدرم  رکب  وبا  تسا ، رتهب  اجنیا  رد  یشومخ  هک  شاب  مارآ  تفگ : بعک 
71 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

عشویب درک  تیصو  تشذگرد  نوچ  نارمع ] نب  یسوم   ] اریز دوبن ، یصو  دنتشاد و  شیپ  ار  وا  وا  حالص  يارب  اهناملـسم  دوب و  حالـص  زا 
دای نآرق  رد  یلاعت  ادـخ  هک  تسناـمه  نیا  و  دـندش ، رکنم  ار  وا  لـضف  مه  یهورگ  دـنتفریذپ و  ار  وا  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  نون و  نب 

دندش رواب  هک  یهورگ  نادب  میداد  کمک  یهورگ و  دندش  رفاک  لیئارـسا و  ینب  زا  یهورگ  ار  وا  دـندرک  رواب  سپ  ( » ّفصلا  14  ) هدرک
تشاد و یصو  کی  هکنیا  زج  دوبن  يربمغیپ  چیه  نیشیپ  ياهتما  هتشذگ و  ناربمغیپ  دندوب  نینچ  و  زوریپ » دندیدرگ  ناشنمشد و  ربارب  رد 

؟ تسیک ام  ربمغیپ  یصو  وت  رظنب  سپ  بعک  يا  وت  رب  ياو  تفگ : رمع  دندش ، رکنم  ار  وا  لضف  و  دندرب ، دسح  وا  رب  شموق 
رای یبرع ، ربمغیپ  ردارب  تسا  یلع  وا  دناهدش ، دورف  نامسآ  زا  هک  یبتک  همه  رد  تسا و  فورعم  ناربمغیپ  بتک  همه  رد  وا  تفگ : بعک 

ار ود  ره  وا  زا  سپ  شتما  هک  دراد  رـسپ  ود  وا  زا  و  و ]  ] دراد كرابم  يرـسمه  و ]  ] شنانمـشد ربارب  رد  دوب  وا  نابیتشپ  راـک و  رد  تسا  وا 
وا زا  سپ  دننک و  رود  شقح  زا  ار  وا  و  دندرب ، دسح  دوخ  ناربمغیپ  ءایـصواب  هتـشذگ  ياهتما  هچنانچ  دنرب  دسح  شیـصو  اب  دنـشکیم و 

یتفگ تسار  ادخ  لزنم  باتک  نایب  رد  رگا  بعک  يا  تفگ ، دیشکرد و  مد  رمع  دیوگ : هتشذگ ، ناتما  دسح  نوچ  دنشکب ، ار  شنادنزرف 
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حرـش مدوب  راچان  هک  يدیـسرپ  يزیچ  نم  زا  یلو  متفگن ، غورد  ادخ  باتک  هراب  رد  زگره  نم  تفگ : بعک  یتفگ  مه  غورد  رایـسب  هتبلا 
اریز ناشربمغیپ  زا  سپ  تسا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تما  نیا  نیرتاناد  هک  منادیم  نم  شتـسار  مهدب  تیارب  ار  نآ 

. دنراد قیدصت  ار  نآ  ناربمغیپ  بتک  همه  تاروت و  ار  هچنآ  ره  وا  رب  رد  متفای  هکنیا  زج  مدیسرپن  وا  زا  يزیچ  نم 
زیچ چیه  رد  هک  منادیمن  ادخب  تفگ : بعک  يراد ، رایـسب  نیغورد  ياهدروآ  رب  وت  ادـخب  شاب ، شوماخ  هداز  يدوهی  يا  تفگ : واب  رمع 
رتهب وت  رگا  منکیم  داهنـشیپ  تاروت  زا  یملع  هلأسم  کی  نم  یهاوخب  رگا  و  مدش ، فّلکم  هکنآ  زا  سپ  مشاب  هتفگ  غورد  ادخ  باتک  زا 

: تفگ رمع  تسا ، رتاناد  وت  زا  دیمهف  وا  رگا  و  يرتاناد ، وا  زا  وت  یتسناد 
بآ رب  وا  شرع  و   » ادخ لوق  زا  وگب  نمب  تفگ : بعک  يراد ، هدوتسان  هچنآ  زا  یخرب  روایب 

72 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
: تفگ رمع  ناگدیرفآ ؟ همه  هدوب  اجک  و  نامسآ ؟ هدوب  اجک  و  نیمز ؟ هدوب  اجک  سپ  دوب »

هلأسم نیا  زا  دوش  شـسرپ  نسحلا  وبا  زا  رگا  منامگب  یلو  تفگ  دشاب ؟ هدینـش  ام  ربمغیپ  زا  ام  زا  يدرم  هچنآ  زج  دنادیم  بیغ  ام  مادـک 
. دمآ رد  سلجمب  یتقو  بسچب  واب  تفگ : واب  رمع  میدناوخ ، تاروت  رد  ار  نآ  ام  هچ  نادب  دهدیم  حرش  ار  نآ 

بعک دیآرد ، اپ  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  دنتـساوخ  دـش ، دراو  شنارای  رمع و  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  دـیوگ :
ریما دیرتراتفرـشوخ » امـش  مادـک  هک  دـیامزایب  ات  بآ  رب  وا  شرع  دوب  و   » شباتک رد  یلاـعت  ادـخ  لوق  زا  وگب : نمب  نسحلا  وبا  يا  تفگ :
هدینش يزاوآ  هن  هدش ، هتخاس  نامسآ  هن  و  دوب ، هدش  هدیـشک  نیمز  هن  هک  هگنآ  دوب  بآ  رب  وا  شرع  يرآ ، دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

هن و  شدرگ ، رد  یهاـم  هن  و  دوـب ، هناور  يرتـخا  هـن  و  یلـسرم ، ربـمغیپ  هـن  دوـب ، یبرقم  هتـشرف  هـن  و  دیـشوجیم ، ياهمـشچ  هـن  دـشیم ،
تشادیم و گرزب  تساوخیم  هچناـنچ  ار  دوخ  دوـبن ، ساره  رد  ياهدـیرفآ  چـیه  يارب  و  دوـب ، بآ  رب  وا  شرع  شباـت ، رد  يدیـشروخ 

ادخ هدـیرفآ  نیرتگرزب  نوچ  اهنآ  زا  و  تخیگنارب ، ار  اهایرد  جوم  ار ، اههدـیرفآ  دـنیرفایب  هک  دـمآ  شدـید  اب  سپـس  دومنیم ، سیدـقت 
اب و  « 1  » تسا نیمز  ناـیم  نآ  و  درک ، نهپ  دیـشکرب و  هبعک  ياـج  ریز  زا  ار  نیمز  سپـس  و  تخاـس ، نآ  زا  هتـسب  ینامـسآ  و  تساـخرب ،

. دومن شاهقبط  تفه  نامتخاس  رد  دوب  تخاون  کی  هک  ار  نآ  سپس  تسویپ ، اهایرد 
هقبط تفه  دـنادیمن  شدوخ  زج  هک  ياهملک  اب  ار  نآ  و  اـهایرد ، نآ  زا  هتـساخرب  يراـخب  دوب و  يدود  هک  درک  هجوت  نامـسآ  هب  سپس 

يایرد هک  راوگـشوخ ، ياهایرد  زا  هتفرگرب  يرون  زا  دـیرفآ  ار  نانآ  هانگ  زا  راـنک  رب  هک  دـناشن  رب  اههتـشرف  ینامـسآ  ره  رد  و  تخاـس ،
تشذگ شراک  نوچ  سیدقت و  لیلهت و  تخاس و  حیبست  ار  ناشکاروخ  و  تسا ، تمحر 

73 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
ره رد  و  تسب ، هشقن  هزادـنا و  ار  دوخ  کـلم  سپـس  دوب  وا  روخ  رد  هک  ناـنچ  دـش  هدوتـس  و  دوخ ، کـلم  رب  دـش  راوتـسا  شـشنیرفآ ، و 

ینامسآ رتخا  کی  یلاعت ، كرابت و  شدوخ  زج  ار  اهنآ  درامشن  دنزیوآ ، دجاسم  رد  هک  اهلیدنق  دننام  تخیوآ  ینازورف  نارتخا  ینامـسآ 
هداهناو ار  ود  نآ  یلاعت  ادخ  رگا  و  تخاس ، هدنبات  ار  ود  ره  دـیرفآ و  ار  هام  دیـشروخ و  سپـس  « 1  » نیمز رد  تسیرهـش  نیرتگرزب  نوچ 
هتخانش مه  زا  زیئاپ  راهب و  ناتسبات و  ناتـسمز و  لاس و  هام و  و  زور ، زا  بش  دشیمن  هتخانـش  دندوب  دوخ  شنیرفآ  راب  تسخن  هچنانچ  دوب 
شیاسآ یک  دور و  دوخ  یناگدـنز  لابندـب  یک  تسنادیمن  رگراک  و  دنتـسنادیمن ، ار  دوخ  ینید  فئاظو  تقو  نارادـنید  دـندشیمن و 

حسم ار  دیشروخ  ود  زا  یکی  شرپب  ات  داتسرف  ار  لیئربج  و  درک ، ینیب  شیپ  اهنآ  يارب  تشاد ، دوخ  ياههدنب  هب  هک  يرهم  زا  ادخ  و  دنک ،
ار بش  هناشن  هناشن و  ود  ار  زور  بش و  میتخاس  و  يرسأ ) - 12  ) ادخ هدومرف  تسنیا  و  داهن ، اجب  ار  نآ  ینشور  درب و  ار  نآ  وترپ  و  درک ،

بوخ ار  زیچ  ره  دـینادب و  ار  باسح  اهلاس و  هرامـش  دیـشوکب و  ناـتراگدرورپ  لـضف  زا  اـت  میتخاـس  هدـننکانیب  ار  زور  هناـشن  میدرتس و 
خسرف هس  ات  شیریگزارف  نامسآ ، رد  هدنریگزارف  نیمز  نامسآ و  نایم  کلف  دنـشاب و  ناور  کلف  رد  ات  میداهن  ار  اهنآ  و  میداد ، لیـصفت 

تسیاهقلح هتشرف  ره  تسد  رد  دناشکیم ، ار  اهنآ  هتـشرف  دصیـس  دنباتـش و  رد  مادک  ره  تسناور و  هام  دیـشروخ و  نتفرگ  ورف  رد  تسا 
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دیآرد ایرد  نآ  دورف  زا  ناشیکی  رگا  دنراد ، سیدقت  حـیبست و  لیلهت و  رد  یلاجنج  مادـک  ره  دـنراد  هناور  ایرد  نیا  دورف  رد  ار  اهنآ  هک 
زور و بش و  نیمز و  اهنامـسآ و  ادـخ  نوچ  و  هدـیرفآ ، ادـخ  هچ  ره  اهگنـس و  اههوکب و  دـسرب  ات  دزوسیم ، تسا  نیمز  يور  رب  هچ  ره 

شنیرفآ نوچ  و  درک ، مارآ  ار  نآ  اههوک  هلیسوب  دیزرل و  درک و  ینیگنس  وا  رب  داهن  یهام  تشپ  رب  ار  اهنیمز  دیرفآ و  ار  کلف  نارتخا و 
نیمز رد  نم  هرقبلا ) - 20 : ) دومرف اههتـشرفب  ادـخ  دوبن ، یـسک  نآ  رد  دوب و  یهت  زور  نآ  رد  نیمز  دـش و  لماک  دوب  اهنامـسآ  رد  هچنآ 

نیشناج کی 
74 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

سیدـقت ترایـسب و  میئوگ  حـیبست  ام  هکنیا  اب  دزیرب  ار  اهنوخ  دـنک و  نآ  رد  یهابت  هک  یـسک  یهن  اجب  نآ  رد  اـیآ  دـنتفگ  ماهدـنراذگ ،
نیریـش و بآ  اب  ار  نآ  تفرگرب و  یتشم  نیمز  يور  زا  داتـسرف و  ار  لیئربج  ادـخ  سپ  دـینادن » امـش  هچنآ  منادیم  نم  دومرف : تمیئامن ،

نیمه يارب  دـیرفآ و  نیمز  نوگ  مدـنگ  يور  زا  ار  وا  دـمد و  نآ  رد  ناـج  هکنآ  زا  شیپ  تخیمآ  رد  نآ  رد  ار  عئاـبط  و  درک . ریمخ  خـلت 
رب نزاخ  زور  نآ  رد  سیلبا  دنکفا ، هوک  هنمادب  گرزب  یهوک  نوچ  ار  نآ  دـش و  دولآ  لگ  درک  ریمخ  شبآ  اب  نوچ  اریز  دـیمان ، شمدآ 
وت هچ  يارب  تفگیم : دزیم و  شمکـش  رب  تسد  سپـس  دـمآیم ، رد  وا  ربد  زا  دـشیم و  نورد  مدآ  ینیب  خاروس  زا  دوـب ، مجنپ  نامـسآ 

. مهدن تیرای  يوش  متسد  ریز  رگا  مربن و  تنامرف  يدرگ  نم  تسد  الاب  رگا  يدش ، هدیرفآ 
ادـخ زا  يوترپ  ود  اب  تملظ و  رون  لگ ، بآ و  زا  ار  وا  دـنام  تشهب  رد  لاـس  رازه  دـش  هدـیمد  وا  رد  ناـج  اـت  دـش  هدـیرفآ  هک  يزور  زا 

یناوتان شزرل و  راچد  ار  وا  بآ  اب  دروخرب  رد  شیکاخ  تشرس  یهارمگ  دیارگ و  رفکب  تملظ  رثا  رب  درآ و  نامیا  رون  رثا  رب  اما  دیرفآ ،
یلاعت كرابت و  ادـخ  لوق  تسنیا  و  داـب ، ءارفـص و  و  مغلب ، نوخ و  عبط  دـننک ، فصو  عبط  راـهچب  ار  وا  و  دـیامنیم ، نت  تسوپ  يربز  و 

يراد یـشناد  ادـخب  ار  وت  رمع ، يا  تفگ : بعک  دـیوگ : يزیچ » دوبن  میدـیرفآ و  نیا  زا  شیپ  ار  وا  هک  یمدآ  دراین  دای  ایآ  ( » میرم - 66)
دّمحم تسناربـمغیپ و  یـصو  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تفگ : بعک  هن ، تفگ : بلاـط ؟ یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  شناد  دـننامب 

رتاناد وا  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  هکنیا  زج  یشک  سفن  نیمز  يور  رد  هزورما  تسین  و  نایصو ، متاخ  یلع  و  مالـسلا ، مهیلع  ناربمغیپ  متاخ 
وا هچناـنچ  مدـناوخ  تاروـت  رد  ار  نآ  نم  هکنیا  زج  يزیچ  اههتـشرف  نیمز و  نامـسآ و  يرپ و  یمدآ و  قـلخ  زا  هدـشن  داـی  ادـخب  تـسا ،

. دندیدن زور  نآ  زا  رتکانمشخ  ار  رمع  زور  چیه  دیوگ : دناوخ ،
رد ینادابآ  نامتخاس و  هکنیا  ای  دـش ، نامتخاس  نوچ  دروآرب و  شتاقبط  نایم  یگداشگ  هک  تسنیا  روظنم  اسب  ناـینبلاب » اـهقتف  مث  : » ناـیب

عضوم رد  ام  دیاش  يزومر و  دراد و  یتافیحصت  ربخ  نیا  یلوق ، رب  انب  دش  میلقا  تفه  هب  میسقت  داهن و  نآ 
75 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. میهدب حیضوت  نآ  زا  یضعب  هراب  رد  یبسانم 
شرع دوب  و   » لج زع و  ادخ  لوق  ریسفت  زا  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  مدیسرپ  تفگ  یقر ، دواد  زا  شدنسب  ج 1 ص 132 )  ) یفاک رد  - 80

: دومرف نآ ، يالاب  راگدرورپ  دوب و  بآ  يور  رب  شرع  دنیوگیم : متفگ : دنیوگیم ؟ هچ  اهنآ  دومرف : بآ » رب  وا 
تسا هتـشادرب  ادخ  هک  يزیچ  شدیاب  هدوتـس و  اههدیرفآ  تفـصب  و  هتـشادنپ ، يراب  نوچ  ار  ادخ  دیوگب  ار  نیا  هک  ره  دنیوگیم ، غورد 

ینامسآ ای  ینیمز  هکنآ  زا  شیپ  درک  بآ  رب  راب  ار  دوخ  شناد  نید و  ادخ  دومرف : هدب ، حرـش  میارب  تنابرق  متفگ : دشاب ، وا  زا  رتدنمورین 
ناتراگدرورپ تفگ : اهنآب  دنکارپ و  دوخ  ربارب  رد  ار  اهنآ  دـنیرفآ  ار  مدرم  تساوخ  نوچ  دنـشاب ، یهام  دیـشروخ و  ای  یمدآ ، ای  يرپ ، ای 

؟ تسیک
نید و سپ  اـم ، راـگدرورپ  یئوـت  دـنتفگ : هک  دـندوب  همئا  نینمؤـملا و  ریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هدـنیوگ  تسخن 

. دنتسه لوئسم  نانآ  و  مقلخ ، رب  منانیما  دننم و  ملع  نید و  نالماح  نانیا  دومرف : اههتشرفب  سپس  داهناو ، اهنادب  ار  ششناد 
ام اراگدرورپ ، یهلا  دـنتفگ : يرادربنامرف ، تیالوب و  نانیا  يارب  و  دـینک ، رارقا  يراـگدرورپ  هب  ادـخ  يارب  دومرف : اـههدازیمدآ  هب  سپس 
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ای میدوب ، ربخیب  نیا  زا  ام  یتسار  دـنیوگن  ادرف  هکنیا  رب  میهاوگ  دـنتفگ : هکئـالم  دیـشاب ، هاوگ  دومرف : اههتـشرفب  ادـخ  سپ  میدرک ، رارقا 
دندرک ناراکهدوهیب  هچ  نادب  ار  ام  ایآ  اهنآ ، زا  سپ  میدوب  یناوتان  نادنزرف  ام  و  دـندوب ، كرـشم  نیا  زا  شیپ  ام  ناردـپ  انامه  دـنیوگب ،

. هدش دکؤم  اهنآ  رب  قاثیم  رد  ام  تیالو  دواد ، يا  یئامنیم ، باذع 
. هدروآ ار  نآ  دننام  لهس  زا  شدوخ  دنسب  دیحوت  رد 

بآ نوچ  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  اسب  و  دـش ، وا  شناد  نید و  لمح  هداـمآ  هک  داد  یتلاـح  بآـب  هناحبـس  ادـخ  هک  تسنآ  شرهاـظ  ناـیب :
ار اهنآ  ندمآرب  بابـسا  و  دنـشاب ، وا  شناد  نید و  لمح  لباق  هک  دـیآرب  یقلخ  نآ  زا  ات  درک  هدامآ  شیادـخ  و  تسا ، اههدـیرفآ  تسخن 
هک اسب  دنکیم و  درخ  هب  ریـسفت  ار  بآ  دورب  ءامکح  شورب  سک  ره  و  هدرک ، لمح  ودب  ار  شـشناد  نید و  هک  دـنام  نادـب  هدرک  مهارف 

نیا زا  و  دوش ، الویهب  ریسفت 
76 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. میرانک رب  یلاعت  ادخ  لضفب  نانخس 
: تفگ هک  هدروآ  هیطع  نب  دمحم  زا  شدنسب  ص 94 )  ) یفاک هضور  رد  - 81

، مدش هدنامرد  نآ  یئوگخـساپ  رد  هک  مسرپب  ياهلأسم  وت  زا  مدـمآ  رفعج  ابا  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماماب  ماش  نادنمـشناد  زا  يدرم 
: تفگ تسیچ ؟ هلأسم  نآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دناهداد ، مه  فلاخم  یخساپ  مادک  ره  مدیسرپ : ار  نآ  مدرم  هتسد  هس  زا  نم 

ار نآ  یخرب  و  تسا ، ملق  دناهتفگ : یخرب  و  تسا ، ردق  دناهتفگ ، نمب  یخرب  تسیچ ؟ ادخ  هدیرفآ  تسخن  مسرپیم  امش  زا  نم  شتـسار 
، دوبن وا  زج  يزیچ  دوب و  یلاعت  كرابت و  ادخ  هک  مهد  ربخ  وتب  نم  دنتفگن ، یتسرد  زیچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  دناهتـسناد ، حور 
« دـننکیم فصو  هچنآ  زا  تزع  راـگدرورپ  تراـگدرورپ  تسا  هزنم   » وا هدومرف  تسنیا  و  دوبن ، وا  تزع  زا  شیپ  سک  چـیه  دوـب و  زیزع 

هشیمه و  زگره ، دیاشن  يدوبان  ار  نآ  دشاب  هدیرفآ  يزیچ  زا  ار  يزیچ  راب  تسخن  رگا  هدوب و  هدیرفآ  زا  شیپ  راگدیرفآ  تافاصلا » - 18»
تسا و نآ  زا  زیچ  همه  هک  يزیچ  هدیرفآ  و  هدوبن ، يزیچ  وا  زج  هک  هگنآ  هدوب  ادـخ  یلو  هدوبن ، وا  زا  شیپ  ادـخ  هک  هدوب  يزیچ  ادـخ  اب 

دیرفآ بآ  زا  ار  داب  و  ددنویپ ، نادب  هک  دوبن  يداژن  ار  نآ  و  تسویپ ، بآب  ار  زیچ  ره  داژن  هدیرفآ و  نآ  زا  ار  زیچ  همه  هک  تسا  بآ  نآ 
دیپس و ینیمز  فک  نآ  زا  و  تساوخ ، ادخ  هک  ياهزادنا  ات  تخیگنارب  یفک  بآ  زا  ات  تفاکش  ار  نآ  لد  تخاس و  هریچ  بآ  رب  ار  داب  و 

بآ يالاب  دیدرون و  مه  رد  ار  نآ  سپس  دوب ، تخردیب  دوبن و  نآ  رد  یتسپ  يدنلب و  و  تشادن ، یخاروس  یگتسکش و  هک  دیرفآ  كاپ 
دود نآ  زا  و  تساوخ ، ادخ  هک  ياهزادناب  دمآرب  يدود  بآ  زا  ات  تفاکـش  ار  بآ  لد  شتآ  دیرفآ و  بآ  زا  ار  شتآ  ادـخ  سپـس  داهن ،

تشارفارب و ار  نآ  تخاس و  ار  نامـسآ  هکلب  اـی   » وا هدومرف  تسنیا  تشادـن و  خاروس  یگتـسکش و  هک  دـیرفآ  كاـپ  فاـص و  ینامـسآ 
، ربا هن  نارتخا و  هن  و  هاـم ، هن  دوب و  يدیـشروخ  هن  دومرف : تاـعزانلا » - 27 دروآرب ، ار  شنـشور  زور  درک و  هریت  ار  شبـش  درک  تسرد ،
و تشارفارب ، نیمز  زا  شیپ  ار  نامـسآ  و  تخاـس ، طوـبرم  مهب  ار  هدـیرفآ  ود  سپـس  داـهن ، نیمز  يـالاب  دـیدرون و  مـه  رد  ار  نآ  سپس 

هدومرف تسنیا 
77 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. درک نهپ  دیامرفیم : تاعزانلا » دیشک 20 - نآ  زا  سپ  ار  نیمز  و   » هرکذ زع  وا 
ار اهنآ  دـندوب و  هتـسب  ود  ره  نیمز  اهنامـسآ و  دـنرفاک  هک  اهنآ  دـننادن  ایآ  و   » لـج زع و  ادـخ  هتفگ  رفعج ، اـبا  اـی  تفگ : یماـش  تفگ :

: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  ءایبنألا » میدوشگ 20 -
؟ دوشگرب يرگید  زا  ار  یکی  و  دندوب ، هتسویپ  هدیبسچ و  مهب  اهنآ  يرادنپ  دیاش 

هتـسب نامـسآ  دیامرفیم  هک  تسنیا  دندوب » هتـسب   » لج زع و  ادخ  لوق  ینعم  اریز  وج ، شزرمآ  تراگدرورپ  زا  دومرف : ماما  يرآ ، تفگ :
رد يروناج  ره  زا  و  دیرفآ ، ار  مدرم  یلاعت  كرابت و  ادـخ  نوچ  و  دـیئوریمن ، هایگ  هناد  دوب و  هتـسب  نیمز  و  درکیمن . دورف  ناراب  دوب و 
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شناد زا  تشناد  ياهدازربمغیپ و  وت  هک  مهاوگ  تفگ : یماـش  هناد ، ندـنایورب  ار  نیمز  و  دوشگ ، يزیر  ناراـبب  ار  نامـسآ  دـنکارپ  نیمز 
. تسناربمیپ

ياهدام شیپ  رد  ار  هدـیدپ  ره  دـنرادنپ  ءامکح  هک  دـشاب  نانچ  رگا  ینعی  دـشاب » يزیچ  زا  هدـیرفآ  تسخن  رگا   » دومرف هک  نیا  حیـضوت :
ینعی تسویپ » بآب  ار  زیچ  ره  بسن   » تسا لاحم  نآ  ددرگ و  تسیاب  ادخ  زج  میدق  و  دوشن ، ققحم  دشاب  دـیدپ  تسخن  هک  يزیچ  دـیاب ،

: دیوگیم هک  دشاب  نیا  دوصقم  هن  دیرفآ  بآ  زا  ار  همه 
مه اجنیا  رد  زیچ  ره  هب  دوصقم  دوش ، هتفگ  هکنیا  رگم  تسا  یگدـنز  ياراد  هب  صوصخم  شرهاظ  اریز  هدـنز » زیچ  ره  بآ  زا  میتخاـس  »
ءزج مه  اهنآ  اریز  رـصانع  کی  ره  زا  زین  تسا  نادب  اهزیچ  رگید  تبـسن  مزلتـسم  بآب  اههدنز  تبـسن  دوش  هتفگ  ای  تسا ، اههدـنز  نامه 
اهنآ تبـسن  هکنآ  ای  داهن ، يرگید  يالاب  رد  ار  یکی  و  دومن ، بترم  دوخ  عضو  رد  ینعی  درک » داژن  مه  ار  هدیرفآ  ود  سپـس   » دـننارادناج

. هدوب نامسآ  نتشارفا  زا  سپ  نیمز  ششک  هک  درک  نایب  و  داد » ششک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  و  : » دومرف درک و  دای  دوخ  باتک  رد  ار 
رب ادخ  شرع  و  دوب ، بآ  زیچ  همه  دومرف : نمب  مجنپ  ماما  تفگ : ملـسم ، نب  دّـمحم  زا  شدنـسب  هضور ) ص 95 و 153   ) یفاک رد  - 82

يدود شیشومخ  زا  دش و  شوماخ  ات  دومرف  ار  شتآ  سپس  تفرگ ، شتآ  تخورفا و  رب  ات  ار  بآ  لج  زع و  ادخ  داد  نامرف  و  دوب ، بآ 
زا ار  نیمز  و  دیرفآ ، دود  نآ  زا  ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  تساخرب و 

78 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
رکـشل رتگرزب  منم  تفگ : شتآ  ادخ ، رکـشل  رتگرزب  منم  تفگ : بآ  دندرک ، هزیتس  مه  اب  داب  شتآ و  بآ و  سپـس  دـیرفآ ، شرتسکاخ 

: درک باطخ  داب  هب  لج  زع و  ادخ  و  ادخ ،
. مرتگرزب رکشل  یئوت 

هدش رکذ  رگید  رابخا  رد  هک  یفک  اسب  و  هدـش ، لصاح  شـشک  زا  دـعب  هک  دـشاب  ینیمز  هیقب  دـیاش  هدـیرفآ ، رتسکاخ  زا  هک  ینیمز  نایب :
فک هتخیمآ و  فک  اب  رتسکاـخ  هکنیا  اـی  هدـش  هدـیرفآ  نیمز  رتسکاـخ  نآ  زا  هدـمآ و  دوجوب  نآ  زا  رتسکاـخ  دـشاب و  نیمز  هیلوا  هیاـم 

. هدش نیمز  هدش و  تفس  هدیکشخ و 
زا شیپ  ار  تشهب  لج ، زع و  ادخ  یتسار  دومرف : مالّسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  رینتسم  نب  مالـس  زا  شدنـسب  هضور ) ص 145   ) یفاک رد  - 83

و دـیرفآ ، نیمز  زا  شیپ  ار  نامـسآ  و  يدـب ، زا  شیپ  ار  یبوـخ  و  مشخ ، زا  شیپ  ار  تمحر  و  هاـنگ ، زا  شیپ  ار  تعاـط  و  دـیرفآ ، خزود 
. تملظ زا  شیپ  ار  رون  و  هام ، زا  شیپ  ار  دیشروخ  و  گرم ، زا  شیپ  ار  یگدنز 

زا دوصقم  و  تسا ، عیاش  ریدقت  ینعمب  قلخ  و  تسا ، نیمه  رهاظ  اهنآ  رتشیب  رد  هکلب  دشاب ، نآ  ریدقت  تعاط  قلخ  زا  دوصقم  دـیاش  نایب :
. تسا حالص  شدوجو  بلاغ و  وا  ریخ  هچ  رگا  تسنآ و  لابندب  رهاظ  بسحب  يدب  هک  تسیزیچ  قلخ  يدب  رش و  قلخ 

زج دیرفاین  چیه  ادخ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  مالّسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  هضور ) ص 148   ) یفاک رد  - 84
دیرفآ ار  نیدرورف  اهایرد خ ل )  ) ربا یلاعت  كرابت و  ادخ  نوچ  هک  تسنآ  يارب  نیا  تسا ، هریچ  ودب  هک  تشامگ  یهدنامرف  وا  رب  هکنآ 
دوخب نیمز  سپـس  دش ، نوبز  درک و  نهپ  وا  تشپ  رب  دیرفآ و  ار  نیمز  سپ  دوش ؟ هریچ  نم  رب  زیچ  مادـک  تفگ : دـیرغ و  دـیلاب و  دوخب 

؟ دوش هریچ  نم  رب  يزیچ  مادک  تفگ : دیلاب و 
نیمز رب  اههوک  سپـس  دیدرگ ، مارآ  دـش و  نوبز  نیمز  و  دـنازرلن ، ار  دوخ  لها  ات  دـیبوک  شتـشپ  رب  اهخـیم  نوچ  دـیرفآ و  ار  اههوک  و 

دش نوبز  دیرب و  ار  هوک  ات  دیرفآ  ار  نهآ  ادخ  دوش ؟ هریچ  ام  رب  زیچ  مادک  دنتفگ : دنتشارفا و  رس  دندیشک و  ینیب  و  دندیلاب ،
79 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

هلعش شتآ  سپس  دش ، نوبز  نهآ  تخادگ و  ار  نهآ  دیرفآ و  ار  شتآ  و  دنک ؟ هبلغ  ارم  زیچ  مادک  تفگ ، دیلاب و  اههوک  رب  نهآ  سپس 
: تفگ دیلاب و  دز و  ههیش  دز و 
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. دش نوبز  شتآ  درک و  شوماخ  ار  بآ  دیرفآ و  ار  بآ  سپ  دوش ؟ هریچ  نم  رب  زیچ  مادک 
دوب شکت  رد  هچنآ  دروآ و  شبنجب  ار  نآ  جاوما  دـیرفآ و  ار  داـب  سپ  دوش ؟ هریچ  نم  رب  زیچ  مادـک  تفگ : دـیرغ و  دـیلاب و  بآ  سپس 

: تفگ دومن و  ار  دوخ  نماد  دیزو و  دنت  دیلاب و  داب  سپس  دش ، نوبز  بآ  تفرگ و  زاب  شیراجم  زا  ار  نآ  تخیگنارب و 
شتاـفآ رگید  داـب و  زا  هک  ار  هچنآ  تفرگرب  تسج و  هراـچ  درک و  ناـمتخاس  وا  دـیرفآ و  ار  یمدآ  سپ  دوـش ؟ هریچ  نـم  رب  زیچ  مادـک 

درک و روهقم  ار  وا  دیرفآ و  ار  گرم  ادخ  و  نم ؟ زا  رتدنمورین  تسیک  تفگ  درک و  یشکرس  یمدآ  سپـس  دش ، نوبز  داب  و  دراد ، ناهنپ 
رس نایخزود  نایتشهب و  هورگ  ود  نایم  ار  وت  نم  هک  دوخ  رب  لابم  دومرف : لج  زع و  ادخ  دیلاب و  دوخ  شیپ  گرم  سپـس  دش  نوبز  ناسنا 

و دوشیم ، هریچ  طخـس  رب  ینابرهم  تسا و  هریچ  مشخ  رب  يرابدرب  دومرف : زاب  يوشیمیب و  دـیما و  ات  منکن  هدـنز  تزگره  سپـس  مربیم ،
. دنک هبلغ  يرگید  رب  هچ  نادب  نیا  تسا  دننام  هچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  سپس  دنکیم ، هبلغ  هانگ  رب  هقدص 

بوـلغم روـهقم و  یلاـعت  قـح  زج  هچ  ره  هک  تسنیا  دوـصقم  هدـمآ و  هیلیثـمت  هراعتـسا  لـیبس  رب  تاـنایب  نیا  هک  تـسنیا  رهاـظ  حاـضیا :
زیچب ار  يزیچ  نایز  ایند  نیا  رد  تمکحب  ناحبـس  يادخ  هکنیا  تسا و  وا  زج  هچنآ  رب  بلاغ  رهاق و  نامه  ناحبـس  يادـخ  و  تسیرگید ،
نیمز نورد  هک  تسیئاهبآ  اجنیا  رد  بآب  دارم  اسب  دیلاب » دوخب  بآ  یتسار   » وا لوق  دوش ...  مهارف  مدرم  يارب  یگدنز  ات  هدرک  عفد  رگید 
ياهبآ رب  انامه  نیمز  هبلغ  درک و  ریبعت  یلفـس » راحب   » هب ربخ  لوا  رد  ار  بآ  تهج  نیا  زا  هدش ، هدیرفآ  اهنآ  يور  رب  نیمز  دنراد و  ياج 

بآ و شنیرفآ  لـصا  ندوب  شیپ  اـب  اـهزیچ  رایـسب  زا  بآ  هنوگ  نیا  قلخ  نداـتفا  سپ  درادـن  تاـفانم  و  رهاـظ ، ياـهبآ  هن  تسا  وا  نورد 
رب نآ  تقیقح 
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. اهزیچ رئاس  زا  شدوخ  زج 

ینعی يوش » میب  دـیما و  ات   » تسا اههراعتـسا  نیرتهب  زا  نیا  ربکت و  يزارفارـس و  زا  داد  ناشتکرح  دز و  الاب  اـهنماد  ینعی  اـهلایذا » تحَّول  »
هورگ ود  ره  ات  وا  مانب  دـشاب  يزیچ  ندـیرب  رـس  گرم ، ندـیرب  رـس  زا  دوصقم  دـیاش  نایتشهب و  میب  ددرگ و  نایخزود  دـیما  تندـشهدنز 
باب زا  نآ  ناـیب  هک  اـسب  و  دـنوشیم ، مسجم  رگید  هئـشن  رد  ضارعأ  میئوگن  رگا  هدـش ، هتـشادرب  ریگ  مشچ  روطب  اـهنآ  زا  گرم  دـنمهفب 

. تسا لثملا  برض 
ینامـسآ هن  هک  هگنآ  تراگدرورپ  دوب  اجک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماما  هب  يزور  نمحرلا  دـبع  نب  سنوی  تفگ : صاـصتخا : رد  - 85

: دومرف روانهپ ؟ ینیمز  هن  و  دوب ، هتخاس 
اج زا  تفگ  دوب ، تملظ  نیا  رب  وا  شرع  و  دیرفآ ، یتملظ  بآ  نیا  زا  و  ردک ، دـیرفآ  یبآ  رون  نیا  زا  و  رون ، رب  يرون  رون ، رد  دوب  يرون 

ناکم زا  ار  امش  انامه  يدروآ ، بوخ  يدرک و  فصو  تفگ : تسا ؟ اجک  رد  اج  دوخ  سپ  اجک  یئوگ : هچ  ره  دومرف : ار ، امش  مدیـسرپ 
اناـمه تفگ  تسا ، هاـتوک  شـشناد  رب  رد  نادنمـشناد  شناد  و  دوب ، وا  شناد  هک  دوب  دوخ  شناد  رد  دومرف : مدیـسرپ ، فورعم  دوجوم و 
شناد تسا  اسران  هاتوک و  و  دوب ، وا  شناد  هک  دوب  دوخ  شناد  وا  هک  مدادـن  تباوج  ایآ  بیجناـن ! يا  دومرف : مدیـسرپ  ناـکم  زا  ار  اـمش 

. وا شناد  رب  رد  نادنمشناد 
نآ رد  هلالج  لج  ادخ  هک  يزور  تسخن  نهک  هخسن  کی  زا  سیردا  فحص  رد  متفای  هک  تسا  سواط  نب  دیس  دوعـسلا : دعـس  رد  - 86

، دومن ایرد  راهچ  ار  اهنآ  و  دروآ ؛ مهارف  نیمز  درگ  ار  اهایرد  هلالج  لج  ادخ  سپ  هبنشود ، زور  دادماب  سپس  دوب ، هبنش  کی  زور  دیرفآ 
ادخ دمآ و  هبنـش  هس  دادماب  و  تفرگ ، ارف  ار  اج  همه  بش  ساره  یکیرات و  و  دمآ ، هبنـش  هس  ماش  سپـس  نوحیج ، نوحیـس ، لین ، تارف ،

، دیرفآ هتشرف  فنص  رازه  رازه  ادخ  دش و  هبنش  راهچ  بش  هتفگ : هدروآ و  اجنیا  رد  یلـصفم  حرـش  و  دیرفآ ، هام  دیـشروخ و  هلالج  لج 
زا ادخ  دش و  هبنـش  راهچ  زور  دادماب  سپـس  دندوب ، ادج  مه  زا  شبنج  رد  شنیرفآ و  رد  همه  شتآ ، تقلخ  رب  یـضعب  ربا ، نوچ  یـضعب 

نیمز رد  ار  اهنآ  يزور  و  دیرفآ ، ار  ناگدنرپ  نایاپ و  راهچ  فانصا  بآ 
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. ار ناگدنزگ  عاونا  و  دیرفآ ، ار  گرزب  شتآ  و  داهن ،

تـشه ادخ  و  دش ، هبنـشجنپ  زور  دادماب  سپـس  تخاس  زاتمم  ار  يراکـش  ياههدنرپ  هدنرد و  ناروناج  ادخ  و  دـش ، هبنـشجنپ  بش  سپس 
رد هک  دوشگ  تمحر  باب  دص  و  دیرفآ ، ار  ءارهز  رون  ادـخ  دـش و  هعمج  بش  سپـس  و  تخاس ، مه  ربارب  ار  ناشاهرد  و  دـیرفآ ، تشهب 

همه تمحر  باـب  ار  همه  رخآ  دومن ، لـیئاکیم  ار  همه  سیئر  تشاـمگ و  تمحر  هتـشرف  رازه  رد  رهب  و  دوـب ، تمحر  زا  یئزج  باـب  ره 
دورف ناراب  دوشگ و  ار  نامـسآ  ياهرد  ادخ  دش و  هعمج  زور  دادماب  سپـس  دننک ، ینابرهم  محر و  مهب  دوخ  نایم  نادب  هک  دومن  قئالخ 

دوخ هایگ  اب  نیمز  درابب و  نیمز  رب  دـنهد  نامرف  ار  ربا  اـت  داتـسرف  نیمزب  ار  تمحر  ياههتـشرف  و  دروآ ، دـیدپ  ربا  و  دـیزو ، اـهداب  دـش و 
زور دـیمان و  ناشخرد  زور  ار  هعمج  زور  ادـخ  تهج  نیدـب  و  دـنوش ، رون  قرغ  اههتـشرف  و  دـیازفیب ، شیمرخ  یبوخ و  و  دوش ، ناتـسلگ 

. متخاس اهزور  نیرتهتشادتسود  نیرتیمارگ و  ار  هعمج  زور  نم  دومرف : ادخ  و  ینوزف ،
نیمز راکهنگ ، یخرب  ربنامرف و  یخرب  دنیرفآ ، یقلخ  نآ  زا  هک  درک  یفرعم  ار  نیمز  هلالج  لج  ادخ  هتفگ : هدروآ و  یئالاو  حرـش  سپس 

نآ زا  ار  مدآ  لگ  ات  دـمآ  لیئربج  دور ، خزودـب  دوش و  راکهنگ  هک  دریگن  یقلخ  نآ  زا  درک  شهاوخ  دـشاب و  فاعم  تساوخ  دـیزرل و 
رومأم ار  لیئاکیم  و  ددرگرب ، دومرف  ادخ  دیلان و  نیمز  دیلان و  ادخب  لیئربج  يزیچ  درادـن  رب  هک  ادـخ  تزعب  درک  شهاوخ  وا  زا  درادرب و 

دیزرل و نیمز  زاب  درک و  رومأم  ار  لیئارسا  سپس  دیشک و  نآ  زا  تسد  ات  دومرف  ادخ  درک و  يراز  درک و  شهاوخ  دیزرل و  نیمز  درک و 
. دیشک تسد  ات  دومرف  ادخ  درک و  يراز  درک و  شهاوخ 

مهدیم ماجنا  ار  نآ  نم  هداد و  ینامرف  نمب  ادـخ  تفگ  وا  درک و  يراز  درک و  شهاوخ  دـیزرل و  نیمز  درک و  رومأم  ار  لـیئارزع  سپس 
رب يدـصتم  هچنانچ  دومرف : ادـخ  درب و  الاب  دوخ  هاگیاجب  ار  نآ  و  تفرگرب ، ادـخ  نامرف  قبط  نآ  زا  یتشم  دـیآ و  تدـب  ای  دـیآ  تشوخ 
زور دیـشروخ  نوچ  و  تمایق ، زور  ات  نانآ  یهاوخان  اب  وش  نیمز  لها  همه  نتفرگ  ناج  يدصتم  دوب ، هاوخن  يدـش و  نیمز  كاخ  نتفرگ 

ار باوخ  ادخ  درک  بورغ  هعمج 
82 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

ادخ منم  دومرف : دـیمان و  تقبـس  بش  تهج  نیمهب  ار  بش  نآ  دومن و  یگدوسآ  ار  باوخ  تفرگ و  ارف  ار  نیمز  ناروناج  همه  دـیرفآ و 
شـش رد  تسا  كاخ  ریز  هچنآ  تسا و  اهنآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  مدیرفآ  مزیچ ، ره  هدننیرفآ  نم  زج  تسین  یـشتسرپ  هتـسیاش 
يارب ار  بش  مدرک و  رونم  یگدـنز  راک و  يارب  ار  زور  متخاس و  زور  بش و  ایند و  ياـههام  زا  تسا  هاـم  تسخن  هک  ناـسین  هاـم  زا  زور 

. دش هبنش  زور  حبص  سپس  یگدوسآ ، نتفخ و 
دندش و راوتـسا  زور  بش و  دش و  لماک  وا  قلخ  دندرک و  حیبست  ادخ  لالج  تزع و  يارب  قئالخ  همه  درک و  ادـج  مه  زا  ار  اهنابز  ادـخ 

لهچ ار  نآ  ادخ  دز و  مهب  درک و  ریمخ  ار  مدآ  لگ  ات  دومرف  ار  ياهتشرف  ادخ  دمآ و  دوب  ایند  رمع  متـشه  هک  مود  هبنـش  کی  زور  سپس 
هزوک لگ  نوچ  هدیکشخ و  ار  نآ  سپـس  لاس  لهچ  ات  درک  وبدب  هایـس و  سپـس  دومن  هدنبـسچ  ار  نآ  سپـس  تشادهگن ، ریمخ  رد  لاس 

زا متـسه  یمدآ  هدـننیرفآ  نم  یتسار  دومرف : اههتـشرف  هب  دوب  هدرک  ریمخ  ار  مدآ  لگ  هک  لاس  تسیب  دـص و  زا  سپـس  لاس  لهچ  ات  درک 
. يرآ دنتفگ : دیتفا ، هدجسب  شیارب  همه  مدیمد  نآ  رد  دوخ  حور  زا  متخاس و  ار  وا  نوچ  و  لگ ،

، سواط نب  یلع   ) دـیرفآ دوب  هدیـشک  هشقن  شیارب  ظوفحم  حول  رد  هک  تروص  نادـب  ار  مدآ  ادـخ  سپ  ظـفل : نیدـب  دـیوگ  فحـص  رد 
و دندش ، ادخ  ندوب  مسجب  دقتعم  دیرفآ و  دوخ  تروصب  ار  مدآ  ادخ  دنتفگ : دنتخادنا و  ار  مالک  نیا  زا  یئزج  اهناملـسم  یخرب  دیوگیم :

درخ یهاوگب  دوب  یندرک  رواب  دوبن و  لیوأتب  زاـین  دوب  هدـش  لـقن  فحـص  مـالک  ماـمت  رگا  و  دـنتخادرپ ، ثیدـح  نیا  لـیوأتب  ناناملـسم 
داژن سپس  دوب  هداتفا  دنتفریم  الاب  نامسآب  هک  یئاههتشرف  هار  رس  رب  لاس  لهچ  ات  تخاس و  ینت  ار  وا  سپـس  هتفگ : فحـص  رد  تسرد )

زا ار  هچنآ  مه  ار و  نآ  شریذپ  دشاب و  اههتشرف  اب  هک  وا  شهاوخ  هدرک و  دای  ادخ  هاگردب  ار  سیلبا  نتخیرگ  نانآ و  يراکهابت  نایرپ و 
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نآ رد  هک  ینیمز  زا  ار  نایرپ  دش و  دورف  مه  وا  دنارب و  نیمز  زا  ار  نایرپ  دیآ و  دورف  اههتشرف  اب  دومرف  ار  سیلبا  ادخ  ات  دش  دید  اب  نایرپ 
ندادناج تیفیک  و  دنار ، دندوب  هدرک  یهابت 

83 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
دوب نایرپ  زا  هک  سیلبا  زج  دندرک  هدجس  همه  دننک و  هدجس  وا  رب  اههتشرف  ات  دومرف : ادخ  و  هداد ، حرـش  ار  وا  نتـسشن  وا و  مادنا  مدآب و 

، وت رب  ادخ  تمحر  دومرف : ادخ  و  تفگ ، مه  وا  نیملاعلا و  بر  هَّلل  دمحلا  وگب : مدآ  يا  دومرف : ادخ  دز و  هسطع  مدآ  درکن ، هدجس  واب  و 
. يریگن میارب  کیرش  ینکن و  راکنا  ارم  يراد و  رواب  ارم  یئوگساپس و  ارم  یتسرپب و  ارم  یناوخ و  ماهناگی  هک  مدیرفآ  ار  وت  نآ  يارب 

شمالک نمـض  رد  هک  متفای  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  زا  یخرب  رد  و  تشذـگ ، تبیغ  باتک  توبن و  باتک  رد  نآ  ماـمت  میوگ  - 87
مدرم فالتخا  رد  بسچب و  دـنراد  قافتا  نآ  رد  كاپ  افـص و  اب  مدرم  هک  میلـست  اـضر و  و  نیقی ، قئاـقح  نید و  لوصا  زا  هچنآـب  دومرف :
مکح رد  هکنیا  رب  و  تسین ؛ يزیچ  وا  دننامب  تسا و  یکی  ادـخ  هک  دـنراد  قافتا  هدـیزگرب  تما  هتبلا  و  ددرگ ، راوشد  وت  رب  هک  وشم  دراو 

زج يزیچ  دشابن  دوبن و  و  دنراین ، ارچ )  ) فصو چیه  رد  و  دهد ، یم  مکح  دهاوخ  هچ  رهب  دـنک و  یم  دـهاوخ  هچ  ره  تسا و  لداع  دوخ 
و تسوا ، مالک  نآرق  هکنیا  يارب  و  تسا ، وگتـسار  دوخ  دـیدهت  دـعو و  رد  و  تسا ، اـناوت  دـهاوخ  هچ  رهب  وا  هکنیا  يارب  و  وا ، تساوخب 
هن تـسا ، ربارب  وا  يارب  شدوـخ  زج  ندرک  دوباـن  ندرک و  دــیدپ  هـکنیا  رب  هدوـب و  دوـجوم  ناـمز  ناـکم و  ندوـب و  زا  شیپ  هـکنیا  يارب 

ضقن ار  هدعاق  نیا  هک  يزیچ  دیوگ  وتب  هک  ره  هناحبـس . لج  هناطلـس و  ّزع  دـیآ ، مک  شکلم  شیدوبانب  هن  دـیازف و  شملع  نآ  شنیرفآب 
(. ربخلا  ) ریذپن وا  زا  دنک 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدروآ  لسلسم  يدنسب  تالسلسملا ) رابخالا   ) رد - 88
و هبنشراهچ ، زور  ار  یتسود  و  هبنش ، هس  زور  ار  يدب  و  هبنشود ، زور  ار  ایرد  هبنش ، کی  زور  ار  اههوک  و  دیرفآ ، هبنـش  زور  ار  نیمز  ادخ 

نآ رب  يدامتعا  رگید و  رابخا  روهـشم و  فلاـخم  و  تسا ، فیعـض  ثیدـح  نیا  میوگ : هعمج ، زور  ار  مدآ  و  هبنـشجنپ ، زور  ار  ناروناـج 
. تسین

دنک گنرد  دناریمب  ار  نیمز  لها  ادخ  نوچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  مشـش  ماما  مدینـش  تفگ : هرارز ، نب  دیبع  زا  یـسرن : دیز  باتک  رد  - 89
سپس دناریم  ار  لوا  نامسآ  لها  سپس  شربارب ، دنچ  هدیناریم و  ار  اهنآ  هچنآ  هزادناب  دناهدوب و  قلخ  هک  ینامز  هزادناب 

84 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
مود نامسآ  لها  سپس  نآ ، ربارب  دنچ  هدناریم و  ار  لوا  نامـسآ  لها  نیمز و  لها  هچنآ  دننام  هدیرفآ و  ار  قلخ  هچنآ  دننامب  دنک  گنرد 

نارود تقلخ و  نارود  دـننامب  دـنک  گـنرد  نآ  زا  سپ  دومرف : و  متفه ، نامـسآ  لـها  گرم  اـت  هدرک  ناـیب  بیترت  نیمهب  و  دـناریمب ، ار 
دننام قلخ و  شنیرفآ  نامز  دننامب  دنک  گنرد  سپـس  دناریمب  ار  لیئاکیم  سپـس  نآ  ربارب  دـنچ  نامـسآ و  تفه  لها  نیمز و  لها  گرم 

گنرد زا  سپ  دناریمب و  ار  لیفارـسا  شربارب  دنچ  تدـم و  نیا  همه  گنرد  زا  سپ  و  دـناریمب . ار  لیئاربج  سپـس  ربارب  دـنچ  اهنیا و  همه 
. دناریمب ار  لیئارزع  ربارب  دنچ  تدم و  نآ  همه 

؟ اهرابج دنیاجک  راّهق ، هناگی  نآ  زا  دیوگ : خساپ  دوخ  و  یهاشداپ ؟ هزورما  تسیک  نآ  زا  دیامرف : یم  یلاعت  كرابت و  ادخ  سپس  تفگ :
قلخ و شنیرفآ  نارود  هزادـناب  دـنک  گنرد  سپـس  اهنیا  دـننام  و  ناربکتم ؟ دـنیاجک  دـندرکیم ؟ اعدا  نم  اب  يدوبعم  هک  ناـنآ  دـنیاجک 

. روص رد  دمدب  ای  ار و  قلخ  دنک  هدنز  سپس  همه ، نآ  ربارب  دنچ  تدم و  نیا  همه  هزادناب 
هدوب شنیرفآ  زا  شیپ  هک  ار  یتدـم  ایآ  دومرف  متـشادنپ ، ینالوط  ار  تدـم  دوش ؟ یم  يراک  نینچ  یتسار  متفگ : دـیوگ : هرارز  نب  دـیبع 

: دیوگ اهنیا : ای  تسا  رتزارد 
. نیا تسا  نینچمه  سپ  دومرف : هن  متفگ : يدرک ؟ رامآ  یتسناد و  ار  نآ  رگم  دومرف : نیا ، متفگ :

موهوم نامز  رب  دراد  تلالد  تسا و  شنیرفآ  زا  شیپ  تدـمب  هراشا  شرهاظ  نیا  تفگ  هکنیا  ثودـح و  رد  تسا  حیرـص  ربخ  نیا  ناـیب :
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«. 1»
: دومرف هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  ( 181 - 150  ) هغالبلا جهن  رد  - 90

دمآ وا  دزن  يدرم  هکنیا  يارب  درک  داریا  هفوک  ربنم  رب  ار  هبطخ  نیا  نینمؤملا  ریما 
85 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

داـیرف دـش و  مشخ  رد  ددرگ  نوزف  اـم  يارب  شیئاسانـش  یتـسود و  اـت  نک ، فصو  اـم  يارب  ار  اـم  راـگدرورپ  نینمؤـملا  ریما  اـی  تفگ : و 
ار ادـخ  هدـیرپ  گنر  مشخ و  رد  دـمآرب  ربنمب  دـش و  کنت  نارـضاح  رب  دجـسم  ات  دـندش  عمج  شدرگ  مدرم  دروآرب و  هعماج ) ةالـصلا  )

: تفگ سپس  داتسرف  ربمغیپ  رب  دورد  تفگ و  ساپس 
یتساک وا  زج  هدنـشخب  ره  اریز  دـنکن  ادـگ  ار  وا  دوجو  ندرک  اطع  دزاـسن و  رگناوت  ار  وا  شـشخب  زا  غیرد  هک  تسیئادـخ  نآ  زا  ساـپس 

همه دنک  شخب  رایـسب  ار  نوزف  ياههرهب  تسا و  هدیـشخب  رپ  تمعن  هنوگ  رهب  هک  تسا  وا  وا ، زج  تسا  هدیهوکن  هدننکغیرد  ره  دریگ و 
وا دزن  ار  هچ  ره  ناراتساوخ  ار و  شهاگرد  ناقاتشم  هار  هدرک و  ردقم  ار  ناشكاروخ  تسا و  اهنآ  يزور  نماض  دنیوا  ناروخنان  قئالخ 

تسا و زیچ  همه  نایاپ  دشاب  وا  زا  شیپ  يزیچ  ات  دوبن  یشیپ  ار  وا  دنک  ششخب  تخاون  کی  شهاوخیب  شهاوخ و  اب  هدرک  هسوش  تسا 
دنک شنوگرگد  ات  درذگن  وا  رب  راگزور  دننک ، كرد  ار  وا  دنسر و  واب  دنناوتن  ات  دنارب  دوخ  زا  ار  اههدید  یهایس  دشابن  وا  زا  سپ  يزیچ 

رد یناصقن  رثا  دشخبب  ار  اهایرد  نادـنخ  ناجرم  رد و  اههوک و  نداعم  رز  میـس و  همه  رگا  دـشاب  اور  وا  رب  نآ  زا  لقن  ات  تسین  ییاج  رد 
وا اریز  دنناسرن  نایاپ  هب  ار  نآ  مدرم  همه  ياههتـساوخ  هک  دراد  هنیجنگ  تمعن  هزادنا  نآ  دهاکن و  دراد  هچنآ  روانهپ  زا  درادن و  شدوج 
هک نک  شـسرپ  يا  رگنب  دـناشکن . شغیردـب  ناـشهاوخ  رپ  رارـصا  دراـین و  مشخب  شنادنمـشهاوخ  همه  شهاوـخ  هک  ياهدنـشخب  تسا 

ثیدـح نآرق و  رد  ینادـب و  هک  دزادـنا  تلدـب  ناطیـش  هچنآ  ریگ و  وترپ  شیربهر  رونب  شاب و  نآ  وریپ  و  دـنک ، فصو  هنوگچ  شنآرق 
ادخ هک  تسا  یقح  نایاپ  نیا  هک  راذگاو  ادخب  ار  شملع  درادن  يرثا  هدشن و  بجاو  قح  رب  ناماما  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ 

شحرش هچ  نادب  رارقا  نامه  بیغ  هدرپ  تشپ  هب  یشکرس  زا  هدرک  ناشزاینیب  هک  دننانآ  مه  راوتـسا  نادنمـشناد  هک  نادب  و  دراد ، وت  رب 
كرت دریگن و  ارف  اهنآ  شناد  هچنآ  كرد  زا  یگدـنامرد  هب  فارتعا  نیمهب  هدوتـس  ار  اهنآ  ادـخ  هدرپ و  تشپ  یناـهن و  روما  زا  دـنادن  ار 

لقع هزادـناب  ار  ادـخ  یگرزب  نک و  ءافتکا  نامهب  هدـناوخ  يراوتـسا  وا  تقیقح  هراب  رد  دنتـسین  یـسرربب  فلکم  هچنآ  رد  ار  نانآ  قمعت 
هک یئاناوت  نامه  تسا  وا  یشاب  ناکلاه  زا  ات  جنسم 

86 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
شتافـص تیفیک  هتفیـش  هک  یلد  ره  دشک و  شبیغ  توکلم  فرژ  هب  رـس  ساوسو  زا  رانکرب  و  دـسر ، شتردـق  نایاپب  دـهاوخ  یمهو  ره 
دندرگب دنخرچب و  بیغ  ياهباجح  هاگترپ  رد  دریگ و  ولج  ار  همه  درب  شتاذ  هب  یپ  دهاوخب  دناوتن  شفصو  كرد  هک  درخ  ره  زا  دوش و 

دیـسر و دناوتن  وا  هنکب  یـسک  ژک  روزب و  هکنیاب  دنوش  فرتعم  دیآ و  گنـسب  ناشرـس  نوچ  دندرگرب  دنوش و  یجتلم  ناحبـس  يادـخب  و 
. دنکن روطخ  نادنمشیدنا  لدب  شتزع  لالج  هرطاخ 

تردق توکلم  زا  هدومن  امب  دوخ و  زا  شیپ  ياهدننیرفآ  زا  تشادن  شیپ  رد  ياهزادنا  دـیرفآ و  تسخن  زا  هنومن  هشقنیب و  ار  قلخ  هکنآ 
لیلد دـشاب  هتـشاد  دوخ  يورین  لاگنچب  ار  اهنآ  دـیاب  هک  قلخ  يدـنمزاین  فارتعا  تسا و  ایوگ  نادـب  شتمکح  راـثآ  هچنآ  ياهیتفگـش  و 

تسا و راکشآ  شتمکح  ياههناشن  تفـص و  راثآ  هدروآ  دیدپ  هک  یعئادب  رد  دراد و  دوجو  وا  تخانـش  يارب  یتجح  راچان  هکنیاب  تسا 
عناص و دوجوب  ایوگ  تسا  یلیلد  وا  یتسه  ریبدـت  تسا  شومخ  ناـبزیب و  هدـیرفآ  هچ  رگا  تسوا  دوجو  لـیلد  تجح و  هدـیرفآ  هچ  ره 
زا یبیکرت  تیاههدـیرفآ و  نوچ  يراد  مه  زا  ادـج  ءاضعا  هک  دزاـس  هیبش  ار  وت  هک  ره  هکنیا  مهاوگ  نم  تسا  رادـیاپ  عدـبم  رب  شتلـالد 
هک هدروخن  شـشوگب  يرادن و  یئاتمه  هک  هتفرگن  لدب  هتخانـشن و  ار  وت  لد  زا  تراوتـسا ، ياهراک  ریبدت  يارب  تسا  وت  دوجو  رد  اهدنب 

راگدرورپ اب  ربارب  ار  امـش  هک  هگنآ  میدوب  راکـشآ  یهارمگ  رد  ام  هک  یتسار  ادـخب   » دـنیوگ دـنیوج و  يرازیب  دوخ  ناـیاوشیپ  زا  ناوریپ 
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رب قولخم  رویز  دوخ  مهوب  دندومن و  دوخ  ياهتب  دننام  ار  وت  هک  وت  زا  ناگدشفرحنم  دـنتفگ  غورد  ءارعـشلا »  99 میدومن 98 - نایناهج 
دندرک هزادنا  ورین  هدنکارپ  قولخم  اب  ار  وت  دوخ  صقان  درخ  تفایرد  هب  دنتخاس و  هکیت  هکیت  ار  وت  دوخ  رطاخب  رکیپ  دننام  دنتسارآ و  وت 

وت مکحم  تاـیآ  هچ  نادـب  تسا  رفاـک  وت  زا  فرحنم  تسا و  فرحنم  وت  زا  هدرک  ربارب  تاهدـیرفآ  زا  يزیچب  ار  وت  هک  ره  هک  مهاوـگ  و 
تیارب یگنوگچ  هشیدـنا  هک  اهدرخ ، رد  تیاهنیب  ادـخ  نآ  یئوت  هک  مهاوگ  تسا و  ایوگ  نادـب  نشور  ياهتجح  هدـش و  لزاـن  نادـب 

. یشابن نوگرگد  دودحم و  اههرطاخ  داهنشیپ  رد  دنکن و  كرد 
87 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

زرم زا  درب و  شدیاب  هک  یئوسب  ار  نآ  و  ینیب ، كزانب  درک  شریبدت  و  ار ، شریدقت  درک  راوتـسا  دـیرفآ و  هچنآ  درک  هزادـنا  تسنآ : زا  و 
تـساوخ زا  زیچ  همه  هکنیا  اب  هنوگچ ؟ و  داتـسیان ، وا  نامرف  ربارب  رد  و  دماین ، هاتوک  دوخ  فده  هب  ندیـسر  زا  و  درکن ، زواجت  دوخ  ماقم 

هک یـشیامزآ  هن  و  دشاب ، دنباپ  نادب  هک  یعبط  هب  دناشک و  نادب  هک  ياهشیدـنا  زا  زاینیب  تسیزیچ  روج  ره  هدـننیرفآ  هکنآ  هدـمآ ، رب  وا 
دندش و لماک  شقلخ  سپ  دهد  کمک  واب  روآتفگـش  روما  يراکتبا  شنیرفآ  رب  هک  يراکمهب  هن  دـیامن و  واب  ار  راگزور  یئاههدـیدپ 

يژک دندرکن و  یگداتـسیا  شربارب  رد  لبنت  یهاوخ  تلهم  ای  راک و  دنک  گنرد  هزادـناب  دـنتفریذپ و  ار  شتوعد  دـنداهن و  شنامرفب  رس 
ادـج ساـنجا  تسویپ و  مهب  ار  شناـگمه  داد  تفلا  دوخ  يورین  هب  شدادـضا  ناـیم  دروآ و  هارب  ار  شدودـح  درک و  تسار  ار  زیچ  همه 

تـسب هشقن  تساوخ  هچنانچ  و  درک ، راوتـسا  ار  اهنآ  تخاس  هک  یتاقولخم  ياهدید  اب  دنکارپ ، لکـش  هزیرغ و  هزادنا و  دودح و  رد  ادج 
اهنآ یگدوشگ  ياهـشکرت  تخاس و  تخاون  کی  ار  اهنآ  لصاوف  ياههدوشگ  هزیوآیب  و  نامـسآ : تفـص  رد  تسنآ  زا  دیرفآ و  ار  اهنآ 

رادرک هک  اهنآ  يارب  و  دومن ، ناشمار  دنیآ  دورف  شنامرف  هب  هک  اهنآ  يارب  تخادـنا و  فاکـش  ناشنانگمه  اهنآ و  نایم  تسویپ و  مهب  ار 
سپ تسویپ و  ار  اهنآ  دنبهرگ  ياههقلح  دندوب و  رود  دز و  دایرف  ار  اهنآ  درک و  راومه  ار  نتفرگ  زارف  يراومهان  دنرب  الاب  ار  شیاههدـنب 

رد ات  تشادهگن  ار  اهنآ  تشامگ و  اهنآ  ياهخاروس  رب  نازوس  نارتخا  زا  ینابهدید  دوشگ و  ار  اهنآ  شومخ  ياهرد  دندوب  هتسب  هکنآ  زا 
نیا بش و  هدودز  هناشن  ار  ناشهام  تخاس و  زور  يانیب  یناشن  ار  اهنآ  دیشروخ  دنشاب  وا  نامرفب  شوگ  ات  دومرف  دنزرلن و  اوه  ياهفاکش 

دنک و زاتمم  مه  زا  ار  زور  بش و  اهنادب  ات  تفرگ  هزادـنا  ار  ناشرـس  اهنآ  شدرگ  زا  هیاپ  ره  رد  درک و  ناور  دوخ  هرئاد  لزانم  رد  ار  ود 
. دوش هتسناد  هزادناب  اهراک  باسح  اهلاس و  هرامش 

هب ار  نیطایـش  ياهونـشهدزد  تخیوآ و  نادـب  ار  اهنآ  نارتخا  ياهغارچ  ناهن و  ياههدنـشخر  تخیوآ و  ناشّوج  رد  ار  اهنآ  خرچ  سپس 
ناشنازوس ياههراتس 
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دوعـص و دورف و  و  درک ، شدرگ  ناشاههرایـس  دـنام و  اج  رب  اهنآ  تباث  هک  تخاس  ناشناور  اـهنآ  ریخـست  ندوب  مار  هیاـپ  رب  و  دز ، ریت  هب 

. دش ررقم  ناشدعس  سحن و 
اههتشرف زا  عیدب  یقلخ  شتوکلم  يالاو  هنحص  ندرک  دابآ  شیاهنامسآ و  رد  تنوکـس  يارب  ادخ  سپـس  اههتـشرف : فصو  رد  تسنآ  زا 

زا تسا  یلاجنج  ینامـسآ  ياضف  ياههداشگ  نایم  رد  دنگآ  اهنادب  ار  اهنآ  ياضف  درک و  رپ  اهنادب  ار  اهنآ  ياههرد  ياههداشگ  دـیرفآ و 
رک ار  اهـشوگ  هک  تسا  یـشزرل  رپ  ياهزاوآ  نآ  ءارو  ام  رد  دجم و  تاقدارـس  بجح و  ياههدرپ  سدق و  ياههریظح  رد  نایوگ  حـیبست 

فـلتخم و یئاـههرکیپ  اـب  ار  اههتـشرف  دـیرفآ  دـننامب ، هدـنار  دوـخ  زرم  رد  دـنزاس و  هریخ  ار  اههدـید  هک  يروـن  ياـههولج  و  دـنک ، یم 
یعدم يو و  عنـص  زا  تسادیوه  وا  قلخ  رد  هچنآ  دندنبن  دوخب  دنیوا  تزع  لالج  ناوخ  حـیبست  دـنراد و  اهرپ  همه  توافتم  یئاههزادـنا 

. دننک راک  وا  نامرف  هب  دنریگن و  یشیپ  وا  راتفگ  رد  دنمجرا و  دنشاب  یئاههدنب  هکلب  شنیرفآ  رد  دنیوا  کیرش  هک  دنوشن 
ینامگدب زا  ار  اهنآ  دتسرف و  دوخ  ناربمیپ  هب  ار  شیهن  رما و  ياههدرپس  اهنآ  هلیسوب  هتخاس  دوخ  یحو  راد  تناما  اجنآ  رد  ار  اهنآ  ادخ  و 

شمارآ هتخاس و  عضاوتم  ار  ناشلد  هدرک و  دادما  ار  اهنآ  کمک  ياههرهب  اب  دـننکن و  لیم  ژک  هارب  مادـک  چـیه  هدومن و  نوصم  هابتـشا  و 
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دنرادن و شود  رب  هانگ  راب  هتشارفا  اهنآ  ربارب  شندوب  هناگی  رب  ینشور  لئالد  هدوشگ و  اهنآ  يورب  شدیجمت  يارب  يراومه  باوبا  هداد و 
ینمـشد اهنآ  نایم  دنوشن  راچد  دوخ  نیقی  رد  ینامگدب  هب  دنکن و  هنخر  ناشنامیا  رد  کش  دـنوشن  گرم  راچد  زور  بش و  تشذـگ  زا 

. دنکن هنخر  اهنآ  رکف  رد  دیدرت  هسوسو و  دنوشن  ینادرگرس  راچد  وا  یگرزب  كرد  زا  ادخ و  تخانش  رد  دشابن 
هک دنـشاب  یخرب  مهرد  مهبم و  ياهکیرات  دـننامب  هتـشارفارب و  رـس  ياههوک  نوچ  یگرزب  رد  دنـشاب و  هدوت  ياهربا  نوچ  نانآ  زا  یخرب 
رد ار  اهنآ  تسا و  هدـنزو  ياهداب  اهنآ  بیـشن  هک  دـیپس  ياهمچرپ  دـننامب  دناهتـشارفا  اـضق  رد  دـق  هدـش و  ورف  نیمز  موخت  رد  ناـشماگ 

دننارذگیم و ار  دوخ  تقو  همه  شتسرپ  راکب  درادیم و  هگن  يدودحم  ياهزرم 
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نادب تسا  ادخ  دزن  رد  هچنآ  زا  هتسباو و  شهاگرد  یگتفیش  هب  ار  نانآ  وا  ترضح  هب  نیقی  هتسویپ و  ادخ  تخانشب  ار  اهنآ  نامیا  قیاقح 
يو سرت  هتشر  ناشلد  نورد  رد  دنباریس  شیتسود  هشیدنا  ماج  زا  دندیشچ و  ار  وا  یئاسانش  ینیریـش  دنرادن  هجوت  تسا  يرگید  دزن  هچ 

زا ار  اهنآ  يو  برقت  تمظع  هدادن و  نایاپ  ار  اهنآ  يراز  هیام  وا ، ترضحب  ینالوط  هجوت  دناهدرک و  مخ  وا  تعاط  رد  تشپ  تسا  اجرباپ 
تـصرف ادخ  لالجا  یـسوب  ناتـسآ  دیآ و  نوزف  ناشرظن  رد  دناهدرک  شیپ  هچنآ  ات  هتفاین  هار  اهنآ  رد  ینیبدوخ  هدرکن و  دازآ  عوشخ  دیق 

. درادن هنخر  یتسس  نانآ  تعاط  ینالوط  هویش  رد  هدادن  اهنآب  ار  ناشیوخ  ياهراک  تشادگرزب 
هلان ات  دنوشن  هریچ  اهنآ  رب  ياهراک  دوشن و  کشخ  ناشنابز  تاجانم  لوط  زا  و  دنوش ، رود  دوخ  راگدرورپ  هب  دیما  زا  ات  دهاکن  ناشقوش 
اهنآ يدـج  میمـصت  دـننکن  یجک  ندرگ  شنامرف  ماجنا  رد  و  دنـشودمه ، تدابع  فوفـص  رد  ددرگ ، شوماخ  هدـیرب و  اـهنآ  یئوجریخ 

ور مدرم  نوچ  و  دناهتفرگرب ، دوخ  یئاونیب  زور  هریخذ  ار  ادخ  دزادنین ، هنخر  توهـش  هعدخ  اهنآ  تمه  رد  و  دوشن ، اهتلفغ  يدـنک  راچد 
دنادرگنرب و شتعاط  تمزالم  زا  ار  اهنآ  ینارذگشوخ  و  دنـشکن ، وا  شتـسرپ  زا  تسد  دنراد ، هجوت  وا  ناتـسآب  اهنآ  دننک  هدیرفآ  يوسب 

لابندب ات  دنکن  ریسا  ار  اهنآ  عمط  و  دنوش ، تسس  تدابعب  ششوک  رد  ات  دوشن  عطقنم  اهنآ  ینارگن  بابسا  دنـشابن ، هدیرب  وا  میب  دیما و  زا 
. دننام زاب  دوخ  شالت  زا  نآ 

ناطیش ءاوغاب  دنرادن  یفالتخا  دوخ  راگدرورپ  هراب  رد  دوش  لئاز  میب  هب  ناشدیما  دنرامش  گرزب  رگا  و  دنرامشن ، گرزب  دناهدرک  هچنآ 
اهنآ دصاقم  فالتخا  و  دزادنین ، هنخر  اهنآ  رد  یلد  دب  و  دنکن ، ناشیرپ  ار  اهنآ  مهب  دسح  و  دنرادن ، مه  اب  يزادنا  ياهقرفت  شکمـشک و 

. دزاسن هتسد  هتسد  ار 
زج دشابن  یتسوپ  ياج  نامـسآ  ياههقبط  رد  یلبنت ، یتسـس و  هن  و  دـنکن ، دازآ  نآ  دـنب  زا  ار  اهنآ  فارحنا  يژک و  دـننامیا و  ریـسا  نانآ 

تزع و  دنسانش ، ار  ادخ  رتشیب  دننک  تعاطا  رتشیب  هچ  ره  تساور ، کبس  اشوک و  ای  تسا  هدجسب  ياهتشرف  نآ  رد  هکنآ 
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. ددرگ نوزف  اهنآ  لد  رد  ناشراگدرورپ 
هوک ياهجوم  هک  ناشورخ  ياهایرد  ياههجل  و  هوبنا ، ناشوج  جاوما  رب  ار  نیمز  درشف  بآ : رب  نآ  ششک  نیمز و  فصو  رد  تسنآ  زا  و 

و دندرکیم ، فک  هک  توهـش  ناجیه  راتفرگ  ياهرتش  هرن  دننامب  و  دندروخیم ، مهب  اهنآ  باترپ  شهج  و  دندیطلغیم ، مه  يورب  اهنآ  رکیپ 
. دش مارآ  نیمز  هنیس  شبوکب  اهبآ  شهج  دندرک ، ینتورف  نیمز  نیگنس  راب  ریز  مطالتم  ياهبآ  یشکرس 

ریـسا داقنم و  ینوبز  ماگل  رد  و  دـش ، روهقم  مارآ و  شجاوما  شرغ  زا  سپ  و  دـیطلغ ، نآ  رب  دوخ  ياههناش  اب  نوچ  دـش  راوخ  نوبز و  و 
دنلب يزارفارـس و  مه  درک و  در  ار  نآ  یـشکندرگ  توخن و  و  ناشورخ ، يانفرژ  زارف  رب  دوخ  شـشک  اب  تفرگ  مارآ  نیمز  و  دـیدرگ ،

. تفرگ يدنک  نآ  شهج  ششوج  زا  سپ  و  تسشن ، ورف  نآ  ياهشهج  و  تسب ، شنایرج  ششوج  رب  ار  وا  ناهد  و  ار ، شیزاورپ 
زا ار  ناشوج  ياههمـشچ  درک ، راب  دوخ  ياهـشود  رب  ار  راد  هلق  دـنلب و  ياـههوک  و  دـش ، مارآ  نیمز  فارطا  ریز  رد  بآ  ناـجیه  نوچ  و 

لدتعم نیگنس  ياههوک  رگنل  اب  ار  نیمز  تاکرح  درک و  شخپ  نآ  فرژ  ياههرد  روانهپ و  ياهنابایب  هب  ار  اهنآ  و  دوشگ ، رب  نآ  ياههپت 
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هکنآ يارب  دش  مارآ  شزرل  زا  نآ  حطـس  ياههکیت  رد  اههوک  ندش  دورف  اب  و  دندوب ، تخـس  ياههرخـص  دنلب و  ياههلق  ياراد  هک  دومن 
نیمز ّوج و  نایم  و  دندش ، راوس  نآ  ياههنحـص  اهتـشد و  ندرگ  رب  دـنتفرگ و  اج  دـندش و  ورف  بوخ  نآ  ياهینیب  ياههاگیهت  رد  اههوک 

. درک هدامآ  نیمز  نانکاس  ندزمد  يارب  ار  اوه  و  دوشگ ، يروانهپ  ياضف 
اهرهن و و  تفرگیمن ، ار  نآ  ياهیدـنلب  اههمـشچ  ياهبآ  هک  یکـشخ  ياهنیمزرـس  و  دروآرب ، نآ  شیاسآ  لـئاسو  همه  رب  ار  نیمز  لـها  و 

ناشربا تفلا  اب  ار  ناشهایگ  و  درک ، هدنز  ار  اهنآ  هدرم  دـیرفآ و  اهنآ  يارب  هدـنراب  ياهربا  ات  دراذـگناو  هدوهیب  دندیـسریمن  نادـب  اهلاناک 
رد قرب  دیبات  اهنآ  رد  ربا  فرژ  دـش  هدیـشود  نوچ  ات  ازناراب  ربا  ياههکیت  نتخاس  ادـج  و  نآ ، قرب  ياهـشبات  ندـنکارپ  زا  سپ  دروآرب ،

. دشن هدیرب  شفارطا و 
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دش و کیدزن  نیمزب  راوهتـشر  نآ  هتـسویپ  تارطق  و  تخیر ، ورف  نآ  زا  یپایپ  ناراب  نآ  مهرد  ياهربا  و  هدیپس ، ياهربا  هوبنا  رد  شـشبات 
. دروآ ردب  نآ  زا  ار  شدنت  ناراب  دیشود و  نیمز  رب  ار  نآ  درک و  رذگ  نآ  رب  یبونج  داب 

تخل ياههوک  زا  و  دروآرب ، هایگیب  نیمز  زا  نآ  هلیسوب  ادخ  داهن ، ورف  نآ  رب  تشاد  رابرد  هچنآ  تفخ و  نیمز  رب  رتش  دننام  ربا  نوچ  و 
زا مه  دندیلاب و  دوخب  دناشوپ  اهنآ  رب  هک  ناشاهلگ  هراوشوگ  زا  و  دـندش ، مرخ  دوخ  ياهناتـسلگ  رویز  اب  اهنآ  و  دروآ ؛ ردـب  هتوب  مزیه و 
نآ يوس  ره  رد  و  يزور ، نایاپ  راهچ  يارب  تخاس و  یکاروخ  مدرم  يارب  ار  نیا  دندش و  هتـسارآ  نادب  هک  یمرخ  ياههفوکـش  شیارآ 

ار مدآ  دـنراذگ ، ار  شنامرف  و  درتسگ ، ار  شنیمز  نوچ  و  داهن ، نآ  هسوش  ياههار  رب  نارذـگهر  يارب  اههناشن  و  دوشگ ، اـههرد  اـههوک 
و داهن ، شرب  رد  ناوارف  یکاروخ  و  داد ، ياج  شتـشهب  رد  و  تخاس ، دوخ  یکاخ  قلخ  تسخن  ار  وا  دیزگرب و  شیاههدـیرفآ  زا  یبوخب 
وا رب  هچ  نادب  مدآ  و  دراد ، رطخ  وا  ماقم  يارب  تسا و  ینامرفان  نادب  ضرعت  هک  درک  مالعا  دومن و  هراشا  شنادب  درک  نقدـغ  وا  رب  هچنآ 

. دوب هتسناد  شیپ  زا  ادخ  هچنآ  قبط  دروآ  ور  درک  نقدغ 
ار شناج  هکنیا  زا  سپ  دزاس و  مامت  شیاههدنب  رب  ار  تجح  وا  هلیـسوب  و  دـنک ، دابآ  شداژنب  ار  نیمز  ات  دروآ ، دورف  ار  وا  هبوت  زا  سپ  و 
اب درک  یـسرزاب  یپ  رد  یپ  اهنآ  زا  هکلب  دنهد ، تسویپ  ودب  نتخانـش  اب  ار  نانآ  ات  تشاذگناو ، دوخ  تیبوبر  رب  تجحیب  ار  نانآ  تفرگ 

رذع و عطق  قح  و  درک ، مامت  ار  وا  تجح  ام  ربمغیپ  هکنآ  ات  هرودـب  هرود  وا  تلاسر  تاناما  نالماح  و  شیوخ ، ناربمغیپ  نابزب  یئاهتجح 
. دیناسر لامکب  ار  یهد  میب 

دهاوخ ار  هک  ره  هکنیا  رطاـخب  دوـمن ، يرگداد  و  درک ، شخپ  یناوارف  یگنت و  اـب  و  تشاد : مک  شیب و  تفرگ ، هزادـنا  ار  اـهیزور  ادـخ 
، درک يرادن  ياهلمد  هلابند  نیرق  ار  نآ  یناوارف  دنک ، هبرجت  اونیب  دنمتورث و  زا  یئابیکش  رکـش و  و  دیامزایب ، تشیعم  یتخـس  ای  یناوارفب 

و الب ، تفآ و  یناهگان  ياهدماشیپ  اب  ار  شیاهیتسردنت  و 
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ار نآ  و  تسویپ ، شبابـساب  ار  گرم  سپ ، شیپ و  هاتوک  دـنلب و  دـیرفآ ، ار  اهرمع  تخیمآ و  رد  هودـنا  ياههصغ  اـب  ار  نآ  ياهـشیاشگ 
. نآ مکحم  بانط  هدنرب  تخاس و  رمع  هتشر  رد  هدننکهنخر 

کلپ هراشا  ياهیدزد  نیقی ، میمصت  ياههرگ  و  ینارپ ، نامگ  ياهداهن  و  تسا ، یـشوگ  رد  نایوگزار  یئوگزارد  اهلد و  ناهن  زار  ياناد 
یناتـسبات ياهخاروس  رد  و  دندزدیم ، ار  نآ  شوگ  ياههدرپ  هچنآ  و  اهیندیدان ، ناهن  رد  تسا و  ردنا  اهلد  ياههشوگ  رد  هچنآ  اههدید و 

هدرپ ياهیدوگ  زا  ار  هویم  شیاشگ  و  هتـسهآ ، ياـهماگ  رد  و  اههتفیـش ، هآ  تشگرب  و  تسا ، اههدـنزخ  یناتـسمز  ياـههنال  رد  و  هچروم ،
اهگرب هاگنتسشن  و  نآ ، ياهتسوپ  ناتخرد و  هنت  نایم  ار  هشپ  هاگناهن  و  اههوک ، ياههرد  اهراغ و  زا  ار  یشحو  ناروناج  ندمآ  رب  و  هچنغ ،

ندش مهرد  ربا و  ياههرطق  شزیر  و  اهنآ ، نتسویپ  اهربا و  دمآ  رب  و  بالصا ، ياهرسناوراک  زا  ار  اههفطن  زادناراب  و  ناتخرد ، هخاش  زا  ار 
. ار ناشکنماد  ياهدابدرگ  دزیگنا  رب  هچنآ  و  اهنآ ،
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رب ار  اههدـنرپ  هنایـشآ  و  اهگیر ، ياههپت  رد  ار  نیمز  هاـیگ  يانـش  و  دـنک خ ب ) وحم  ار  اـهنآ  و   ) ار اـسآ  لیـس  ياـهناراب  دـنک  نازورف  و 
، دنرورپ نماد  رد  ایرد  جاوما  و  دنریگ ، دوخ  رد  اهفدص  ار  هچنآ  و  اههنال ، ياهیکیرات  رد  ار  هدنناوخ  ياههدنرپ  دورـس  و  اههوک ، ياههلق 
و ماگ ، ره  رثا  و  دشاب ، لابندـب  ینـشور  وترپ  بش و  تملظ  جاوما  ار  هچ  ره  و  دـبات ، نآ  رب  زور  هدـنبات  و  دـشوپ ، شبـش  هدرپ  هچنآ  ره  و 

هچنآ و  نک ، همهمه  ره  ياههمهمه  هرذ و  ره  هزادـنا  و  نز ، مد  ره  هاـگرارق  بل و  ره  شبنج  و  نخـس ، ره  درگرب  و  شبنج ، ره  شنکاو 
. تسا نیمز  يور  رب 

ودب یجنر  چیه  هراب  نیا  رد  و  داژن ، هدـیرفآ و  ندـش  هدـیرفآ  ای  ۀغـضم  نوخ و  هاگنمیـشن  و  هفطن ، رارق  ای  هداتفا ، گرب  ای  تخرد  هویم  زا 
ار وا  یتسـس  یگنتلد و  تاقولخم  ریبدت  اهراک و  ندنارذگ  رد  و  دـهدن ، خر  وا  يارب  یعنام  چـیه  هدـیرفآ  هچ  ره  تشاد  هگن  رد  دـسرن و 

ندـمآ هاتوک  اب  دراد و  ارف  اهنآ  رب  ار  دوخ  لضف  و  درادـب ، دوخ  لدـع  ياسر  نماد  رد  دریگ و  رامآ  ار  همه  دـنادب و  ار  همه  هکلب  دریگن ،
قح زا  اهنآ 
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. دیاب دیاش و  ار  وا  هچنآ 

راب يرورپ ، دیما  نیرتهب  دندنب  دـیما  وتب  رگا  و  يروآ ، رب  وزرآ  رتهب  دوش  وزرآ  وتب  رگا  شیب  رامـش  دـیاب و  کین  فصو  ار  وت  ایادـخ  راب 
هبیر ياهاج  و  يدـیمون ، نداـعم  هب  ار  نآ  و  میاتـسن ، ار  وت  زج  و  میوگن ، حدـم  ار  وت  زج  هچنآ  رد  يداد  هداـشگ  یناـبز  نمب  هتبلا  ایادـخ 
دراد یشاداپ  هدوتس  هک  یسک  رب  رگشیاتس  ره  ایادخ  راب  اههدیرفآ  اههدرورپ و  يانث  زا  و  متفرگ ، رب  نایمدآ  ندوتـس  زا  نابز  نم  مناشکن ،

. مراد شزرمآ  ياههنیجنگ  تمحر و  زادناسپ  دیما  وت  زا  و  ششخب ، زا  ياهزئاج  ای  و 
وتب ارم  دنادن ، ار  وت  زج  اهـشیاتس  اهساپـس و  نیا  هتـسیاش  و  دیاب ، هک  تنانچ  هتـسناد  هناگی  اهنت  ار  وت  هک  تسیک  هاگتـسیا  نیا  ایادـخ  راب 

، شخبب امب  ار  تیدونـشخ  اجنیا  رد  وت ، شـشخب  اـطع و  زج  دـباتناو  ار  نآ  لـلخ  و  دـناوتن ، ناربج  تلـضف  زج  ار  شیئاونیب  هک  تسیزاـین 
. یئاناوت يزیچ  رهب  وت  اریز  نک ، زاینیب  تدوخ  زج  يوسب  ندش  زارد  زا  ار  ام  تسد 

. تشذگ راحب  دیحوت  باتک  رد  و  هدروآ ، راصتخا  اب  ار  نآ  دننام  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  ص 23 )  ) دیحوت
يادخ فصو  هدنسرپ  ضرغ  هک  دوب  نیا  نتسناد  يارب  شمشخ  دیاش  و  تشذگ ، دیحوت  باتک  رد  هبطخ  نیا  ياههکیت  رتشیب  حرش  نایب :

هک نوچ  رابخا ، تسنآرق و  رد  هچنآ  زا  رتاسر  رتالاب و  وا  فصو  ای  دوب  هناحبـس  وا  تاذ  هنک  نایب  شروظنم  ای  ماسجا  فصوب  دوب  ناحبس 
. دنکیم دییأت  ار  هوجو  نیا  زا  یکی  تارابع  زا  ياهراپ  ره  و  هدوب ، ادخ  تخانش  رد  نآ  ندوبن  یفاک  شرادنپ 

گرزب ياهراک  رد  توعد  يارب  گناب  نیا  و  تعامج ...  رد  زامنب  داب  امش  رب  ینعی  تسا  عوفرم  هک  ةالص  زا  لاح  تسبوصنم و  ۀعماج » »
ریخیب تفـص و  ادـگ  ار  وا  ینعی  ءاـطعالا » هیدـکت  ـال  و  ، » تسا هدوب  تعاـمج  زاـمن  هب  توعد  يارب  نآ  عـضو  هچ  رگا  هدوـب و  فورعم 

عنم یلو  مومذم  دـشاب و  تسردان  تسا  نکمم  نارگید  عنم  هک  تسنیا  دوصقم  تسا  هدـیهوکن  وا  زج  زا  اطع  عنم  هدومرف  هکنیا  و  دزاسن ،
اجب تحلصم و  يور  زا  هشیمه  وا 
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. تسا مومذم  تسا و  لخب  ینعمب  نارگید  رد  عنم  هکنیا  ای  تسا 
قولخم زا  رگا  دراد ، هجو  ود  وت  نخـس  دومرف : دندیـسرپ ، داوج  ینعم  زا  ار  وا  هک  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  تسا  یتیاور  شلیلد  و 

ادخ هچنآ  زا  دنک  غیرد  هک  تسنآ  لیخب  دزادرپب و  هدرک  بجاو  وا  رب  ناحبس  يادخ  هچ  ره  هک  تسا  یـسک  نآ  داوج  شتـسار  یـسرپیم 
دـشخب هدنب  هب  رگا  اریز  دنک ، غیرد  رگا  تسا  داوج  وا  دشخبب و  رگا  تسا  داوج  وا  سپ  تسا  قلاخ  تدوصقم  رگا  و  هدرک ، بجاو  وا  رب 

. تسین وا  زا  هک  هدرک  غیرد  ار  يزیچ  دنک  غیرد  رگا  تسین و  وا  نآ  زا  هک  ار  يزیچ  هدیشخب  وا 
تیلبق هک  تسنیا  دوصقم  و  دوشن ، قالطا  وا  رب  ینامز  تیدعب  تیلبق و  تسین و  ینامز  ادخ  دوجو  دناهتفگ  لبق » هل  نکی  مل  يذـلا  لوالا  »
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قوبـسم هک  تسنیا  دوصقم  اسب  دشاب و  وا  زا  سپ  يزیچ  دشاب  نکمم  ات  درادن  مه  تیدعب  و  دشاب ، وا  شیپ  يزیچ  دـشاب  نکمم  ات  درادـن 
هچ و  دوجوم ، هچ  دشاب ، مدقتم  نامز  وا  زا  شیپ  هب  دوصقم  تسا  نکمم  و  دشاب ، يزیچ  وا  زا  دعب  ات  ریذـپ  انف  تسین  یتاذ  تسین و  مدـعب 

. هدوب وا  زا  شیپ  يدوجوم  دوش  روصت  ات  هدوبن  ینامز  وا  زا  شیپ  ینعی  موهوم ،
یـصاخ تهج  رد  تسین و  ینامـسج  مسج و  ناحبـس  يادـخ  اریز  دوشیمن ، هدـید  هک  تسنآ  زا  هیانک  دـنزیم » سپ  ار  اههدـید  کـمدرم  »

دشاب نیا  دوصقم  اسب  تسا و  ادخ  زا  نامز  یفن  شرهاظ  هرهد » هیلع  فلتخا  ام   » دجنگ یسک  نهذ  رد  ای  دسرب  واب  هدید  عاعـش  هک  تسین 
. دشاب هتشاد  يرامیب  یتسردنت و  و  تمقن ، تمعن و  و  یشوخ ، یتخس و  قلخ  دننام  ات  زگره  ددرگن  وا  دارم  فالخ  رب  راگزور  هک 

. دشابن تنس  نآرق و  رد  هچ  نادب  نآ  زا  ثحب  ادخ و  فاصوا  رد  هشیدنا  زا  عنم  رب  دراد  تلالد  رخآ » ات  هدنسرپ  يا  رگنب  »
(: نارمع لآ  - 8  ) تسا ادخ  لوق  نمض  رد  اهنآ  حدم  ناخسار و  رارقا  زا  دوصقم  هک  تسنیا  رهاظ  شناد ... » رد  ناخسار  هک  نادب  «و 

و ناراد » درخ  زج  دـنوشن  روآدای  و  دـیوگ - هک  اجنآ  ات  تسا - هباشتم  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  دـنیوجیم  تسیژک  ناشاهلد  رد  هک  ناـنآ  اـما  و 
دنتفگ هک  تسنیا  ناشرارقا 

95 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
تسا میلست  نامیا و  نمـضتم  هک  ار  اهنآ  نخـس  هک  تسنیا  اهنآ  زا  ادخ  ندوتـس  و  تسا » ام  راگدرورپ  دزن  زا  شاهمه  میراد  رواب  ار  نآ  »

. هتسناد ملع  رد  خوسر  ار  اهنآ  قمعت  كرت  هکنیا  ای  هدرک  لقن  حدم  ناونعب 
دوخ صوصخم  ار  نآ  شناد  هچنآ  زا  تسناحبـس  يادـخ  تافـص  تاذ و  هنک  لماش  هک  تسا  یتاـیآ  هباـشتم  زا  دوصقم  تروص  نیا  رد 

هباـشتم ملع  هک  تسا  لـیلد  و  تسنآرق ، ءارق  نارـسفم و  ناـیم  روهـشم  هچناـنچ  دوش  فقو  دـیاب  هَّللا » ـالا   » هملک رد  نیا  رب  اـنب  و  هتخاـس ،
مهیلع همئا  هک  تسیرایـسب  رابخا  لولدم  فلاخم  شرهاظ  و  تسنآ ، ربخ  نولوقی »  » و تسا ، ءادتبم  نوخـسارلا »  » و تسا ، ادـخ  صوصخم 

مه نارـسفم  زا  یعمج  و  تسا ، ملعلا »  » هملک رد  فقو  نیا  رب  انب  تشذـگ و  تماما  باتک  رد  هچنانچ  دنتـسنادیم  ار  نآرق  هباشتم  مالّـسلا 
نایم یهوجوب  تسا  نکمم  لاح و  لحم  رد  تسیئادـج  هلمج  هکنآ  ای  نیخـسارلا  زا  دوشیم  لاح  نولوقی »  » نیا رب  اـنب  و  دـندقتعم ، نادـب 

: ریز هوجوب  تخاس  قفاوم  ار  همه  درک و  عمج  همه 
. تسا روهشم  اهنآ  نایم  هچنانچ  تسا  نیفلاخم  مازلا  يارب  اجنیا  رد  ماما  مالک  - 1

، تسا هیآ  رهاظ  تافص  تاذ و  هنکب  ملع  زا  تسا  ادخب  صوصخم  هچنآ  و  بجاو ، هنکب  ملع  ینعمب  هباشتم  دراد و  ینطاب  رهاظ و  هیآ  - 2
فقو اج  ود  ره  رب  هک  تسا  ریخم  يراق  نیا  رب  انب  و  هدش ، هراشا  نادب  رابخا  رد  هک  تسا  هیآ  نطاب  نآ  زج  هباشتم  لیواتب  نوخسار  ملع  و 

. دنک
هک هدرک  نایب  ادخ  ایوگ  دزومایب و  اهنآ  هب  ار  ههباشتم  تایآ  لیوات  ادخ  هک  هدوب  نآ  زا  شیپ  نیخـسار  میلـست  فارتعا و  هدـش : هتفگ  - 3

اهنآ داد و  اهنادب  لیوات  ملع  ادخ  دندرکن  لطابب  لیوات  دنتفرن و  رهاظ  لابند  نالد  ژک  دننام  دـندروآ و  هباشتم  مکحمب و  نامیا  اهنآ  نوچ 
زا روصق  لهجب و  فارتعا  يارب  اهنآ  هکنیا  نایب  شناد و  نیا  رد  ادخ  اب  تسا  اهنآ  تکرش  داعبتـسا  عفر  يارب  فانئتسا  تسویپ و  دوخب  ار 

یخرب زا  ترضح  نآ  نوچ  هک  هدیسر  يربخ  رد  دنتخومآ و  ادخ  زا  ار  لیوات  ملع  دندش و  اهنادب  ملع  هضافا  قحتـسم  تاهباشتم  نتـسناد 
ملع نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  واب  يدرم  داد  ربخ  یناهن  روما 
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 ... تشذگ دیحوت  باتک  رد  هراب  نیا  رد  ینخس  تسنآب و  ياناد  زا  نتخومآ  انامه  تسین و  بیغ  ملع  نیا  دومرف : هدش ؟ ءاطع  وتب  بیغ 

وتب اهدرخ  هکنیا  ای  یـشاب  هتـشادن  یتفـص  نآ  يارو  ام  هک  يروطب  دـنباین  رد  ار  وت  هنک  تیاهن و  اهدرخ  ینعی  درادـن » ینایاپ  اـهدرخ  رد  »
هزادنا  » تسا بیکرت  لیلحت و  هیزجتب و  موکحم  ای  شبنج  ینوگرگد و  ياریذـپ  فرـصملا »  » یـشاب تیاهن  اب  دودـحم و  ات  دـننکن  هطاحا 

يزیچ ره  يارب  هکنآ  ای  داـهن  صوصخم  هزادـنا  تمکح  بسح  رب  يزیچ  ره  يارب  اـی  تخاـس » راوتـسا  شریدـقت  دـیرفآ و  ار  هچنآ  درک 
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. داد واب  يردقم  رمع  هکنآ  ای  درک  هدامآ  یئاهراک  تایصوصخ و  تساوخ  هچنانچ 
يارب ار  بوبح  هچنانچ  دوب  وا  شنیرفآ  زا  روظنم  هچنآ  يارب  درک  هدامآ  ار  يزیچ  ره  ینعی  تشاداو » شدـیاب  هک  یهجو  يوسب  ار  نآ  «و 
لحمب هجوت  دوصقم  هک  اسب  ناهج و  مظن  زا  یتحلـصم  يارب  ار  نایمدآ  زا  هتـسد  ره  ندرب و  راـب  يراوس و  يارب  ار  ناـیاپراهچ  ندروخ و 

اهنآ یگدامآ  ینعمب  وا  توعد  یئاریذپ  يرادربنامرف و  يارب  قولخم  همه  ناعذا  رهظا ...  تسا و  معا  تسخن  ینعم  دشاب و  اهنآ  تنوکس 
ناحبـس يادـخ  لوقب  تسا  هراشا  اهنآ و  رب  ادـخ  هدارا  تاریدـقت و  يارجا  يارب  یگداـمآ  اـی  تسناـنآ  شنیرفآ  فدـه  هچنآ  يارب  تسا 

ادخ لوق  رهاظ  هچنانچ  دراد  روعـش  ياهدیرفآ  ره  هکنیا  رب  انب  دوش  رهاظ  رب  لمح  اسب  و  نیمز ) نامـسآ و  شنیرفآ  رد  « ) هاوخلدب میدمآ  »
. وا ساپسب  دنک  حیبست  هکنآ  زج  يزیچ  تسین  و  يرسأ ) - 45  ) تسا

ءایـشا ندوب  دوـخ  رـس  عـبط  هک  ار  يدـسافم  اـی  دوـب  وا  هتـسیاش  هچنآ  يارب  درک  هداـمآ  ار  يزیچ  ره  ینعی  درک » تسار  ار  زیچ  ره  يژک  »
تـسنیا دوصقم  ای  نادب  لوصو  ندومن  مهارف  فده و  رظن  زا  تسیزیچ  ره  نتخاس  حضاو  دودـح  جـهن  تشادرب و  نایم  زا  تشاد  هارمهب 

عاونا صاخـشا و  زایتما  اهنآ  نیرتشزرا  اـب  حـلاصم و  مظعا  اریز  دنـشاب  ادـج  مه  زا  هک  تشاد  ررقم  عاونا  صاخـشا و  يارب  تازاـیتما  هک 
نآ زا  تسیزرم و  ار  مادـک  ره  هک  رـصانع  ياج  دـننام  تسا  اـهنآ  دوجو  ياـج  دودـح  زا  دوصقم  اـسب  میوگیم  نم  رگید ، کـی  زا  تسا 

. دشاب بسنا  نآ  دعب  امب  انعم  نیا  دیاش  دنوشن و  نوریب 
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تـسا مالّـسلا  هیلع  یلع  ثیدح  رد  هتفگ : هیاهن  رد  تسنآ  ندرک  راومه  نآ  مظن  و  دـنیوگ ، ار  لادوگ  مه  هپت و  ةوهر  اهجرف » تاوهر  «و 
ینعی هدـش  هتفرگزاب  اوهر » هیلجر  اهر   » برع هتفگ  زا  نآ  و  ار ، نآ  زا  هدوشگ  ياـهاج  ینعی  ار » نآ  ياـههداشگ  يراومهاـن  درک  راومه  »

هک تشذگ  هچنآ  اب  تسا  بسانم  درک و  راومه  ار  اهنآ  ناحبـس  يادـخ  تشاد و  اهکرت  اههنخر و  نامـسآ  هک  دراد  تلالد  نآ  دوشگ و 
ءازجا هک  هدرک  ریـسفت  ار  نآ  ناـحراش  یخرب  و  تسا ، رادهنخر  هـکیت و  هـکیت  نآ  دـننام  اریز  هتـساخرب ؛ بآ  زا  هـک  هدوـب  دود  نآ  هیاـم 

. دنتسه ادج  مه  زا  نتخیمآ  بیکرت و  زا  شیپ  بکرم 
دعاوقب داـقتعا  رظن  زا  ریـسفت  نیا  تخاـسیمن ، مهب  هدـیبسچ  يورک و  ار  اـهنآ  ادـخ  رگا  هدوب  اهنامـسآ  ناـیم  هک  تسیاهلـصاف  دوصقم  اـی 

 ... تسا اهنآ  دیلقت  هفسالف و 
، دنیوگ تفج  ار  ینیرق  ره  و  دنیاهنآ ، نیرق  دنتسه و  ینامـسآ  ياههتـشرف  هک  تسا  اهنآ  حاورا  كالفا ، جاوزا  زا  دوصقم  هتفگ  مثیم  نبا 

. تفریذپیمن وا  زج  هک  ار  دوخ  حور  ینامسآ  مرج  ره  شریذپب  اهنآ  حاورا  اهنآ و  نایم  تسویپ  ینعی 
عامجا هنع  هَّللا  یضر  یضترم  دیس  هکلب  تسا ، مالسا  لها  نایم  روهشم  فلاخم  دنراد  حور  دننارادناج و  اهنامسآ  هکنیاب  لوق  میوگ : نم 

تسا نکمم  و  « 1  » دناخرچیم ار  اهنآ  هدننیرفآ  هک  دنناجیب  یماسجا  و  دناهدارایب ، روعشیب و  كالفا  هکنیا  رب  هدرک  لقن  ار  ناناملسم  همه 
، دشاب اهنآ  نانکاس  ای  اهنآ  رب  هتشامگ  ياههتشرف  جاوزا ، زا  دوصقم 

98 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
تـسا نکمم  و  دـنوش ، لـمح  ریخا  ینعم  ود  نیا  رب  شیپ  تاراـبع  اـسب  دـنیاهنآ و  دـننام  هک  تسا  هیئزج  كـالفا  بکاوک و  دوـصقم  اـی 
تایولع هک  تسا  اهنابز  رس  رب  هچنآ  اب  دوشیم  بسانم  تسا و  ینیمز  هچنآ  زا  ناکما  تیمـسج و  رد  دشاب  اهنآ  دننامه  جاوزا  زا  دوصقم 

 ... ناردام تاهما و  تایلفس  دنئابآ و 
-11 « ) هاوخان ای  هاوخلدب  دیئایب  نیمز  يارب  نآ و  يارب  تفگ  و   » ناحبـس يادخ  هتفگ  زا  تشذگ  هچ  نادـب  تسا  هراشا  نامـسآ » ءادـن  «و 

. اهنادب ینامسآ  ياهتروص  هضافا  اهنآ و  شنیرفآ  ندرک  لماک  زا  تسا  هیانک  ار » فارطا  ياههقلح  تسویپ  مهب  ( » تلصف
دوصقم ای  دـندوب  ردیب  هتـسب و  هکنیا  زا  سپ  اهنآ  نداد  فاکـش  ناشیا و  رب  اهرد  داجیا  زا  تسا  هیانک  دوشگ » ار  اـهنآ  هتـسب  ياـهرد  «و 

ناج اعد و  رادرک و  دـنیآ و  دورف  دـنور و  الاب  نآ  زا  اههتـشرف  هک  تسا  اهرد  نآ  درک و  زاب  دوب  هدـیرفآ  هک  ار  اـهنآ  ياـهرد  هک  تسنیا 
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ناراب اهنآ  زا  هک  اهرد  نآ  و  فارعالا » نامـسآ 40 - ياهرد  ناشیا  رب  دوشن  هدوشگ  : » دومرف یلاعت  ادخ  هچنانچ  دنور  الاب  اهنآ  زا  اههدنب 
تسا و یگراپ  خاروس و  باقن » «. » رمقلا اسآلیس 11 - یباب  ار  نامسآ  ياهرد  میدوشگ   » دوخ لوقب  اهنادب  هدرک  هراشا  هچنانچ  دزیر  ورف 
هک یتسار   » هدرک هراشا  نادـب  ناحبـس  يادـخ  هچنانچ  ندرک  یـشوگ  رـس  زا  ناوید  نادـنر  يارب  تسا  باهـش  ياـهریت  نتـشاداو  روظنم 
نآ هک  درادن  یحیرـصت  و  نجلا » دبایرد 9 - نابدید  یباهـش  دریگب  شوگ  هک  ره  نونکا  نامـسآب و  میهدـب  شوگ  هک  ییاج  میتسـشنیم 

هدوب هنایم  نیا  رد  یتصخر  تسا  نکمم  متاخ و  ربمغیپ  تثعب  زا  سپ  نآ  ثودح  رب  دشاب  هتـشاد  تافانم  ات  هدوب  نامـسآ  شنیرفآ  نراقم 
یلیلد اریز  تسا  رـصانع  زا  یکی  هک  یئاوه  مسج  لـصاوف  رد  تسیراـشف  اـی  یعبط  تکرح  اـی  اوـه  قرخ  رد  شزرل  زا  دوـصقم  دـشاب ... 

ای راشف  ای  عبطب  تسا  دوجوم  ای  موهوم  یهت  ياج  رد  نآ  شبنج  دوصقم  ای  تسا  نیمز  نامـسآ و  هنایم  هچ  نادب  دشاب  رـصحنم  هک  تسین 
و ءارسالا : - 12  » یلاعت ادخ  لوق  رد  ةرصبم  ریگمشچ و  هناشن  ینعی  ةرـصبم » هیآ   ... » تسا نیمز  نامـسآ و  نایم  هک  تسنآ  ءازجا  تکرح 

هب راکشآ و  نشورب و  هدش  ریسفت  ةرصبم » ار  زور  هناشن  میتخاس 
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هاـم وحم  تسا و  رون  ندرک  شوماـخ  رثا و  ندرب  وحم  و  ناـمدرم ، هدـننکانیب  ینعی  نآ  رد  مدرم  یئاـنیب  هب  دوش و  هدـید  نادـب  هک  یناـبات 
هدرخ شرون  نتـساکب  تسا و  رون  مک  دیـشروخب  تبـسن  هکنیاب  تسین و  دیـشروخ  نوچ  تسا و  کیرات  دوخب  دوخ  هکنیاب  هدـش  ریـسفت 
نامه نیا  دومرف : تسا ؟ هام  يور  هک  یهایس  زا  دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ءاوک  نبا  هک  هدش  تیاور  و  قاحم ، نارود  ات  هدرخ 

. هام ینشور  یتساک  رد  دشاب  هتشاد  يرثا  تسا  نکمم  تسا و  بش  هناشن  وحم 
یلاعت ادخ  لوقب  تسا  تراشا  نیا  و  تساهنآ ، جورب  لزانم و  دیشروخ  هام و  جرادم  لقانم و  و  هار ، جردملا »  » یناتسهوک و هار  لقنملا » »

لج زع و  ادـخ  لوقب  ءارـسالا و  - 12 نشور » ار  زور  هناـشن  میدـینادرگ  ار و  بش  هناـشن  میدودز  هناـشن و  ود  ار  زور  بـش و  میتخاـس  «و 
 ... سنوی  4 دینادب » ار  رامآ  لاس و  هرامش  ات  یلزانم  رد  ار  وا  تفرگ  هزادنا  نابات و  ار  هام  تخاس و  ناشخرد  ار  دیشروخ  هک  تسوا  »

رهاـظ هچ  رگا  و  زور ، بشب و  هن  هدرک ، ریـسفت  هاـم  دیـشروخ و  هب  تسخن  هیآ  رد  ار  تیآ  ود  هک  تسنآ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  رهاـظ 
هاـم دیـشروخ و  اـهنآ  زا  دوصقم  و  دـناهناشن ، ود  بحاـص  زور  بش و  هک  تسنیا  دوصقم  هدـش  هتفگ  و  تسا ، زور  بش و  ناـمه  تیاور 

هزادـنا اهنآ و  هزادـنا  و  دـنراد ، زاین  نادـب  ناـشایند  نید و  رد  مدرم  هک  تسیئاهتدـم  اـهرمع و  باـسح  زا  دوصقم  اـج و  ود  ره  رد  تسا 
. ناشلاوحا توافت  اهنآ و  شدرگ 

رد دوخ  يورین  هب  ار  کلف  هک  دشاب  نیا  دوصقم  دـیاش  تسنایب و  رد  بیترت  يارب  اجنیا  رد  مث » « » تخیوآ ار  ناشکلف  ناشّوج  رد  سپـس  »
، نیمز نامـسآ و  نایم  ياضف  ای  تسا  روانهپ  ياضف  ّوج  تشذگ ، هک  درادـن  ءازجا  قیلعت  یفن  اب  تافانم  نیا  و  تخیوآ ، اضف  زا  نآ  ياج 

ماـسجا همه  تسنآ و  سنج  دوـصقم  هدـش : هتفگ  و  تسا ، راـهنلا  لدـعم  هرئاد  نآ  زا  دوـصقم  دـناهتفگ  و  تسنارتـخا ، هاگـشدرگ  کـلف 
شیارآ یتسار   » هناحبـس يادـخ  هتفگ  قفاوم  تسا ، کیدزن  نامـسآ  نامه  اجنیا  رد  کلف  هدـش  هتفگ  دـنراد و  ار  ماـن  نیا  هک  يراوهرئاد 

هیجوت و  تاّفاصلا » - 6 نارتخا ، رویزب  ار  رتکیدزن  نامسآ  میدومن 
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هک دشاب  نیا  رهظأ  دیاش  دنتسین . مکی  نامسآ  رد  نارتخا  همه  هک  روهشم  رب  انب  اهریـسفت و  نیا  همه  نایم  تسا  كرتشم  وج  رد  نآ  قیلعت 
هک دوجوم  اـی  تسا  موهوم  رواـنهپ  ياـضف  ّوج  زا  دوصقم  و  دراد ، اـج  نآ  رد  نآ  تکرحب  یکرحتم  رتخا  هک  تسیزیچ  کـلف  زا  دوصقم 

كرحم طیحم  کلف  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  و  هدش ، هداد  تبـسن  ودـب  تسا  وا  نآ  زا  کلف  نوچ  تسا و  کلف  ياج 
ای تسنآ ، وج  رد  کلف  هک  تسا  نشور  و  دنراد ، اج  نآ  رد  ریدم  نارتخا  هک  دشاب  نآ  کلف  زا  دوصقم  تسا  نکمم  دشاب و  نآ  رـسارس 
رد تخیوآ  : » هک تسا  اههخـسن  یخرب  رد  و  تسنآ ، يوت  رد  هک  هیئزج  كالفا  کـلف  زا  دوصقم  دـشاب و  یلک  كـالفا  ءامـس  زا  دوصقم 

ینعمب تسا  ّيرد  عـمج  يرارد  « 1  » دنـشاب کلف  کی  رد  نارتخا  همه  هک  تسنیا  بساـنم  نآ  کـلف و  رد  ریمـضیب  ار » یکلف  اـهنآ  وج 
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زا یکی  دناهتفگ  و  تسا ، گرزب  ياههراتس  برع  دزن  ّيرد  بکاوک  هتفگ : ءارف  نآ ، يافص  رظن  زا  تسا  ّرد  هب  بوسنم  ایوگ  ناشخرد و 
تـسا لوق  ود  رهاظ  یفانم  یناهن  هب  يرارد  فیـصوت  هک  دانامن  هدیـشوپ  و  هرایـس ، هسمخ  اـی  و  بکاوک ] هیاـهن  رد  تسا و  هرایـس  هعبـس  ]

و رجحلا » - 18 دشاب ، وا  لابند  رد  نشور  یباهش  دریگ و  شوگ  هنادزد  هک  یـسک  زج   » ناحبـس يادخ  هتفگب  تسا  هراشا  بهـش » بقاوث  »
و دوخ ، لاح  ینعی  رسکب ، تسا  لذ  عمج  لالذا » « » تافاصلا - 10 دشاب ، یبقاث  باهش  شلابندب  دنک و  یشرپ  کی  هک  یسک  زج   » وا هتفگ 
هک بورغب  هجوت  ای  ریبدـت ، تسا و  لـماح  ضیـضح  هب  هجوت  دوصقم  اـی  ناـمجنم ، حالطـصاب  تسا  فرـش  ربارب  رد  اـی  طوبه  هب  دوصقم 

. تسا دوعس  دض  سوحن  و  تسنآ ، ربارب  دوعص  و  تسا ، یسح  طوبه 
و اهنامـسآ ، رب  اههتـشرف  قلخ  ندوب  شیپ  رب  دـنراد  تلالد  هک  دـیآ  يرابخا  يدوزب  و  تسا ، یقیقح  بیترت  ینعمب  مث  اجنیا  رد  قلخ » مث  »

« جف  ... » هدش نامسآ  زا  سپ  اهنآ  قلخ  دننامسآ و  رد  هشیمه  هک  اههتشرفب ، دروم  نیا  صصختب  اهنآ  نایم  عمج  تسا  نکمم 
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و دـناهدیبسچن ، مهب  اهنامـسآ  هک  تسا  حیرـص  مـالک  نیا  و  تسا ، نیمز  نامـسآ و  ناـیم  نهپ  ءاـضف  وج ، تسا ، هوـک  ود  ناـیم  نهپ  هار 
تمظع لالج و  ءاهب و  رونب و  ار  تاحبس  یمهفب . يدوزب  هچنانچ  دوشن  مزال  ءالخ  و  تسا ، رپ  اهنآ  زا  اهنامسآ  نایم  و  دنمسج ، اههتـشرف 

نآ زا  دوـصقم  دـیاش  و  هَّللا ، ناحبـس  یئوـگ : ینیب  اـبیز  يور  نوـچ  اریز  تـسنآ  ياـهیئابیز  هرهچ  تاحبـس  دـناهتفگ : دـناهدرک و  ریـسفت 
هدید هک  تسنیا  دوصقم  دناهتفگ  دنمانیم و  بجح  ار  اهنآ  و  دـنوشیم ، عونمم  نآ  زا  دـنرادن و  ار  نآ  دـید  یئاناوت  اههدـید  هک  تسیراونا 

. دنتسیایم دندیسر  دوخ  زرمب  نوچ  تسا و  ریذپ  نایاپ  اهنآ  يورین  نوچ  دننامیم  دوشیم  مامت  ناشیورین  هک  اجنآ  رد 
رد حّبست  رطافلا » راهچ 11 - راهچ  هس و  هس  ود و  ود  یئاهرپ  نابحاص   » یلاعت ادـخ  لوقب  تسا  هراـشا  هتزع » لـالج  حبـست  ۀـحنجا  یلوا  »

دننکیم و انـش  ینعمب  تسا  دیدشتیب  اههخـسن  یخرب  رد  و  صئاقن ...  زا  تسا  ادخ  هیزنت  نآ  حـیبست و  زا  تسا  دـیدشت  اب  اههخـسن  رتشیب 
رد ناشریـس  ای  نآ  زج  اهمایپ و  يادا  يارب  ندمآ  نیئاپ  نتفر و  الاب  ای  نآ ، يالاب  دشاب و  اهنامـسآ  ياههقبط  رد  ریـس  نآ  زا  دوصقم  دیاش 

دنیزگرب ادخ   » هدومرف ادخ  هچنانچ  تسا  اههتشرف  یخرب  صوصخم  دیاش  کل » انه  امیف  مهلعج   ... » حیبست تدابع و  هب  ادخ  برق  بتارم 
یلغاشم اهراک و  ای  اههتشرف  ياههجرد  تسا ، اجنآ  رد  هچنآ  و  تسا ، یفاک  همهب  تبـسن  رد  نیمه  و  جحلا » - 75 اهرب ، ماغیپ  اههتشرف  زا 

 ... تسا اهنآ  نارای  بابرا و  دوصقم  ای  و  هدش ، راذگاو  اهنادب  هک  تسا 
هیانک اههتـشرف  يارب  اهرد  ندوشگ  ناهانگ ...  زا  عنام  فاطلا  فراعم و  برقت و  تعاط و  بابـساب  تسا  اهنآ  دـییات  اههتـشرفب  وا  کمک 

تذـل يرادربنامرف  زا  دوخ  شنیرفآ  تشرـس  رد  دـنرادن و  ءوسلاب  هراما  سفن  ناطیـش و  اریز  اهنآ ، فئاظو  ندرک  ناسآ  ماـهلا و  زا  تسا 
. سیدقت ناشکاروخ  تسا و  حیبست  ناشهباشون  هدمآ : ثیدح  رد  هچنانچ  دنربیم 

، دنرادن اهنآ  دراد  رشب  هک  ياههبش  کش و  نوچ  اهنآ  رب  رد  قئاقح  لماک  يراکشآ  زا  تسا  ترابع  هتشرف : يارب  هوک  رس  رب  غارچ  بصن 
دنراد رب  رد  رایسب  لئالد  و 

102 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
اهبـش و دناهتفگ : تسناهن ...  ام  رب  دـننکیم  هدـهاشم  ادـخ  توکلم  تزع و  راثآ  زا  هچنآ  و  دـنکیدزن ، قح  توکلم  تزع و  ناتـسآب  نوچ 

ناشهناخ زا  نانآ  ندیچوک  هیام  زور  بش و  تشذـگ  و  دراد ، رثا  رتش  رب  راب  هچنانچ  دـننکن  ینیگنـس  دـنرادن و  يرثا  اههتـشرف  رد  اهزور 
یفن دوصقم  و  هنامز . تشذـگ  رثا  رب  گرمب  یکیدزن  یناوتان و  زا  دـهدیم  خر  یمدآ  يارب  هچنآ  زا  تسا  اهنآ  يرانک  رب  ضرغ  و  دوشن ،

لاـمک دـشاب و  یتـسود  تدـش  رثا  رب  یگتفیـش  تریح  زا  دوصقم  هک  اـسب  و  ناـنآ ...  ینیقی  دـئاقع  رد  تسا  ههبـش  کـش و  ندرک  هنخر 
. دیایب هچنانچ  دزاسیم  هریخ  ار  درخ  هک  تفرعم 

تفرعم یتساک  هیام  اهنآ  یگتفیش  تدش  هک  تسنیا  دوصقم  « » وت ترضحب  یگتفیش  يارب  دننکیمن  لقعت  هک : تسا  هیداجس  هفیحص  رد  و 
دوصقم و  ندـمآرب ، ینعمب  عرتفت خ ب » ای  ندیـشک  هعرق  زا  عرتقت » . » یمدآ رد  هچنانچ  دوشن  وت  لالج  تمظع و  هظحالم  زا  يربخیب  و 
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. نایمدآ هچنانچ  دنرادن  یپایپ  ياههسوسو  هک  تسنیا 
امرس و فرب و  لابند  هک  تسا  اهنآ  لماش  اسب  دنربا و  ياههدننار  ناراب و  نانزاخ  اههتـشرف  زا  هتـسد  نیا  هدش . هتفگ  امن » ربا  ياههتـشرف  »
و رگید ، حـلاصم  يرادـهگن و  يارب  اههوک  رب  ناگهتـشامگ  مه  و  تسا ، ربا  ناشیاج  لوزن  زا  شیپ  دـنهاوخ  اج  رگا  دـنناراب و  ياـههرطق 

. نآ زج  اهنآ و  يرادهگن  مدرم و  یئامنهر  يارب  اهیکیرات  رد  نانکاس 
رهظا نم  دزن  نآ  هکلب  داوس  رد  یکیراتب  و  تقلخ ، یگرزب  رد  اههوکب  و  مسج ، تفاطل  رد  رباب  تسا  اهنآ  هیبشت  دوصقم  اسب  میوگیم : نم 

ات ار  اهنآ  تسا و  مارآ  هکلب  دـنازرلب ، ار  اهمچرپ  نآ  ات  تسین  شوشم  ینعی  هدـش : هتفگ  و  مارآ ، شوخ و  ینعی  هفاـفهلا » حـیرلا   ... » تسا
. درادیم هگن  دنسریم  هک  اجنآ 

اهنآ يزیچ  دهدن و  خر  يوب  ناشزاین  ادخ و  یگرزبب  اهنآ  شناد  رد  شهاک  نوچ  تسین  ریذپ  نایاپ  اههتشرف  رد  ادخ  هاگردب  عرضت  هیام 
اهنآ يورین  رد  یتسس  و  دنرادن ، نایاپ  دنتدابع  عرضتب و  یعاد  هک  برق  نافرع و  بتارم  و  درادن ، زاب  نآ  زا  ار 

103 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
دوش نادنچ  ود  نادزی  یگرزبب  نانآ  شناد  دنیازف  برقت  هچ  ره  و  دنیازف ، برقت  دنیآ  رب  تعاط  ياههیاپ  رد  هک  ياهزادـناب  و  درادـن ، هار 

 ... دیآ نادب  تراشا  هچنانچ 
ادخ تشادگرزب  يروآدای و  فراعم و  هضافا  برقت و  دـیزم  نوچ  ناشیربنامرف  ربارب  رد  دـشاب  شاداپ  یعون  نانآ  يارب  هک  دـشابن  رود  و 
اهنآ ندشن  ادج  ببـس  هک  تسا  اهنآ  ءاجر  فوخ و  ماود  تابثا  دوصقم  و  ناشـشاداپ ...  زورب  دشاب  تراشا  اهنآ  هقاف  زور  اهنآب و  تبـسن 

باوث كرد  يارب  ناشتدابع  رد  شالت  هک  دنتسین  دنتسین  راچد  عمط  هتشرب  اههتشرف  و  تسنآ .. ، رد  ندوزف  ببـس  هکلب  تعاط و  زا  تسا 
یفن ای  دصاقم  رد  فالتخا  دیدرت و  يارب  هقرفت  مه و  اب  ینمشد  یفن  اههتـشرف و  نایم  تسا  فالتخا  یفن  ضرغ  و  نایمدآ ...  دننام  دشاب 

شجاوما شـشوج  شرغ و  زا  سپ   » تسین اهنآ  رد  یفالخ  دیدرت و  نوچ  گنهآ  مه  دناهتـسد و  کی  همه  هکنیا  نایب  اهنآ و  زا  فالتخا 
«. تفرگ مارآ 

جوم و نتسشن  ورف  شمارآ و  ثعاب  بآ  رب  نیمز  نتشاذگ  هکنیاب  تسا  رعشم  شترضح  نخـس  هک  تسنیا  نآ  و  هدش ، یلاکـشا  اجنیا  رد 
. درادیمرب جوم  دیآیم و  هزرلب  دنزادنایم  یمارآ  بآ  رد  ار  ینیگنس  مسج  نوچ  هک  تسا  ام  هدهاشم  فالخ  نیا  و  دش ، نآ  ششوج 

ولج مسج  نآ  هک  هچ  دوش  مارآ  نآ  رد  ینیگنس  زیچ  نداتفا  اب  هک  تسا  نکمم  دشاب  دنت  داب  هطـساوب  بآ  جوم  رگا  هک  دناهتفگ  خساپ  و 
نآ فارطا  هک  میهد  رارق  نآ  حطس  رب  یمـسج  کی  هک  یتروص  رد  مینک  راد  جوم  نزبداب  اب  ار  یفرظ  بآ  رگا  ور  نیا  زا  دریگیم ، ار  داب 

هدـش هداـهن  نآ  يور  رب  نیمز  نوچ  هدوب و  یتخـس  داـب  يارب  تسخن  زا  بآ  ناـجیه  هک  تسا  اور  و  دوشیم ، مارآ  بآ  دریگب ، ار  فرظ 
. دیآ هک  شمالک  رخآ  ات  شهاگشزو  دش  دازان  دیامرف : هک  اجنآ  دیایب  داب  نیا  رکذ  ترضح  نآ  مالک  رد  و  هتفرگ ، ار  داب  نآ  ولج 

درگ رثا  رب  دوب  هدش  وا  راچد  هک  تسا  دیدش  جومت  یفن  هکلب  تسین  قلطم  جومت  یفن  ترـضح  نآ  دوصقم  دوش  هتفگ  هک  تسنیا  رتهب  و 
يداب نوچ  تخس ، نافوط  دنت و  داب 

104 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
يدوزب هچنانچ  دیناطلغیم  مه  يور  ار  نآ  رخآ  لوا و  و  دزیم ، مهب  همه  زا  ار  نآ  و  دروآ ، رد  شبنجب  اقـس  کشم  دننام  ار  نآ  هک  دـیرفآ 

نیا زا  جومت  داـب و  شزو  هک  تسین  یکـش  تفرگن  ارف  ار  نآ  همه  بآ  هک  يروطب  درـشف  نآ  رد  ار  نیمز  نوچ  و  دـیآیم ، شمـالک  رد 
بآ هرک  هوالعب  دیدرگ ، نآ  جومت  یتسس  هیام  تسب  ار  لیس  ولج  وس  کی  زا  نیمز  نوچ  و  دوب ، هدیبسچ  نادب  نیمز  هک  دش . دیرب  يوس 

نادـب هک  تسا  شمارآ  هیام  اهنیا  همه  و  داد ، تسد  زا  ار  دـیدش  جومت  دـش و  شخپ  اـهایرد  تروصب  نیمز و  ياـههرد  اـهلادوگ و  رد 
. هدرک تراشا 

میزاسب نآ  نایم  یگرزب  رایـسب  نامتخاس  کی  ام  دـشاب و  خـسرف  کی  رد  خـسرف  کی  ياـنهپب  یـضوح  رگا  هک  تسنآ  دـیؤم  میوگ : نم 
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اـهیدام و دـعاوق  رب  اـنب  اـهباوج  نیا  ددرگیم ، رب  دروخیم و  ناـمتخاس  نآـب  وس  ره  زا  جوم  اریز  دوـشیم  رتـمک  شجوـم  هک  درادـن  یکش 
رد يرثا  بآ  رد  نآ  ندرشف  نیمز و  ندیرفآ  اسب  اریز  تسین ، مزال  یلیلد  ترـضح  نآ  نایب  ربارب  رد  هن  رگ  و  تسا ، اهنآ  تسـس  تالایخ 

. دسرن ام  لقعب  هک  دشاب  هتشاد  نآ  شمارآ 
مه یلقع  ناهرب  هدـیدرگ و  نآ  شمارآ  هیام  هدوب و  نیمز  زا  شیپ  بآ  شنیرفآ  هک  تسنآ  ترـضح  نآ  مـالک  ياـضتقم  هتفگ  مثیم  نبا 

تسنآ و رد  هچنآ  رب  دراد  یعبط  مّدقت  ناکم  تسا و  بوسحم  نیمز  ياج  دراد  دوخ  رد  ار  نیمز  رتشیب  بآ  نوچ  اریز  تسا ، هاوگ  نادـب 
. نایاپ دندش  اریذپ  ار  نآ  اههدنونش  نیمز و  شنیرفآ  رب  دراد  ینامز  مّدقت  بآ  شنیرفآ  هک  دراد  تلالد  ترضح  مالک  هچرگ 

هَّللا ءاش  نا  تسناد  یهاوخ  يدوزب  هچنانچ  تسا  دـیعب  تسا  ینامز  ثودـح  مدـقت و  رد  رهاظ  هک  یتاراـبع  يارب  کـنخ  تـالیوات  نیا  و 
ار كرحت  بابسا  هک  هداهن  تکرح  ربارب  ار  اههوک  هک  تسنیا  يارب  اسآ  رگنل  ياههوک  هطساوب  نیمز  تاکرح  لیدعت  هک  اسب  و  یلاعت ... 

. دش دیدپ  شمارآ  وس و  رهب  دندش  میسقت  تاکرح  اههوک  هطساوب  هک  تسنیا  دوصقم  ای  دوش ، مهارف  شمارآ  دننک و  یثنخ 
105 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

دنکن و یهاگ  دنک و  شبنج  یهاگ  اههلزلز  هطساوب  هک  تفرگ  دوخب  یعـضو  نیمز  اههوک  هطـساوب  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
دنت تکرح  هک  یسک  و  دشاب ، هتـشاد  سوسحمان  تکرح  هشیمه  نیمز  تسا  نکمم  هکنیا  لامتحا  اب  تخاسن  شمارآ  رب  هریچ  ار  تکرح 

 ... درامشیم تکرح  نآ  لیدعت  هلیسو  ار  اههوک  درادن و  هیجوت  فیلکتب و  يزاین  دنادیم  نیمز  زا  ار  يزور  هنابش 
رد اههوک  ذوفن  هک  تسا  رهاظ  و  دش ، مارآ  اهنآ  هطـساوب  دوب و  شزرل  شبنج و  رد  اههوک  شنیرفآ  زا  شیپ  نیمز  هک  تسنیا  مالک  دافم 

و تشذـگ ، دـیحوت  باتک  رد  نخـس  یخرب  و  دـنراد ، رثا  نیمز  شمارآ  رد  ود  ره  نیمز  يور  رب  ندـش  دـنلب  ندـمآرب و  نیمز و  ياـنفرژ 
. هَّللا ءاش  نا  دیایب  هدنیآ  ياهباب  رد  یخرب 

رد شنانکاس  حالـص  قفاوم  دشاب  نیمز  شنیرفآ  ندرک  لماک  اجنیا  رد  دوصقم  دیاش  و  تخادرپ ، تخاس و  ار  نآ  ینعی  ضرالا » دهم  «و 
: الع لج و  هدومرف  ادخ  هچنانچ  هدومن  رتسب  ار  نآ  هک  تسنآ  نیمز  دیهمت  زا  دوصقم  اسب  هدش  هتفگ  و  روما ، مظن 

تخاس هکنآ   » هدومرف ناحبـس  يادخ  هچنانچ  كدوک  هراوهگ  دـننام  هدومن  هراوهگ  ار  نآ  هکنیا  ای  أبنلا » - 6 رتسب : ار  نیمز  تخاسن  ایآ  »
-184 ناینیـشیپ ، هلبج  و   » یلاعت يادخ  لوق  رد  هدـش  هتفگ  و  تسا ، تعیبط  تقلخ و  ینعمب  هّلبج »  » هط - 53 هراوهگ » امـش  يارب  ار  نیمز 

لوا هلبج  لوا  زا  دوصقم  و  دـنمدرم ، یهورگ  هلبج ، هدـش : هتفگ  دـشاب و  قوـلخم  ینعمب  تسا  نکمم  و  هلبج . ناگدـنراد  ینعی  ءارعـشلا »
دیروخب و   » هدومرف یلاعت  ادخ  شوخ  ناوارف و  یگدنز  دغر »  » تسا هدلاوتم  عاونا  مدقب  دـقتعم  هک  یـسک  رب  در  تسا  ناسنا  عون  زا  سک 

«. دیتساوخ اج  ره  یشوخب  تشهب  زا 
داد ماجنا  ینعی  تسا  یفوذحم  لعف  ردـصم  هکلب  ددرگ ، لمع  تلع  رذـع و  ات  دـشاب  هل  لوعفم  تسیناور  هتفگ : دـیدحلا  یبا  نبا  ةافاوم » »

. دش قفاوم  تسناد  شیپ  زا  ادخ  هچنآ  اب  و  ینداد ، ماجنا  ار  هانگ 
و هدوب ، هبوت  زا  سپ  ندروآ  دورف  هک  تسا  حیرص  دروآ » شدورف  هبوت  زا  سپ  »

106 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
هانگ نیا  لیوأت  و  هدوب ، نآ  زا  سپ  هبوت  لوبق  هکنآ  ای  تسا  هلماک  هبوت  دوصقم  تسنآ  سکع  هک  دیآرب  رابخا  تایآ و  يرایـسب  زا  هچنآ 

. تشذگ مجنپ  دلجم  رد  هدش  هداد  ءایبناب  تبسن  هک  نآ  دننام  و 
دننشور وا  دوجوب  تلالد  رد  عنـص  تایآ  هکنیا  ای  تسیرطف  ادخ  نتخانـش  هک  تسنآ  يارب  دیاش  دیکأت  ظفلب  ریبعت  درک » دیکأت  اهنآ  رب  «و 

لاس داتـشه  هدش  هتفگ  تسا و  لاس  لهچ  هدش  هتفگ  تسا و  رگدمه  نیرق  ناشرمع  هک  دـنیوگ  ار  هرود  ره  مدرم  نرق : تهج ، ود  رهب  ای 
ياهقبط ای  يربمغیپ  نآ  رد  هک  تسیاهرود  ره  لها  تسا - رتاناد  ادـخ  هکنیا  اب  نم  دزن  نرق  هتفگ : جاجز  دـناهتفگ ، مه  لاس  دـص  تسا و 

. شیب ای  شیاهلاس  دشاب  مک  دناهدوب  دنمشناد 
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، دراد يراکـشآ  فطل  اهنادب  يدنمزاین  يرادـن و  هیبشت  و  دـنیآرب ، بل  رد  يرامیب  بت و  لابند  هک  تسیدرخ  ياهـشوج  لمد و  لیباقع » »
دننانچ و مه  شراثآ  رقف و  و  دنراد ، یناهن  دئاوف  تسین و  رسیم  نآ  ندیشوپ  هک  دنیآ  رد  ییاج  رد  دنوش و  هراسخر  یتشز  هیام  اهنآ  اریز 

 ... دنشاب یگراوخ  تمعن  ذذلت و  زا  سپ  رتشیب  هوالعب 
ار ادخ  ملع  هک  یـسک  رب  در  یئزج  یلک و  زا  زیچ  همهب  تسناحبـس  يادـخ  ملع  هطاحا  روظنم  نیئاپ و  الاب و  زا  مشچ  کلپ  حـتفب  نفج ) )
ار يزیچ  ره  رادـهگن  و  دـهانپ ، نادـب  امرـس  امرگ و  عفد  يارب  یمدآ  هک  یهاگهانپ  ینامتخاس و  ره  نانکا  هتـسناد ، یلک  ناـمهب  رـصحنم 

تیاور بولقلا » ۀنکا  : » هتفگ دـیدحلا  یبا  نبا  لحنلا » - 81 هاگهانپ ، اههوک  زا  امـش  يارب  تخاس  و   » دیوگ یلاعت  ادـخ  هک  نانچ  دـنیوگ 
«. ماعنالا  25 دنمهفب : هکنیا  زا  اهششوپ  ناشاهلد  رب  میداهن  و   » دومرف یلاعت  ادخ  و  تسا ، اهلد  ششوپ  فالغ و  نآ  و  هدش ،

رد تسا  ینم  فرظ  دوصقم  و  هار ؛ ینعمب  برـس  زا  ینم  يارجم  اـی  نادـهز  نوـچ  دوـش  ناـهن  اـی  دزیرب  نآ  رد  ینم  هک  اـهاج  براـسم » »
. تسا دیعب  هداد  لامتحا  مثیم  نبا  هچنانچ  دوش  دیلوت  نآ  زا  ینم  هک  یطالخاب  براسم  ریسفت  و  ینم ، يارجم  ای  بالصا 

107 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
رد هک  تسین  نآ  اجنیا  رد  تاحبس  زا  دوصقم  هتفگ : دیدحلا  یبا  نبا  تسا ، وا  راونا  هَّللا : هجو  تاحبـس  تسنآ ، ياهولج  رون :» تاحبـس  »

دوخن فراعتم 24  لاقثم  هن  تسنآ  هزادنا  هرذ : لاقثم  رون ، هاگانش  ینعمب  اجنیا  تسا و  لالج  ینعمب  اجنآ  اریز  تسا  انبر » هجو  تاحبـس  »
«. ءاسنلا - 40 ياهرذ )( ، هزادناب  دنکن  متس  ادخ  یتسار   » دومرف ادخ  هچنانچ 

13 لگ : زا  هدروآرب  زا  ار  یمدآ  میدیرفآ  هتبلا  و   » هناحبـس ادـخ  هدومرفب  تسا  هراشا  و  دوش ، هدروآرب  هدیـشک و  يزیچ  زا  هچنآ  ۀلالـس » »
مومعب حیرـصت  اهزیچ  نیا  رکذ  زا  دوصقم  و  اههدننیرفآ » رتهب  ادخ  داب  كرابم  میدـیرفآ  يرگید  قلخ  ار  وا  سپـس   » دومرف ات  نونمؤملا -»

هدـیرفآ و ار  اهنآ  هک  تسنیا  وا  ملع  رب  لیلد  اریز  تسا ، وا  يراگدرورپ  بئاجع  و  هدـیرفآ ، عاونا  قلخ و  فانـصاب  هراـشا  و  ادـخ ، شناد 
. هدومناو اهنآ  لاح  ره  فصو و  ره  رد  ار  تمکح  عیادب  و  هدیرورپ ، هتشادهگن و  ار  همه 

رد يدوشگ  ارم  نخـس  ورین و  ینعی  کـلملا ... » هاگآ 14 - فیطل و  تسا  وا  هدـیرفآ و  هک  یـسک  دـنادیمن  ایآ   » هدومرف هناحبـس  هچنانچ 
حدم راصحنا  رب  قیفوت  و  وا ، حئادم  واب و  شناد  یئاویش  تلیضف  رب  تسناحبس  يادخ  يرازگرکـش  ضرغ  و  دشابن ، وت  ندوتـس  زج  هچنآ 

 ... هنأش لج  ادخ  رب 
نوچ میدرک ، رکذ  ار  نآ  همه  ور  نیا  زا  تسا و  هلیلج  ياههبطخ  زا  نوچ  میداد  نخـس  طـسب  ياهزادـنا  اـت  هبطخ  نیا  حرـش  رد  اـنامه  و 

، تفریم تسد  زا  نآ  یئاویـش  لامک  مظن و  میدرکیم  شخپ  بسانم  باب  ره  رد  ار  نآ  رگا  و  تسا ، دلجم  نیا  بلاطم  هب  طوبرم  شرتشیب 
نیمز و نامـسآ و  ثودـح  رب  نآ  تلالد  اما  و  هداد ، تسد  زا  ار  هبطخ  دـئاوف  زا  يرایـسب  باختنا  راصتخا و  هطـساوب  هر - دیـس - هچنانچ 

. دنامن هدیشوپ  دنک  لمات  هک  یسک  رب  نآ  زج  اههتشرف و 
درک و ینارنخـس  مدرم  يارب  هنیدـم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هک  ناـهیتلا  نب  مـثیهلا  یبا  زا  شدنـسب  هـضور ) - 21  ) یفاـک رد  - 92

ات هدوبن ، ندمآ  دیدپ  وا  يارب  و  یگنوگچیب ، هدوب  هدنز  تسین و  وا  زج  یشتسرپ  هتسیاش  هک  تسا  ادخ  نآ  زا  ساپس  دومرف :
108 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

زا شیپ  یئاـهنت  زا  دوـبن  ساره  رد  دـنک ، دـیدپ  هکنآ  زا  شیپ  دوـبن  ناوتاـن  و  درک ، دـیدپ  يزیچ  هکنآ  زا  سپ  تفرگنرب  ورین  و  وا : هتفگ 
دوب ناـهج ، يدوباـن  زا  سپ  دـشابن  نآیب  و  ناـهج ، شنیرفآ  زا  شیپ  دوـبن  یهاـشداپیب  و  تسین ، يزیچ  دـننام  دـنیرفآ ، رب  يزیچ  هکنآ 

. دیرفآ ار  ناهج  هکنآ  زا  سپ  کلام  و  دنیرفآ ، يزیچ  هکنآ  زا  شیپ  هاشداپ  کلام و  و  شتاذ ، زا  ادج  یگدنزیب  هدنز  يدوبعم 
. نآ دننام  مجنپ  ماما  زا  شدنسب  ( 88 ج 1 -  ) نامه رد  و 

. نآ دننام  شردپ  زا  ییحی  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  ص 113 )  ) دیحوت رد 
ناهن سپـس  ثودح ، یفن  ینعمب  دشاب  ندش  دـیدپ  یفن  دراد  لامتحا  یلاعت و  ادـخ  زا  تسا  نامز  یفن  شرهاظ  ناک » هل  نکی  مل  و   » نایب

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 277 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا و یهاشداپ  ینعمب  کلم  هئاشنا » البق  کلملا  نم  اولخ  ناک  و ال   » هلوق دنراد  هَّللا  يوس  ام  ثودح  رب  تلالد  رگید  تارابع  هک  دنامن 
 ... تسا حیحص  مالک  ینعم  ود  رهب  روشک و  ینعمب 

ساپس درک : رکذ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ار  هبطخ  نیا  هعمج  زور  هک  مالّسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  هضور )  173  ) یفاک رد  - 93
تیلوا رد  هکنآ  وا - هتفگ  ات  دوب -، هچ  ره  هدنرآ  دیدپ  دوجوم ، تسخن  نآ ، ياج  دمح و  تیاهن  نآ ، ّیلو  دمح و  لها  تسا  ادخ  نآ  زا 

و دنعـضاخ ، وا  تیلزا  يراـگدرورپ و  یگناـگی و  يارب  اههدـیرفآ  همه  تسا ، طلـسم  ینادواـج  یگدـنیاپ و  رد  دوب و  همه  زا  شیپ  دوخ 
. شتیدبا ماود  هب  دندقتعم  دناهداهن و  ندرگ 

ریما ای  تفگ : دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  رابحا  زا  يدنمـشناد  دومرف : مشـش  ماـما  زا  شدنـسب  ص 89 ) ج 1   ) یفاـک رد  - 94
شیپ زا  شیپ  مراگدرورپ  هدوب ؟ یک  دوش : هتفگ  هک  هدوبن  یک  تیازعب ، ترداـم  دومرف : شخـساپ  رد  تراـگدرورپ ؟ دوب  یک  نینمؤملا !

وا ربارب  رد  تایاغ  همه  تسین ، وا  تیاغ  يارب  یتیاهن  درادـن و  یتیاغ  دـشابن ، وا  زا  سپ  دـشاب و  سپ  زا  سپ  و  هدوبن ، یـشیپ  ار  وا  هدوب و 
. دشاب تیاغ  ره  تیاهن  وا  دنوش و  عطقنم 

مالّسلا هیلع  مجنپ  ماماب  دیوگ  هرارز  زا  عوفرم  يدنسب  ص 90 ) ج 1 -  ) یفاک رد  - 95
109 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

يا دومرف : تسـشن و  تساخرب  دوب  هدرک  هیکت  دـیوگ   ) دوب اجک  سپ  متفگ  دوبن  چـیه  دوب و  يرآ  دومرف : دوبن ؟ چـیه  ادـخ و  دوب  متفگ :
. دوبن اج  هک  هگنآ  يدیسرپ  اج  زا  يدروآ و  نابزب  یلاحم  هرارز 

میارب دیحوت و  زا  شمـسرپب  ات  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  روضح  مدمآ  تفگ : دـیز ، نب  دّـمحم  زا  شدنـسب  ص 105 ) ج 1   ) یفاـک رد  - 96
زا هن  دوخ  تمکح  یئاناوتب و  یندیرفآ خ ب )  ) زاغآ زا  اهنآ  هدننیرفآ  رب  و  یندروآرب ، همه  هدنرآ  رب  تسا  ادخ  نآ  زا  ساپس  درک : ءالما 

(. ربخلا  ) دشابن تسرد  ینیرفآ  تسخن  ات  ياهدام  تلع و  زا  هن  دوش و  لطاب  راکتبا  ات  دیرفآ  ار  اهنآ  يزیچ 
یبا زا  شدنسب  ج 1 ص 107 )  ) یفاک رد  زین 97 - لهس  زا  ( 57  ) دیحوت رد  هدروآ و  ار  نآ  دننام  لهس  زا  شدنسب  ج 1 ص 9 )  ) للع رد 
يا هدش  هتسناد  تسا و  وا  تاذ  شناد  هدوب و  ام  راگدرورپ  لج  زع و  ادخ  هشیمه  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  مدینـش  تفگ : ریـصب ،
نوچ سپ  هدوبن ، يریذپ  اناوت  هدوب و  شتاذ  یئاناوت  هدوبن ، یندـید  هدوب و  شتاذ  دـید  هدوبن ، ياهدشهدونـش  دوب و  شتاذ  یئاونـش  هدوبن ،

هـشیمه متفگ : ریذپ  ناوت  رب  شیئاناوت  و  یندید ، رب  شدید  یندینـش و  رب  شندینـش  داتفا و  ینتـسناد  رب  شـشناد  دروآ ، دیدپ  ار  زیچ  همه 
. دوبن ملکتم  دوب و  لج  زع و  ادخ  تسین  یلزا  هدیدپ ، تسا  یتعنص  تکرح  یتسار  نیا ، زا  ادخ  تسا  رترب  دومرف : هدوب ؟ تکرح  رد  ادخ 

. هدروآ ار  نآ  دننام  میهاربا  نب  یلع  زا  شدنسب  ( 88  ) دیحوت رد 
: دیوگ مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  ملسم  نب  دّمحم  زا  شدنسب  ج 1 ص 107 )  ) یفاک رد  - 98

. شندوب زا  سپ  نادب  دوب  وا  شناد  نوچ  شندوب  زا  شیپ  هچ  رهب  وا  شناد  دوب ، اناد  هشیمه  دوبن ، وا  زج  دوب و  ادخ  دومرفیم : شمدینش 
همه تسنادیم  لج  زع و  ادخ  هک  دیـسرپ  مالّـسلا و  هیلع  متـشه  ماماب  تشون  حون  نب  بویا  زا  شدنـسب  ج 1 ص 107 )  ) ناـمه زا  و  - 99

ناشدنیرفایب تساوخ  ناشدیرفآ و  ات  ار  نآ  تسنادیمن  ای  ار  اهنآ  دروآ  دوجوب  ار و  زیچ  همه  دنیرفایب  هکنآ  زا  شیپ  ار  زیچ 
110 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

هیلع ماـما  سپ  دروآ . دوـجوب  هک  یماـگنه  دروآ  دوـجوب  ار  هچنآ  دـیرفآ و  هک  یماـگنه  دـیرفآ  ار  هچنآ  تـسناد  دروآ و  ناـشدوجوب  و 
هکنآ زا  سپ  ار  اـهنآ  وا  نتـسناد  نوچ  دـنیرفایب  ار  زیچ  همه  هکنآ  زا  شیپ  زیچ  همهب  دوب  اـناد  ادـخ  هشیمه  تشاـگن : دوخ  طـخب  مالّـسلا 

. ار زیچ  همه  دیرفآ 
. هدروآ ار  نآ  دننام  شردپ  زا  ییحی  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  ( 92  ) دیحوت رد 

فالتخا تناتـسود  هک  مدیـسرپ  درم و  نادـب  متـشون  تفگ  هزمح ، یبا  نب  دّـمحم  نب  رفعج  زا  شدنـسب  ص 107 ) ج 1   ) یفاـک رد  - 99
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نوچ هدوب  اناد  ادخ  هشیمه  میئوگن : ام  دـنیوگیم : یـضعب  ءایـشا ، قلخ  زا  شیپ  هدوب  اناد  ادـخ  هشیمه  دـناهتفگ  یخرب  ملع  هراب  رد  دـنراد 
تنابرق يراد ، رظن  رگا  سپ  میدرک ، تباث  يزیچ  وا  اب  لزا  رد  مینک  تباث  وا  يارب  ار  ءایـشاب  ملع  رگا  و  دـنکیم ، هک  تسنیا  دـنادیم  ینعم 

. هرکذ یلاعت  كرابت و  هدوب ، اناد  یلاعت  ادخ  هشیمه  تشون : شدوخ  طخب  مرذگن ، نآ  زا  منادب و  هک  يزیچ  نمب  يزومایب  هک 
رد يزیچ  تسیناور  هک  تسا  هدوب  مولعم  باحـصا  دزن  هک  دراد  تلالد  تشذـگ  رابخا  رد  هچنآ  زا  شیب  تشذـگ و  ربخ  نیا  حرـش  نایب :

، دشابن وا  زج  وا  اب  ات  دندرک  یفن  لزا  رد  ار  ءایـشاب  ملع  ملاع ، دزن  ار  تروص  لوصح  دراد  مزال  ملع  دنتـشادنپ  نوچ  دشاب و  ادـخ  اب  لزا 
رد دنحیرـص  رابخا  نیا  هصالخ  و  درک ، تابثا  ادـخ  يارب  ار  میدـق  ملع  دـشن و  اهنآ  مهوت  عفر  ضرعتم  ماـما  تسا  دـهاش  هچنآ  رب  ساـیق 

. هتسنادیم ار  اهنآ  مدع  لاح  رد  ناحبس  يادخ  مدعب و  قوبسم  دنثداح و  همه  تاقولخم  هکنیا 
ادخ زومایب  نمب  یهاوخ  رگا  تنابرق  متفگ : مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماماب  تفگ  هرکـس ، لیـضف  زا  شدنـسب  ص 108 ) ج 1   ) یفاـک رد  - 100

ار قلخ  هکنآ  زا  شیپ  هتبلا  دناهتفگ : یخرب  دنراد ، فالتخا  تناتـسود  تسا ، هناگی  هک  تسنادیم  دنیرفایب  قلخ  هکنآ  زا  شیپ  ههج  لج و 
ندـیرفآ زا  شیپ  هن  دوبن  وا  زج  دوب و  وا  هک  دـنادیم  زورما  وا  و  تسا ، درکیم  لـمع  تسنادـیم  ینعم  دـنیوگ  یخرب  و  تسنادـیم ، دـنیرفآ 

میتشاد تباث  وا  اب  ار  يزیچ  لزا  رد  تسین  وا  زج  تسا و  وا  هدوب ، اناد  هشیمه  وا  میراد  تباث  رگا  هک  دناهتفگ  و  ءایشا ،
111 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

اناد هرکذ  یلاـعت  كراـبت و  ادـخ  هشیمه  تشون : سپ  منکن  زواـجت  رگید  زیچب  نآ  زا  هک  ار  نآ  زوماـیب  نمب  میاـقآ  يا  یهاوـخ  رگا  سپ 
. هدوب

. هدروآ ار  نآ  دننام  شردپ  زا  راطع  ییحی  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  ( 92  ) دیحوت رد 
دارمیب دیرم  دومرف : هدوب ؟ دیرم  ادـخ  هشیمه  متفگ : مشـش  ماماب  دـیوگ  دـیمح  نب  مصاع  زا  شدنـسب  ص 109 ) ج 1   ) یفاـک رد  - 101

. هدرک هدارا  سپس  هدوب و  اناوت  اناد و  ادخ  هشیمه  دوشیمن ،
شنیرفآ زا  شیپ  لج  زع و  ادخ  مدیسرپ  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  وبأ  زا  تفگ : نانـس  نبا  زا  شدنـسب  ج 1 ص 113 )  ) نامه زا  - 102

تشادن و یـشسرپ  دوخ  زا  اریز  تشادن ، زاین  نادب  ادـخ  دومرف : دینـشیم ؟ دـیدیم و  ار  دوخ  متفگ : يرآ ، دومرف : دوب ؟ دوخب  اسانـش  قلخ 
هک دـیزگرب  اـهمان  دوخ  يارب  یلو  دـسرپب ، دوخ  زا  تشادـن  زاـین  و  دوب ، يرجم  شیئاـناوت  وا ، شدوخ  دوب و  دوخ  وا  تشادـن ، یـشهاوخ 

. دنناوخب اهنادب  ار  وا  نارگید 
. هدروآ ار  نآ  دننام  سیردا  نب  دمحا  زا  شردپ  زا  ص 2 )  ) رابخالا یناعم  رد  ( 127 ج 1 ،  ) نویع رد  ( 129  ) دیحوت رد 

نآ زا  ساپس  دومرف : داتسیا و  نخسب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  عوفرم  يدنسب  ( 134 ج 1 ،  ) یفاک رد  - 103
هک يزیچ  تخاس  درواین  شجنرب  وا - هتفگ  ات  دوب - هچنآ  هدیرفآ  يزیچ  زا  هن  هدوب و  يزیچ  زا  هن  هکنآ  اهنت  زاینیب ، هناگی ، اتکی ، يادـخ 

ار يزیچ  هدنزاس  ره  یگتـسخ ، جنریب و  و  نیـشیپ ، هنومنیب  دیرفآ  هچنآ  دیرفآرب  دـش ، دوب  شاب و  دومرف : تساوخ  ار  هچ  ره  انامه  دوب ،
هتفرگارف هتخوماین ، هدوبن و  نادان  ادـخ  و  دوب ، هتخومآ  هدوب و  هتـسنادن  اناد  ره  دـیرفآ ، هچنآ  تخاـس  زیچاـن  زا  ادـخ  دزاـسیم و  يزیچ  زا 

وا شناد  نامه  دزاس  ناشدوب  هکنآ  زا  شیپ  اهنادب  ششناد  ار ، یشناد  ندش  تسهب  هدوزفن  و  ناشندوب ، زا  شیپ  ار  زیچ  همه  دوخ  شنادب 
هناگی و هتـسویپ  هشیمه و  هکنآ  راـگزور ، ثراو  دـبا و  زاـس  دوباـن  زاـینیب ، هناـگی  ياـتکی  هتفگ - اـت  هدرک - ناـشدوب  هکنآ  زا  سپ  هدوب 

(. ربخلا  ) نارادراک تشذگ  زا  سپ  و  ناراگزور ، ندش  دیداب  زا  شیپ  تسیلزا 
112 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

و دنهد ، تسدب  تسد  ار  نآ  همه  هک  اجنآ  ات  تسا  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  روهشم  ياهینارنخـس  زا  هبطخ  نیا  هتفگ : هر - ینیلک - سپس 
دیرگنن ایآ  دـیوگ  ات  دـمهفب - تسنآ  رد  هچنآ  دـنک و  هشیدـنا  نآ  رد  نوچ  دـشاب  دـیحوت  ملع  يایوج  هک  یـسک  يارب  تسا  سب  نیمه 

روطچ و  هدودز ، وا  زا  ار  ثودح  ینعم  هدوبن ، يزیچ  زا  دوخ : هتفگ  اب  و  هدوب » هچنآ  هدـیرفآ  يزیچ  زا  هن  دـناهدوب  يزیچ  زا  هن   » شراتفگب
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و دندش ، دیدپ  رگیدمه  زا  زیچ  همه  دیوگیم  هک  یـسک  هتفگ  در  يارب  هدنکفا  وا  ياههدیرفآ  رب  ار  هنومن  هدامیب و  عارتخا  قلخ و  فصو 
زا  » دوخ هدومرفب  درک  عفد  و  هنومن ، يور  زا  زج  دوشن  هتخاـس  ياهیاـم و  زا  زج  يزیچ  دوشن  دـیدپ  دنتـشادنپ  هک  هیونث  هتفگ  لاـطبا  يارب 

تـسنیا دناهتـسب  لد  نادب  ناهج  ثودح  رد  هیونث  هک  يزیچ  رتشیب  اریز  ار  ناهاش  ههبـش  هیونث و  ياهلیلد  همه  هدوب » هچ  ره  هدیرفآ  زیچان 
زا اهنآ  هتفگ  تسا و  ءاطخ  زیچ  زا  اهنآ  هتفگ  زیچان و  زا  اـی  هدـیرفآ  زیچ  زا  ار  اـهزیچ  هدـننیرفآ  هک : تسین  نوریب  ود  نیا  زا  دـنیوگیم  هک 
هن : » دومرف دروآ و  تسرد  رتاسر و  ار  هژاو  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و  دـشاب ، زیچان  زا  يزیچ  دوشیمن  اریز  تسا ، ضقانت  مه  زیچان 

دیدپ هدیرفآ و  هک  يزیچ  ره  اریز  هدرک ، یفن  مه  ار » زیچ   » دوخ و  هدوب ، يزیچ  هک  هدرک  یفن  نم »  » هملک اب  هدوب » هچنآ  هدیرفآ  يزیچ  زا 
هدرک و دیدپ  ار  ءایـشا  میدق  هدام  زا  ادخ  هک  دنیوگ  هیونث  هچنانچ  دـشاب  هدرک  دـیدپ  نآ  زا  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  ياهیام  زا  هن  تسا  هدـش 

. هدروآ ار  شدننام  شناردپ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدنسب  ( 18  ) دیحوت رد  « 1  » تسا هنومن  زا  دیلقت  نامه  ریبدت 
113 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

مراگدرورپ یتسار  دومرف : بلعذ  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  ج 1 ص 138 )  ) یفاـک رد  - 104
رد ار  وا  نکاـما  دـیوگ :- اـت  تسوا - زا  شیپ  يزیچ  دوـشن  هتفگ  تـسا  زیچ  ره  زا  شیپ  دوـشن ، وا  فـصو  فـطل  تـسا ، تفاـطل  فـیطل 

- دیوگ ات  تسا - وا  لزا  زاغآ  شدوجو ، یتسین  رب  شدوب و  اهتقو  رب  تسا  شیپ  دیوگ - ات  دنراینرب - رد  ار  وا  تاقوا  و  دـنریگن ، ناشدوخ 
هزیرغ دوخ  نیرفآ  هزیرغ  هک  دروآ  هاوگ  ار  ناـشاههزیرغ  و  سپ ، هن  دـشاب و  شیپ  هن  ار  وا  هک  دوش  هتـسناد  اـت  سپ  زا  ار  شیپ  درک  ادـج 

وا و ناـیم  دوش  هتـسناد  اـت  تشاد  هدرپ  رد  رگید  کـی  زا  ار  اـهنآ  درادـن ، تقو  ناـشرازگ  تقو  هک  داد  ربخ  ناـنآ  ندرک  تقومب  درادـن ،
ياهتـسناد هک  هگنآ  دوب  اـناد  دوبن ، يراد  دوبعم  هک  هگنآ  دوب  دوبعم  و  دوبن ، هدـش  هدرورپ  هک  هگنآ  دوـب  هدـنرورپ  تسین  ياهدرپ  شقلخ 

. دوبن یندینش  هک  هگنآ  دوب  اونش  دوبن ،
ره ثودح  هک  تسنیا  دوصقم  اسب  الـصا و  تسین  ینامز  ادـخ  هک  تسنیا  سپ » شیپ و  نایم  درک  ادـج   » مالّـسلا هیلع  وا  هتفگ  رهاظ  نایب :

یتلع ار  وا  دوش  هتـسناد  ات  تخاس  رگید  کی  تلع  ار  ءایـشا  ای  درادـن ، يزاـغآ  شدوجو  دوش  هتـسناد  اـت  تخاـس  یتقوب  طونم  ار  يزیچ 
یفن رد  تسا  رهاـظ  تسین » یتقو  ار  ناـشرازگ  تقو  هک   » وا هتفگ  رهاـظ  نینچمه  و  تسا ، رترود  یمود  دـنرود و  ینعم  ود  نیا  و  تسین ،

تـسا نکمم  هچرگ  دراد  تلالد  نآ  رب  تاقوا » شدریگن  رب  رد   » وا لوا  هتفگ  نینچمه  و  مود ، هجو  يارب  تسا  لمتحم  هچرگ  وا  زا  نامز 
« وا دوب  تقو  همه  زا  تسا  شیپ   » هک وا  هتفگ  رد  نخـس  دریگ و  رب  رد  ار  وا  ات  تسین  ینامز  وا  زا  دعب  وا و  زا  شیپ  هک  دـشاب  نیا  دوصقم 

. تسا نشور  وا  زج  ثودح  رب  رگید  تارقف  تلالد  و  تشذگ ،
: دومرف درک و  ینارنخس  مدرم  يارب  هفوک  رد  نینمؤملا  ریما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  ج 1 ص 139 )  ) یفاـک رد  - 105

شدوجو لیلد  ار  شقلخ  دیرفآ ، دوخ  یسانشادخ  ترطفب  ار  نانآ  و  تخادنا ، شناگدنب  لدب  ار  دوخ  ساپـس  هک  تسادخ  نآ  زا  ساپس 
، شدوب يارب  تسین  یتدم  دومرف - ات  شندوب - یلزا  لیلد  ار  شقلخ  ثودح  و  دروآ ،

114 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
. شدوجو يارب  یتیاهن  هن  و 

يزیچ مالّسلا و  هیلع  متفه  ماماب  متشون  دیوگ  هک  هدرک  تیاور  مشاه  ینب  یلوم  هَّللا  دبع  نب  حتف  زا  يدنـسب  ج 1 ص 140 )  ) رد و  - 106
: تشون نمب  دوخ  طخب  وا  مدیسرپ و  دیحوت  زا 

نید زاـغآ  وا : هتفگ  اـت  هدروآ - هدرک  تیاور  لهـس  هچنآ  دـننام  و  تشاذـگ ، اههدـنب  لدـب  ار  دوخ  ساپـس  هک  تسا  ادـخ  نآ  زا  ساـپس 
تسا هاوگ  یفصو  ره  نوچ  وا  زا  تسا  یفصو  ره  یفن  وا  یـسانشهناگی  لامک  و  وا ، نتـسناد  هناگی  شتخانـش  لامک  و  تسا ، وا  تخانش 

تسا و عنتمم  لزا  رد  ندوب  ود  هک  دـنندوب  اـتود  هاوگ  ود  ره  و  تسا ، فصو  زج  هک  تسا  هاوگ  مه  فوصوم  تسا و  فوـصوم  زج  هک 
هچنآ زا  تسا  رترب  ام و  راگدرورپ  دوش  فیـصوت  نینچ  دوبن ، ياهدرورپ  دوب و  هدـنرورپ  دوبن ، ياهتـسناد  دوب و  اناد  دـیوگ - ات  یندـشان -
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. دنیاتسب ار  وا  اههدننک 
. هدروآ ار  شدننام  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  شدنسب  ( 24  ) دیحوت رد 

ادخ نآ  زا  ساپـس  تفگ : دـناوخ و  هبطخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : روعا ، ثراح  زا  شدنـسب  ص 141 ) ج 1   ) یفاـک رد  - 107
ار وا  تیلوا  دـیوگ - اـت  هدوـبن - هک  دروآ  ياهزاـت  هدـیدپ  تسا و  يراـک  رد  زور  ره  اریز  دریذـپن  ناـیاپ  وا  ياهیتفگـش  دریمن و  هک  تسا 

زیچ ره  زا  شیپ  زاغآ  دیوگ - ات  هتشادن - مدقت  وا  رب  ینامز  هدوبن و  وا  زا  شیپ  یتقو  هکنآ  هن ، یتیاغ  دح و  ار  وا  تیرخآ  تسین و  یتیاهن 
ره زا  دـنیرفایب  تساوخ  ار  هچ  ره  تخاس  نقتم  دـیوگ - اـت  تسین - يدـعب  ار  وا  تسا و  زیچ  ره  زا  سپ  رخآ  تسین و  شیپ  ار  وا  تسا و 

هتـساوخ هچ  ره  هدرک و  زاغآ  هتـساوخ  ار  هچنآ  ره  هدـیرفآ ، هچنآ  ره  شنیرفآ  رد  یگتـسخیب  و  هدوب ، نآ  زا  شیپ  هک  يدـننامیب  هنومن 
(. هبطخلا  ) دننادب ار  وا  يراگدرورپ  ات  سنا  نج و  زا  هدروآرب 

. هدروآ ار  شدننام  دلاخ  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  ( 13  ) دیحوت رد 
مدرک و مالـس  دـندوب  وا  دزن  یهورگ  مدـمآ و  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رب  تفگ  یفعج ، هصیبـق  زا  يدنـسب  تارف : ریـسفت  رد  - 108

ام هصیبق  يا  دومرف : دنیرفآ ؟ رون  یکیرات و  ای  هدرتسگ  ینیمز  هتخاس و  ینامسآ  ادخ  هکنآ  زا  شیپ  دیدوب  اجک  امش  متفگ : متسشن و 
115 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. میتفگیم حیبست  مدآ  قلخ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدزناپ  ار  ادخ  شرع و  درگ  میدوب  رون  زا  یئاههنومن 
ادخ یتسار  یلع ، يا  تفگیم : یلعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدینـش  هک  سابع  نبا  زا  يدنـسب  تایالا  لیوات  باتک  - 109
ادـخ میدوب  نایناهج  راگدرورپ  شرع  ولج  ردام  و  شلالج ، رون  زا  دـیرفآ  مه  اب  ار  وت  ارم و  سپ  دوبن ، وا  اب  يزیچ  دوب و  یلاعت  كرابت و 

(. ربخلا  ) دنوش هدیرفآ  نیمز  نامسآ و  هکنآ  زا  شیپ  میدرکیم  یئاتسهناگس  ساپس و  سیدقت و  حیبست و  ار 
دیرفآ شکاپ  رون  زا  ارم  ادخ  ناملس  يا  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یـسراف  ناملـس  زا  بضتقملا - باتک  - 110
دناوخ ار  وا  دیرفآ و  ار  همطاف  یلع  نم و  رون  زا  سپ  درب ، شنامرف  دناوخ و  ار  وا  دیرفآ و  ار  یلع  مرون  زا  و  مدرب ، شنامرف  دـناوخ و  ارم 

ماما هن  نیسح  رون  زا  سپـس  دندرب  شنامرف  دناوخ و  ار  نانآ  دیرفآ و  ار  نیـسح  نسح و  همطاف  زا  یلع و  زا  نم و  زا  سپ  درب ، شنامرف  و 
، یمدآ ای  هتـشرف ، ای  بآ ، ای  اوه ، ای  هدرتسگ ، ینیمز  هتخاس و  ینامـسآ  دنیرفایب  هکنیا  زا  شیپ  دـندرب  شنامرف  دـناوخ و  ار  اهنآ  دـیرفآ و 

(. ربخلا  ) میدوب شنامرفب  شوگ  میتفگیم  شحیبست  هک  میدوب  اهرون  شملع  ردام 
. هدروآ ار  نآ  دننام  ناملس  ات  شدنسب  صاصتخا  رد 

دیرفآ ار  ام  ادـخ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  سنا  زا  شدنـسب  یـسراف  هَّللا  لضف  زا  نانجلا  ضایر  باتک  - 111
-112 ربخلا )  ) میدرکیم حـیبست  ار  وا  اـم  یخزود ، هن  یتشهب و  هن  یـشرع و  هن  و  هدرتـسگ ، ینیمز  هن  و  دوب ، هتخاـس  ینامـسآ  هن  هک  هگنآ 

درک زاغآ  هتـسنادن ، هن  هتـسناد و  هن  دوبن ، وا  زج  يزیچ  دوب و  ادخ  رباج  يا  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  یفعج  رباج  ات  شدنـسب 
دوخ ربارب  رد  يزبـس  ياـههیاس  ار  اـم  شتمظع و  رون  زا  وا  هارمهب  نادـناخ  اـم  شنیرفآ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  شنیرفآـب 

نامراگدرورپ رون  زا  ام  رون  دشیم  ادج  هام ، هن  دیشروخ و  هن  زور و  هن  بش ، هن  یناکم ، هن  ینیمز ، هن  دوب و  ینامسآ  هن  هک  اجنآ  تشاداو 
زا دیشروخ  وترپ  نوچ 

116 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
. میدیتسرپیم دیاش  هچنانچ  ار  وا  میدرکیم و  ساپس  سیدقت و  حیبست و  ار  ادخ  دیشروخ ؛

ریما یلع  هَّللا ، لوسر  دّـمحم  هَّللا ، الا  هلا  ال   ) تشاگن ناکم  نآ  رب  و  دـیرفآ ، ار  نآ  دـنیرفآ و  ار  یناکم  هک  دـمآ  دـیداب  ادـخ  يارب  سپس 
، تشون ار  نامه  شرع  ياـههدرپ  رب  دـیرفآ و  ار  شرع  ادـخ  سپـس  مدرک ، شیراـی  مداد و  شکمک  ودـب  هک  تسا  وا  یـصو  نینمؤملا و 

سپـس تشون ، ار  نآ  دننام  اهنآ  رب  و  دـیرفآ ، ار  خزود  تشهب و  سپـس  تشون ، ار  نآ  دـننام  شیاههرانک  رب  دـیرفآ و  ار  اهنامـسآ  سپس 
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، داد اج  اوه  رد  دیرفآ و  ار  نایرپ  سپـس  تشون ، ار  نآ  دننام  مه  نآ  رب  دیرفآ و  ار  اوه  سپـس  داد ، اج  نامـسآ  رد  دـیرفآ و  ار  اههتـشرف 
، دـنام اج  رب  نیمز  دـندنام و  اپ  رب  نوتـسیب  اهنامـسآ  هک  دوب  نادـب  رباج  يا  تشون ، ار  نآ  دـننام  شیاهرانک  رب  دـیرفآ و  ار  نیمز  سپس 

ادخ هک  هدیرفآ  تسخن  و  میئادخ ، هدیرفآ  تسخن  ام  هتفگ - ات  هدناشک - يزارد  ثیدح  سپـس  دیرفآ ، نیمز  يور  زا  ار  مدآ  ادخ  سپس 
لضفم زا  شدنسب  و  - 113 ربخلا ،) مامت   ) نایمدآ اههتشرف و  زا  تدابع  حیبست و  ببس  میتسه و  قلخ  ببـس  ام  تفگ ، حیبست  دیتسرپ و  ار 

ار ادخ  شرع  درگ  رد  اهرون  دومرف : دنوش ؟ هدیرفآ  نیمز  اهنامسآ و  هکنآ  زا  شیپ  دیدوب  هچ  امش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیـسرپ  هک 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  لبنح  نب  دمحا  زا  و  - 114 ربخلا )  ) دیرفآ ار  اههتشرف  ناحبـس  يادخ  ات  میدرکیم  سیدقت  حیبست و 

. لاس رازه  هدراهچ  هب  ار  شرع  دنیرفایب  هکنآ  زا  شیپ  ادخ  ربارب  میدوب  يرون  یلع  نم و  دومرف : هک  مّلس 
دیرفآ تاقولخم  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  رون  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  شدنـسب  و  - 115

. دیرفآ باجح  هدزاود  وا  اب  و 
؟ دوب هچ  دیرفآ  یلاعت  ادخ  هک  يزیچ  تسخن  متفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسرب  دیوگ : هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  شدنـسب  - 116

(. ینالوط ربخ  رخآ  ات   ) دیرفآ ار  یبوخ  ره  وا  زا  سپس  دیرفآ  ار  وا  رباج ، يا  وت  ربمغیپ  رون  دومرف :
نآ زا  ار  یلع  رون  و  دوب ، نم  رون  دـیرفآ  ادـخ  هک  يزیچ  تسخن  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک  رباـج  زا  و  - 117

ینشور دیشروخ و  حول و  شرع و  دیرفآ  سپس  دوشگرب ،
117 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

«. 1 ( » ربخلا  ) ار یئاسانش  درخ و  اههدید و  رون  زور و 
همه تخاس  رد  هک  تسا  ادخ  نآ  زا  ساپـس  دومرف : هبطخ  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  شدنـسب  يدوعـسم  ۀیـصولا  باتک  - 118

يورینب ار  اهنآ  هدیرفآ  رب  هکلب  اهنآ ، شنیرفآ  رب  کمکیب  و  هدیرفآ ، نیـشیپ  هنومنیب  هیامیب و  ار  اههدـیرفآ  سانجا  و  تسا ، هناگی  زیچ 
لاوزیب و تدـمیب ، دـحیب و  هدـنیاپ  هناگی ، اـتکی ، شناـمرف . ریذـپ  هدـیدپ  نوبز و  نتورف و  دـنتفرگ  هرکیپ  وا  تساوخب  و  دوخ ، فیطل 

اهنابز رد  شفـصو  و  درادـن ، ارف  ار  وا  یناکم  چـیه  دـنزاسن و  نوگرگد  ار  وا  اـههنامز  دـشاب ، نینچ  هتـسویپ  هشیمه و  هدوب  نینچ  یتسین ،
ار شفـصو  تقیقح  ات  دـنتخاتن  وا  رب  اهدرخ  و  دـنهد ، شرازگ  وا  ندـید  زا  اـت  دـندیدن  شیاههدـید  دریگن ، شترچ  باوخ و  و  دـجنگن ،
ار زیچ  همه  دیرفآرب  دوشن ، غورد  شراتفگ  و  درادـن ، درگ  رب  شمکح  هداد ، شرازگ  شدوخ  هچ  نادـب  زج  تسنوچ  ینادـن  و  دـنرادنپ ،

بلاقب ار  اهنآ  ياههرکیپ  دینادرگ ، ار  اهنآ  تساوخ  هچ  نادب  و  دـیرفآ ، ار  همه  دوخ  يورینب  ریزویب ، نابیتشپیب و  رواییب ، هشیدـنایب و 
. اهنیمز اهنامسآ و  راطقا  رد  هدروآرب  هدیرفآ ، یقلخ  دیشک ، نوریب  ار  اهنآ  سانجا  و  دیرفآ ، ار  اهنآ  ناج  و  تخیر ،

تـسین تسا . هزنم  ار ، شیاهـششخب  یئالاو و  هناشن  شناگدـنبب  دـیامنب  ات  دروآرب  ار  وا  تساوخیم  هچنآ  زج  ینـشور  رب  ار  يزیچ  درواـین 
لـضفب تسنادان  هک  ره  ایادـخ ، راب  ناوارف ، دورد  شنادـناخ و  دّـمحم و  رب  ادـخ  تمحر  و  تسا ، راهق  هناگی و  وا  زج  یـشتسرپ  هتـسیاش 

هتشرب هک  يرون  زا  ار  وا  شنیرفآ  ات  ار  یقلخ  يدیرفاین  ینیمز و  يدرکن  نهپ  هکنیاب  مرقم  یتسارب  نم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم 
رخآ ات   ) ظوفحم یتناما  لحم  رد  و  يدرپس ، يراوتسا  ياج  رد  ار  وا  اج و  رب  ار  مدآ  شیارب  يدیرفآ  و  یتخاس ، مکحم  دوب  شیپ  یتسه 

118 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
(. ینالوط هبطخ 

. تسا هدش  دیدپ  تیشم  دومرف  مالّسلا ، هیلع  مشش  ماما  زا  ملسم  نب  دّمحم  زا  شدنسب  ج 1 ص 11 )  ) یفاک رد  - 119
. دنشاب یلوا  ندش  دیدپ  هب  دیاب  هدش  تسه  تیشمب  زیچ  همه  تسا و  هدش  دیدپ  تیشم  نوچ  نایب :

دوخ و يورینب  اهنآ  هدنروآ  دوجوب  و  زیچ ، همه  زا  شیپ  دوجوم  تسخن  هدـنز ، يادـخ  یئوت  هبنـش : کی  زور  ياعد  رد  دـجهتملا : - 120
هریخ شرون  زا  ار  اههدـید  و  تسا ، دـنلب  تهاـگیاج  هک  یتـشارفا  اوه  رد  ار  تشرع  هک  یئوت  دوـب ، هنوـگچ  هک  ناـشدروآرب  هدـنیآب  اـناد 
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تنامرف ماـجناب  ار  اهنامـسآ  سپـس  ياهناـگی ، یهاـشداپ  رهقب و  تشرع  زارف  رد  و  ياهدرپ ، رد  اههدـید  زا  دوخ  کـلم  یگرزبب  و  يدرک ،
حیبست ياههدنب  و  یتخاس ، اههدـننیب  رویز  ار  اهنآ  و  دـندنام ، ياج  رب  نوتـسیب  وت  سرت  زا  و  دـنتفریذپ ، ینوبز  اب  ار  وت  توعد  يدـناوخ ،

، يدرک بوکخیم  يداد و  رگنل  ار  اهنآ  اههوک  اب  تسا و  اهنآ  رد  هک  دنـشاب  هچنآ  رتسب  ات  يدوشگ  ار  اهنیمز  و  يداد ، اج  اهنآ  رد  ار  وگ 
اههدنز اب  و  یتسارآ ، هایگب  ار  نآ  و  دش ، راوتسا  دنلب  ياهرگنل  رب  نیمز  و  دندمآرب ، اوه  رد  ناشیاههرگنگ  دش و  ورف  كاخ  رد  اهنآ  نب  و 

(. اعد رخآ  ات   ) يدنکآ شیاههدرم  و 
حیبست یتخومآ  و  برقم ، ياههتشرفب  ار  تیاهنامسآ  يدرک  دابآ  و  نایناهج ، رب  دوخ  شرعب  یتفرگ  زارف  هبنشود : بش  ياعد  رد  و  - 121

زا هک  ره  اب  و  ناشاهدیلک ، اب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  یتشادـهگن  و  دـنداد ، وتب  ار  ناشراهم  يارـس  رگید  ایند و  نیرخآ و  نیلوا و  هب  ار  دوخ 
ایرد ود  دندرک  اج  و  دندیمرآ ، دوخ  هاگرارق  رد  وت  تاملکب  و  دندیـشکن ، ار  تناما  راب  سرت  زا  و  دنداهن ، ندرگ  تنامرفب  دوب  نآ  يالاب 

ارف ار  اـهنآ  دوخ  شنادـب  و  یتفرگ ؛ راـمآ  ار  اـهنآ  زیچ  ره  و  يداد ، ناـشنامرف  هچناـنچ  دـندمآ  مه  لابندـب  زور  بش و  و  دوخ ، ياـج  رد 
، دوبعم اـتکی  کیرـشیب  اـهنت  يدوب  وت  نآ ، زاسهدـنکارپ  هدـننیرفآ و  هدـنرآرب و  بلاـغ و  و  نآ ، نک  هدـیزگرب  قـلخ و  هدـننیرفآ  يراد ،

تشرع
119 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

، دوجو و  دوب ، عدـتبم  عیدـب و  وـت  دوـخ ، تزعب  يدـیرفآ  اـهنآ  رد  هچنآ  هن  و  دنـشاب ، ینامـسآ  ینیمز و  هکنآ  زا  شیپ  دوـب ، بآ  يور  رب 
(. ءاعد رخآ  ات   ) يدومن ریبدت  ار  اهنآ  تشنادب  و  يدرک ، زاغآ  ار  قلخ  دوخ  تمظعب  ياهدیمان ، ار  دوخ  هچنانچ  يوش  هدناوخ  هدننکدوب 

اهنامـسآ و ینیرفایب  هکنآ  زا  شیپ  راقو  رون و  وت  شرع  ناکرا  درگ  دوشیم خ ب ) اجباج   ) دـیخرچیم هبنـش : هس  بش  ياـعد  رد  و  - 122
زا و  دوب ، هدرتسگ  تتمظع  رون و  زا  تاهدرپ ، ارـس  و  رون ، زا  دوب  نازورف  تیـسرک  و  تیـسرک ، و  بآ ، رب  وت  شرع  دشاب  هدوب  و  ار ، نیمز 

و - 123 ءاعد ) رخآ  ات   ) گرزب شرع  راگدرورپ  وت  زج  یشتسرپ  هتسیاش  تسین  تشاد ، هطاحا  نآ  رب  ياهرگنک  تحدم  تزع و  ناطلس و 
اههتـشرف و  اوه ، رب  تملظ  دوب و  بآ  رب  تشرع  و  یگتـسخیب ، دمآ  ار  وت  یتساوخ  هچ  ره  ار و  تقلخ  يدـیرفآ  هبنـشجنپ : بش  ءاعد  رد 

. يدوب تقلخ  همه  زا  شیپ  وت  هتفگ - ات  تساپسب - دندرکیم  حیبست  تمارک ، رون و  شرع  دنتشاد  شود  رب  ار  وت  شرع 
، اهراگزور هدننادرگ  و  اهراک ، همه  ربدم  يادـخ  زج  یـشتسرپ  هتـسیاش  تسین  ناضمر : هام  مکی  تسیب و  بش  ياعد  رد  لابقا : رد  - 124

(. ءاعدلا  ) شتمدق تیلزا و  رب  دننک  تلالد  هک  دوخ  تمکحب  اهزیچ  همه  هدننیرفآ 
ار شقلخ  دیرفآ  هتفگ - ات  شـشناد - نادنمـشناد  دـنباین  رد  هک  ادـخ  زا  ساپـس  ءاعد : بتک  زا  لقن  ناضمر  هام  عادو  رد  و  ( 256 - ) 125
رب ار  نیمز  درک  نهپ  دیشک و  ناراککمک و  ناراییب و  ار  مکحم  ياهنامسآ  دروآرب  و  شزومآ ، یگتـسخ و  جنریب و  هنومن ، هیامیب و 

دوب زا  دـعب  هک  تسنادـیم  ناـنچ  درآ  ناـشدوجوب  هکنیا  زا  شیپ  ار  دوخ  قلخ  دـیرفآ ، هنوـمنیب  و  تسناد ، شزوـمآیب  هیاـپیب ، بآ  رس 
هن و  زادنا ، رگنل  ياههوک  هن  و  هتخاس ، نامـسآ  هن  هدش و  نهپ  نیمز  دوبن  هک  هگنآ  دوب  هک  تسا  ادخ  نآ  زا  ساپـس  هتفگ - ات  ناشندرک -

(. رخآ ات   ) نشور زور  هن  و  رات ، بش  هن  و  نادرگ ، هام  هن  و  ناخرچ ، دیشروخ 
120 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

- هتفگ ات  زیچ - ره  نک  دوب  و  زیچ ، ره  زا  شیپ  هدوب  یئوت  هفرع : زور  ءاـعد  رد  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماـما  زا  يدنـسب  و  لابقا 271 ) - ) 126
يداب هن  دوب و  ناور  یئایرد  هن  و  تشگیم ، یهام  هن  و  دیـشخردیم ، يدیـشروخ  هن  هک  هاگنآ  دوب ، بآ  رب  شـشرع  هک  ادخ  نآ  زا  ساپس 
يزاوآ هن  و  ناشوج ، ياهمـشچ  هن  و  رادهدرپ ، يزور  هن  و  راـت ، یبش  هن  و  اـجرب ، هدیـشک و  ینیمز  هن  و  دوب ، اـپرب  ینامـسآ  هن  و  دـیزویم ،

يوید هن  دـنمجرا و  ياهتـشرف  هن  هتفرگ ، یتـسه  يرپ  هن  و  هدـیرفآ ، یمدآ  هن  ناراـب ، يارب  يربا  هن  و  زادـنا ، رگنل  یهوـک  هن  و  ناـشورخ ،
. هدرمش يزیچ  هن  و  هدیشک ، هیاس  هن  هدنار ،

تـشنیرفآ ماـجنا  اـت  تشنیرفآ  زاـغآ  رب  و  ار ، تقلخ  زا  يزیچ  ینیرفاـیب  هکنآ  زا  شیپ  ساپـس  تسا  وت  زا  و  هفرع : زور  رگید  ءاـعد  رد  و 
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. زیچ ره  زا  شیپ  دوجوم  یئوت  و  لسرم : تیاورب  نابرق  دیع  ءاعد  رد  - 128 لابقا 203 ) )
رد ار  مدرم  هکنآ  اـی  بش ، تملظب  دوش  کـیرات  اـی  دیـشروخ  یمرگ  ربارب  رد  يریگهدرپ  هب  دـنک  توعد  ینعی  رادهدرپ » زور  هن  و  : » ناـیب

. تسا دیعب  یناعم  نیا  رتشیب  دشاب و  دیدش  ریس  ینعمب  ای  اهنآ  نت  رب  دوش  ياهماج  نوچ  دریگ و  ارف  دوخ  وترپ 
. هدوب هدنز  ره  زیچ و  ره  زا  شیپ  هک  ادخ  نآ  زا  دمح  مالّسلا : هیلع  داجس  ماما  یگتفه  ياهاعد  زا  نیمالا ، دلب  رد  - 129

ار زیچ  همه  ثودـح  و  هدوب ، هیاـم  زا  هدـیرفآ  هچنآ  هن  و  هدوب ، يزیچ  زا  هن  هک  ادـخ  نآ  زا  دـمح  مالّـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و  - 130
شنیرفآ ثودح  و  دشاب . وا  هناشن  هک  تسا  سب  نتخاس  مکحم  دوخ ، ندوب  میدـق  رب  لیلد  ار  اهنآ  ندوب  هزات  و  هتفرگ ، دوخ  تیلزا  هاوگ 

. وا ندوب  میدق  رب  لیلد  تسا  سب 
يدـیرفآ هتفگ - اـت  دوب - هدـماین  دـید  رد  تکلم  زا  چـیه  و  دوـبن ، تقلخ  زا  زیچ  چـیه  هک  يدوـب  تسخن  هبنـش : بش  ياـعد  رد  و  - 131

سپـس تیهاشداپ  تزع و  راقو و  لالج و  يارب  يدیدنـسپ  ار  نآ  هک  یلزنم  ار  نامـسآ  یتخاـس  ناـمتخاس و  رتسب و  ار  نیمز  اهنامـسآ و 
. میدق ره  زا  شیپ  میدق  و  زیچ ، ره  زا  شیپ  هدنز  یئوت  هتفگ و  ات  ار  دوخ  یسرک  شرع و  نآ  رد  يداهن 

121 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
هن هتخاس  ینامـسآ  هن  دوب ، بآ  رـس  رب  وت  شرع  و  دوبن ، يزیچ  هک  هاگنآ  يدوب  مالّـسلا : هیلع  مظاک  ماما  زا  نیمالا : دلب  جـهم و  رد  - 132

یشیک هن  هدیرفآ ، يربا  هن  نادرگ ، ياهراتس  هن  و  نازورف ، يرتخا  هن  و  نایرج ، رد  یهام  هن  و  ناشخرد ، يدیـشروخ  هن  و  هتخادرپ ، ینیمز 
. دشاب هدوب  هکنآ  زا  شیپ  هدوب  هچنآ  یتسناد  اهنت ، يدوب  هک  نانچ  اهنت  ینامیم  اجب  و  دوب ، هدش  موهفم  یترخآ  هن  هدش  هتسناد 

مالّـسلا هیلع  یلع  زا  شناردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يروث  نایفـسب  لـصتم  دنـسب  ( 306  ) راـبخالا یناـعم  رد  لاـصخ و  رد  - 133
تشهب ملق و  حول و  یسرک و  شرع و  نیمز و  اهنامسآ و  دنیرفایب  هکنآ  زا  شیپ  ار  دّمحم  رون  دیرفآ  یلاعت  كرابت و  ادخ  یتسارب  دومرف :

و ار ، نامیلـس  دواد و  یـسیع و  یـسوم و  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  حوـن و  مدآ و  دـنیرفایب  هکنآ  زا  شیپ  و  ار ، خزود  و 
(. ربخ رخآ  ات   ) لاس رازه  راهچ  تسیب و  دص و  راهچب  ار  ناربمغیپ  همه  دنیرفایب  هکنآ  زا  شیپ 

ار و یلع  ارم و  دیرفآ  ادخ  یتسار  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  لبج  نب  ذاعم  ات  شدنـسب  قودـص  للع  رد  - 134
شرع ربارب  دومرف : دیدوب ؟ اجک  امش  سپ  هَّللا  لوسر  ای  متفگ : دنیرفایب ، ار  ایند  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  تفه  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و 

؟ ياهنومن هچ  رد  متفگ  میدرکیم ، دیجمت  سیدقت و  و  میدرکیم ، ساپس  میتفگیم و  حیبست  ار  ادخ 
(. ربخلا  ) رون ياههرکیپ  دومرف :

يا متفگ  هتفگ : ات  ار  نآ  تسا  هدـیناشک  جارعم ، فصو  رد  ینالوط  يربخ  رد  هر - هرذ - یبا  زا  شدنـسب  میهاربا  نبا  تارف  ریـسفت  - 135
، دیئادخ هدیرفآ  تسخن  هکنیا  اب  میسانشن  ار  امش  هنوگچ  ادخ  ربمغیپ  يا  دنتفگ : دیسانشیم ؟ دیاب  هچنانچ  ار  ام  ایآ  مراگدرورپ  ياههتشرف 

دوب بآ  رـس  رب  وا  شرع  و  شیهاشداپ ، توکلم  رد  تخاس  نتـسشن  ياج  امـش  يارب  و  دوخ ، رون  زا  دـیرفآ  ینارون  ياـههرکیپ  ار  اـهامش 
ات ار  شرع  تشارفارب  سپـس  زور ، شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـیرفآ  سپـس  هتخادرپ ، ینیمز  و  دـشاب ، هتخاس  ینامـسآ  هکنآ  زا  شیپ 

اههتشرف سپس  دیتفگیم ، ریبکت  دیدرکیم و  سیدقت  دیتفگیم و  حیبست  دیدوب  وا  شرع  ربارب  رد  امش  دش و  راوتسا  شرع  رب  متفه و  نامسآ 
زاغآ رد  دیرفآ  ار 

122 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
(. ربخلا  ) هدنکارپ يراونا  زا  تساوخ  هچنآ 

ساپس هدش : روآدای  ار  مالّسلا  هیلع  مدآ  شنیرفآ  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  زاغآ  هک  ياهبطخ  رد  ( 20 - 14 ج 1 ،  ) هغالبلا جهن  - 136
ار شقح  ناـنک  شـشوک  دـنناوتن و  هرامـش  ار  شیاـهتمعن  نارگراـمآ  و  تسین ، اـسر  شـشیاتسب  نارونخـس  راـتفگ  هک  تسیئادـخ  نآ  زا 

تقو هن  حرش و  هن  دراد ، هزادنا  هن  شفـصو  هکنآ  دسرن ، ودب  نادنمـشوه  یـصاوغ  و  دنباین ، رد  ار  وا  زاورپ  رود  ياهتمه  هکنآ  دنزادرپن ،

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 284 

http://www.ghaemiyeh.com


نارگ ياهگنــس  هـب  ار  نـیمز  هـصرع  و  دـنکارپ ، شرهمب  ار  اـهداب  و  دـیرفآ ، دوـخ  يورینب  ار  قئـالخ  يزارد ، رهب  یتدـم  هـن  و  یندرمش ،
. درک بوکخیم 

صالخا وا ، یسانشهناگی  لامک  و  تسا ، وا  یسانشهناگی  وا  رواب  لامک  و  وا ، ندرک  رواب  شتخانش  لامک  و  تسا ، وا  تخانـش  نید  زاغآ 
زج هک  تسا  هاوگ  یفوصوم  ره  تسا و  فوصوم  زج  هک  تسا  هاوگ  یتفـص  ره  اریز  تسا ، وا  زا  تافـص  یفن  واب  صالخا  لامک  و  واـب ،
ود ار  وا  هک  ره  و  هدرک ، ات  ود  ار  وا  شتفرگ  نانگمه  هک  ره  و  هتخاس ، نانگمه  ار  وا  دناد  یتفص  اب  ار  هناحبـس  ادخ  هک  ره  تسا ، تفص 
درک شدودـحم  هـک  ره  و  تخاـس ، دودـحم  ار  وا  درک ، تراـشا  واـب  هـک  ره  و  تسنادـن ، ار  وا  درک  هـیزجت  هـک  ره  و  درک ، هـیزجت  درک 

رب تفگ : سک  ره  و  تسناد ، يزیچ  نمـض  رد  ار  وا  هتبلا  تسا  ییاـج  هچ  رد  تفگ  سک  ره  تسنادـن ، شاهناـگی  تـفرگ و  شاهرامـشب 
، دشاب هدمآ  رب  یتسین  زا  هن  تسه  ندش ، دیدپ  زا  هن  دـشابیم  تسنادـن ، یتسهب  طیحم  ار  وا  تسناد و  یهت  وا  زا  ار  ییاج  دراد ؟ رارق  اجک 
دوب و اـنیب  دـشاب  هتـشاد  يرازبا  تکرح و  هکنیاـب  هن  تسا  هدـننکقلطم  یئادـجب ، هن  تسیزیچ  ره  زج  و  یناـنگمهب ، هن  تسه  زیچ  همه  اـب 

درک زاغآ  و  یندروآرب ، ار  قلخ  دروآرب  تشادن  یساره  شدوبن  زا  دوبن و  یشخب  شمارآ  هک  هاگنآ  زا  دوب  هناگی  دوبن ، شقلخ  زا  یندید 
و دروآ ، دـیدپ  دوخ  رد  هک  یتکرحیب  و  دریگ ، هرهب  نآ  زا  هک  یـشیامزآیب  و  دـناخرچب ، ار  نآ  هک  ياهشیدـنایب  یندرک ، زاغآ  ار  اهنآ 
، تخادـنا تفلا  تسویپ و  اهنآ  ياهنوگرگد  نایم  و  درک ، تلاوح  دوخ  تقوب  ار  يزیچ  ره  دـشاب ، ناـشیرپ  نآ  رد  هک  یـسفن  ثیدـحیب 

اناد دنابسچ ، ناشهرکیپ  هب  دناشن و  ياج  رب  ار  ناشاهشعن 
123 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

سپس دوب ، اسانش  ار  اهنآ  فارطا  ناگنهآ و  مه  نانگمه و  و  تشاد ، ارف  ار  ناشتیاهن  دودح و  همه  و  ناشندرک ، زاغآ  زا  شیپ  اهنادب  دوب 
مهرد شجوم  هک  تخاس  ناور  نآ  رد  یبآ  و  ار ، اضف  اوه و  تاقبط  همه  ار و  هرانک  ره  تفاکش  وج و  ره  دوشگ  دروآرب و  هناحبس  ادخ 
شنآ رب  و  دـنادرگرب ، ار  نآ  ات  داد  نامرف  ار  داب  نآ  و  درک ، راب  ار  نآ  هدننکـش  ینافوط  و  تخـس ، يداـب  شود  رب  و  مهرب ، شفرژ  دوب و 
ناحبس يادخ  سپس  ناشوج ، شیالاب  رب  بآ  دوب و  نافاکـش  شریز  رد  اوه  تشاداو ، دوخ  زرم  رب  ار  نآ  و  دبوکب ، ار  نآ  ات  درک  طلـسم 

شنایرج و  داتسیان ، زاب  چیه  دش و  تسویپ  نآ  شزو  و  تشامگ ، راکب  تشاد  دوخ  رد  هچ  ره  دش و  میقع  شهاگشزو  هک  دروآرب  يداب 
ار اهایرد  جوم  دز و  یلیـس  تخـس  ار  ناـشورخ  بآ  نآ  اـت  دومرف  ار  وا  و  تفرگ ، يرود  دوخ  أـشنم  زا  و  دـش ، داـبدرگ  تفرگ و  يدـنت 

شنازرل يورب  شمارآ  دـنادرگرب و  شرخآب  ار  شلوا  و  درک ، باترپ  ءاـضفب  و  دز ، مهرب  ار  نآ  ءاقـس  کـشم  نوچ  و  تخیگنارب ، بوخ 
تفه نآ  زا  و  روانهپ ، یئاضف  رد  درب  الاب  هداشگ  ياوه  رد  ار  فک  نآ  و  دنارپ ، فک  شاهتشابنا  مهرب  و  تشارفارب ، شیانفرژ  ات  دیشاپرب 

نآ هیاپ  هک  ینوتسیب  دنلب  ياهدروآرب  رادهگن و  دوخ  یفقس  ار  ناشرتزارف  و  تخاس ، راد  دوخ  یجوم  ار  اهنآ  رتبیشن  تخاس و  نامسآ 
نارپ و یغارچ  نآ  رد  درک  هناور  و  نازورف ، ياههراتس  وترپ  نارتخا و  رویزب  شتسارآ  سپس  دراد ، هتـشر  رد  ار  نآ  هک  یخیمیب  و  دشاب ،
زا ار  اهنآ  درک  رپ  و  ار ، دـنلب  نامـسآ  تفه  هنایم  دوشگرب  سپـس  نازرل ، يراگن  و  نادرگ ، یفقـس  رب  هدـندرگ و  یخرچ  رد  نابات  یهاـم 

فص زا  هک  هتسب  هدر  یخرب  دنتسیان ، اپرب  هک  عوکر  رد  هشیمه  یخرب  دنرادن  عوکر  هک  هدجـس  رد  هشیمه  یخرب  نوگانوگ ، ياههتـشرف 
يربخیب هن  و  نت ، رد  یتسس  هن  و  درخ ، رد  وهس  هن  مشچ و  رد  باوخ  ار  اهنآ  دریگن  ورف  دنوشن ، هتـسخ  هک  ینایوگحیبست  و  دنوشن ، ردب 
ناـنابهگن یخرب  شناـمرف ، مکحب و  ناـنک  دـمآ  تفر و  و  شنـالوسر ، يوـسب  ناـشیا  ماـغیپ  و  دـنیوا ، یحورب  ءاـنما  یخرب  یـشومارف ، زا 

همه زا  ناشمادنا  و  هتفر ، ردب  اهنامسآ  نیرتدنلب  زا  اهندرگ  اهنیمز و  نیرتبیـشن  رد  ماگ  ار  یخرب  شتـشهب ، نانابرد  و  دنیوا ، ياههدنب 
ناششود هدز و  نوریب  ناهج  يوس  همه  زا  نوریب ز  ناهج  يوس 

124 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
ناشناتـسد ریز  اهنآ و  نایم  تزع  بجح  دناهدیچیپ ، دوخ  رب  ار  اهرپ  هتخادنا و  ریزب  اههدـید  دـنرادرب ، ار  شرع  ياههیاپ  هک  تسا  بسانم 

. هتخیوآ تردق  ياههدرپ  و  هدش ، هدز 
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اب و  دنزاسن ، دودحم  ییاج  چیهب  ار  وا  دـنرادن ، اور  واب  ار  اههدـیرفآ  فاصوا  و  دـننکن ، يدـنب  تروص  دوخ  نورد  رد  ار  دوخ  راگدرورپ 
. دنسانشن شیارب  يدننام  دنرادن و  تراشا  يوب  يدننامه 

. هدروآ رییغت  یکدنا  اب  ار  نآ  دننام  هحلط  نبا  لوئسلا  بلاطم  رد 
« ۀـحدم ، » مینکیم هراشا  تسا  ماقم  بسانم  هک  یخربب  اجنیا  و  تشذـگ ، دـیحوت  باتک  رد  هبطخ  نیا  تاراـبع  زا  يرایـسب  حرـش  حاـضیا :

یفن زارد » تدـم  هدرمـش و  تقو  ، » دـناهدنامرد مه  اب  نارگـشیاتس  همه  هک  تسنیا  روظنم  اسب  شیاتـس و  لاـح  رد  تسا  رگـشیاتس  عضو 
هتـشذگ يارب  یلوا  دیاش  ریذپ و  نایاپ  دودحم و  ياهنامز  رب  نآ  لمح  تسا  نکمم  و  ناکم ، دـننام  یلاعت  ادـخ  زا  قلطم  روطب  تسنامز 

تسا درفم  ظفلب  هچنآ  و  تسا ، تمحر  يارب  تسا  حایر  ظفل  نآرق  رد  اج  ره  و  تسا ، اهنآ  طسب  حایر ) رـشن   ) هدنیآ يارب  یمود  تسا و 
ناحبـس يادخ  هک  نانچ  تسناراب ، ینعمب  تمحر  هک  اسب  و  ناوارف ، تمحر  تسا و  مک  باذـع  هک  تسنیاب  هراشا  دـیاش  باذـع و  يارب 

ناراب ربا  دـنرادنپ  برع  هدـش  هتفگ  و  فارعالا » - 56 ، » شتمحر ناراـب  زا  شیپ  شخب  هدژم  ار  اـهداب  دتـسرفیم  هک  تـسا  وا  و  : » هدوـمرف
ار ناراب  ربا  هک  دـنیوگ  شمرن  اب  بوخ و  ياهدابب  رـشن  هتفگ  ءارف  دـشاب ، نیا  حایر  رـشن  ینعم  هک  اسب  فلتخم و  داب  دـنچ  زا  رگم  دریگن 
نامـسآ و نایم  ربا  رادهگن  زیخ ، ناراب  هدننکنتـسبآ و  ياهداب  تسا  اهنآ  زا  دنرایـسب و  تمحر  ياهداب  اریز  تسا ، رتهب  میمعت  دنرآرب و 

صالخا تبسانم  اسب  تسوا » زا  تافـص  یفن  واب  صالخا  لامک   » نآ زج  اهایرد و  رد  اهیتشک  هدننکناور  درابب و  ات  ربا  هدنراشف  و  نیمز ،
تخانـش صاوخب  رظن  و  ادـخ ، تدابع  رد  تسا  قولخم  ندرکن  دـصق  مدرم  مومع  رظن  زا  تدابع  رد  صالخا  هک  تسنیا  تافـص  یفن  اـب 

يادخ هدـیتسرپن و  هناگی  يادـخ  دـشاب  دـقتعم  تاذ  رب  دـئاز  تافـص  ادـخ  يارب  هک  ره  تدابع و  رد  ناکما  بسحب  یگناگیب  تسا  ادـخ 
مان هک  ره   » تشذگ ربخ  رد  هچنانچ  هدیتسرپن  ادخ  الصا  هکلب  هدیتسرپ و  يدنچ 
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ار تفـص  مان و  دتـسرپ و  ار  انعم  اهنت  هک  ره  و  تسا ، كرـشم  دتـسرپ  ار  ود  ره  انعم  مان و  سک  ره  و  تسا ، رفاـک  هتبلا  اـنعم  ربارب  دتـسرپ 

هتفگ مثیم  نبا  یتسردـب » دنـشاب  نینمؤملا  ریما  نارای  نانآ  مه  دـشاب  وا  شدزنابز  راکـشآ  ناـهن و  رد  ددـنب و  ودـب  لد  دـناد و  نآ  هناـشن 
، تسا یئاغ  تلع  هکنآ  يارب  دراد  تیلوا  لقع  رد  و  كولـس ، بتارم  رد  تسا  فراع  فدـه  هک  تسا  هلماک  تفرعم  تفرعم ، زا  دوصقم 
وا یتسه  ینیقی  تشاد  رواب  هدامآ  زاغآ  رد  کلاس  اهنامرف و  شریذـپب  دوش و  شیب  تدابع  هطـساوب  تفرعم  هکنیاب  هدرک  نایب  ار  بیترت  و 

هبترم ره  و  دوشیم ، قرغ  تمظع  ياـیرد  جوم  رد  و  وا ، زج  یفن  يارب  سپـس  صـالخا ، يارب  سپـس  یـسانشهناگی  يارب  سپـس  ددرگ و 
ادخ يوسب  رفس  دسر و  لامکب  نید  نآ  لامکب  و  دسر ، لامکب  یئاناوت  بسحب  هبولطم  تفرعم  ات  شدوخ  زا  شیپ  هب  تبسن  تسا  لامکب 

ادخب صاصتخا  شرهاظ  مدع » نعال  دوجوم  ثدح و  نعال  نئاک   » تسین هدیشوپ  هک  نانچ  تسا  رتبـسانم  میتفگ  ام  هچنآ  و  دریذپ ، نایاپ 
«. دوبن یشخب  شمارآ  هک  هگنآ  دوب  هناگی   » وا هتفگ  تسا  نینچمه  تسوا و  زج  ثودح  و 

ءادـتبا و زا  تسا  معا  قلخ  هژاو  دـننام  ءاشنا  هک  تسنیا  ءادـتبا  ءاشنا و  ناـیم  قرف  و  نآ ، قلخ  شنیرفآ  ناـهج و  ثودـح  رب  دراد  تلـالد 
شیپیب شنیرفآ  ءادتبا  یلو  نمحرلا ) - 14 هدولاپ ، کشخ و  لگ  زا  ار  ناسنا  دیرفآ   ) هدومرف ادخ  هچنانچ  دـشاب  هقباس  هدام  تسا  نکمم 

ره درک  هلاوح   » دشاب مه  دیکأت  تسا  نکمم  دشاب و  وکین  هنیرق  لباقت  دشابن  موهفم  قرف  نیا  تغل  زا  مه  رگا  و  تسا ، هنومن  هیام و  ندوب 
نآ ات  هدناخرچ  مدع  نتم  رد  ار  يزیچ  ره  ادـخ  هک  ینعم  نیاب  تسا  رادهطقن  میج  هطقنیب  ءاح  ياجب  هخـسن  یخرب  رد  شتقوب » ار  يزیچ 

اهناج و نانچمه  تسویپ و  مه  امب  ار  عبط  رد  فلتخم  هچنانچ  داد » تسویپ  اهنآ  نوگانوگ  نایم  و   » هدـناسر شدوجو  بساـنم  ماـگنهب  ار 
. تسب مهب  ار  اهنت 

ورف ینعمب  ای  وا ، صوصخم  هزیرغب  يدوجوم  ره  صیصخت  ای  تسا  اهنآ  داجیا  زئارغ  زیرغت  دنابسچ » ناشنانگمهب  دناشن و  اجرب  ار  اهـشنم  »
، دنوشن ادج  ناشنابحاص  زا  هک  هدرک  يروط  ار  اهنآ  هک  تسنیا  دوصقم  دناهتفگ و  هچنانچ  ندروآ  راب  يارب  نیمز  رد  تسبوچ  ملق  ندرک 

تسنیا دوصقم  ای  تسا ، حابشا  خانسا  ياجب  هک  رگید  هخسن  رب  انب  هتخاس  تایلک  مزال  ار  صاخشا  ای 
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126 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
. دوشن ادج  وا  زا  امئاد  ای  ابلاغ  وا  هزیرغ  هک  تسیروط  صخش  ره  اب  هزیرغ  بحاص  ره  هک 

«. تسا اهنآ  ءاهتنا  دودحب و  طیحم  »
انف و یتسه و  عاطقنا  ای  تسا  دودحم  همزال  تیاهن  ءاهتنا  زا  دوصقم  و  تسا ، هینهذ  دودح  ای  تاصخـشت  فارطا و  دودـح  زا  دوصقم  اسب 

ماسجا داجیا  اضف  ندوشگ  زا  دوصقم  دـناهدرک ...  عنم  ار  نآ  یخرب  هچرگ  تساور و  ادـخب  فراع  فصو  قالطا  هک  تسا  لیلد  ترابع 
شنیرفآ هکنیا  رب  انب  رصانع  زا  یکی  ای  و  تسا ، موهوم  دبعم  وج  زا  دوصقم  ای  الخ ، ناکما  ناکم و  دوجو  رب  انب  نآ  یهت  ياهاج  رد  تسا 

درادن و رداص  لواب  یحیرصت  مالک  نیا  رد  و  میهاربا ، نب  یلع  ریـسفت  هدنیآ  لقن  زا  دوش  رهاظ  هچنانچ  هدوب  رگید  رـصانع  رب  مدقم  ءاوه 
اب یطاـبترا  دنتـسه و  هیمدـع  روما  اوـه  کئاکـس  ءاـجرا و  ءاوـجا و  یئوـگ  رگا  هتفگ ، مثیم  نبا  هَّللا ...  ءاـش  نا  دـیایب  نآ  هراـب  رد  نخس 

رگا و  تسا ، فورعم  یمدع  ای  دنیدوجو  ّزیح  الخ و  هکنیا  رد  فالخ  و  دناّزیح ، الخ و  زا  ترابع  اهنیا  میوگ : دنرادن  تردـق  شنیرفآ و 
ندوشگ ینعم  دنشاب  یمدع  رگا  و  تسا ، اهنآ  ندروآ  دوجوب  اهنآ ، نتفاکـش  نداشگ و  ینعمب  و  دنراد ، طابترا  تردق  اب  دنـشاب  يدوجو 

زا اهنآ  رد  بآ  داجیا  اب  ادخ  اریز  اهنآ  رد  بآ  نوچ  تادوجوم  شنیرفآب  تسا  اهنآ  يریگهزادنا  اهنادب ، تردق  تبسن  اهنآ و  نتفاکـش  و 
رد ماشه  هرارز و  هک  هدش  تیاور  و  هدیرفآ ، اهنآ  رد  یمسج  هکنیاب  هدوشگ  هتفاکـش و  ار  اهنآ  ایوگ  درک و  ناشزاتمم  ءالخ  اوه و  قلطم 

: تفگ درب و  وا  دزن  ار  فالتخا  نیا  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  ناتـسود  یخرب  و  هن ؟ ای  تسا  هدیرفآ  ایآ  هک  دـندرک  فالتخا  اوه  هراب 
و تسین :، یهارمگ  رفک و  هیام  فالتخا  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دـنراد و  فـالتخا  نآ  هراـب  رد  اـم  باحـصا  منیب  منادرگرـس و  نم 

هجوت رتشیب  رما  ودب  اتاذ  تسار  هار  حیضوت  قلخ و  یئامنهارب  دناهتشامگ  هک  ادخ  ناتـسود  اریز  درک  يراددوخ  نآ  نایب  زا  ماما  هک  نادب 
. دنرادن

: دیامنب ار  تسار  هار  ینشورب  هچنآ  - 1
ترخآ راک  يارب  ياهدیاف  نادنچ  تسین  قولخم  ای  تسا  قولخم  ءاوه  هکنیا  نایب  دنادرگرب و  تسار  هارب  دـناهرب و  یهارمگ  زا  هچنآ  - 2

ینایز نآ  نتسنادن  درادن و 
127 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

يادخ ینعی  دوب » مطالتم  شجوم  هک  یبآ  نآ  رد  درک  هناور   » تسا رتهب  تسنآ  زا  مها  هچنآ  رد  ندش  راکب  نآ و  كرت  دـناسرن و  نادـب 
رب ار  وا  ات  دومرف  ار  داب  سپـس  دـش  ناور  اوه  رد  اـت  تشاذـگ  دوخ  لاـحب  ار  نآ  و  دـیرفآ ، جوم  رپ  ناـشورخ و  مطـالترپ و  یبآ  ناـحبس 

. درک مهارف  مهدرگ  دنادرگ و 
رد مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هتفگ  رد  دـیایب  هچنانچ  درک  رکذ  تسخن  هک  تسیئاوه  زج  داب  نیا  و  درک ... » راب  دـنت  داب  شود  رب  ار  نآ  «و 

دـشاب اوه  دوخ  زا  كرحتم  ءزج  نامه  دوصقم  تسا  نکمم  و  تشادیم » هگن  تردق  ار  اوه  دوب و  اوه  رب  داب  : » دیامرف هک  قیدـنز  خـساپ 
. تسا روهشم  هچنانچ 

ناور نآ  رد  یبآ   » شلوقب دش  هراشا  نادب  هک  دراد  زاب  یناور  زا  دنادرگرب و  ار  بآ  ات  دومرف  ار  داب  ینعی  دـینادرگ » شرب  ات  دومرف  سپ  »
رما دوـصقم  هک  اـسب  و  درک ، هطاـحا  نآ  رب  تسب و  مهب  ار  نآ  اـت  داد  ورین  ار  داـب  نآ  و  دوـب ، دوـخ  ناـیرج  عـبط  رب  در  زا  شیپ  و  تشاد »

ینعم شدوـمرف  هتفگ : يردـیک  هرقبلا » - 65 اـهنومیم )(  دیـشاب   » شلوق و  سی » - 81 دـشاب ، سپ  شاـب   » شلوق رد  هچناـنچ  تسا  نیوکت 
هک تسنیا  رد  یئامن  تردق  دوصقم  تسا » هتخیر  نآ  يور  بآ  هداشگ و  بآ  ریز  اوه   » دهدیمن نامرف  دامج  هب  میکح  اریز  دراد  يزاجم 

. تشادهگن دوخ  رد  ار  بآ  فرظ  نوچ  اوه 
دوخ زا  نیا  هکلب  داد  رارق  بآ  ياج  ار  نآ  ادخ  هک  تسنآ  زج  داب  نیا  هک  تسنآ  رهاظ  دش » میقع  شهاگـشزو  هک  دـیرفآ  يداب  سپـس  »

ار بآ  هزم  هک  ياهزادناب  یکچوک  هاچ  يوش  بآ  هب  نوچ  ینکب و  یهاچ  هک  تسنیا  ماقتعا  و  دیایب ، تیاور  رد  هچنانچ  دش  هدیرفآ  بآ 
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باتک رد  و  میقع ، داب  تسا  ینعم  نیاب  تسه و  مه  ندـش  دازان  ینعمب  یناسر و  مامتاب  ار  نآ  دـشاب  نیریـش  رگا  ات  ینکب  نآ  رد  یـشچب 
رد ار  نآ  ام  و  تسا ، نتسب  ندرک و  تخـس  ماقتعا  هتفگ : يردنک  زا  يوریپ  هب  مثیم  نبا  تسا ، راک  رد  لوخد  ینعمب  ماقتعا  هتفگ : نیعلا ،

دوصقم هدـش ، هتفگ  هدـمآ . تشاد  اپرب  و  دوزف ، و  درک ، عمج  ینعمب  بر )  ) ندـیزو و ناکم  اـی  ندـیزو  ینعمب  بهم  میتفاـین ، تغل  بتک 
هکلب درکن  اهر  ار  نآ  داتسرف و  دوب  تمکح  ياضتقم  هک  یصوصخم  هزادناب  ار  نآ  یلاعت  ادخ  هک  تسنیا 

128 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
تخاس و میقع  ار  نآ  هک  تسنیا  دوصقم  هدـش  هتفگ  و  دـننکیم ، گرزب  هاچ  رد  ار  کچوک  هاچ  هچناـنچ  تخاـس  گـنت  ار  شهاگـشزو 

اههخـسن همه  رد  یلو  دشاب  نآ  لعاف  ات  دـشاب  عوفرم  بهم  ای  دـشاب  يدـعتم  ماقتعا  هک  تسنیا  رب  انب  شتحـص  درکیمن و  حـیقلت  هک  دازان 
هک تسنیا  دوـصقم  هک  اـسب  دوـشیم و  تسرد  نیا  رب  اـنب  هدـش و  تبث  اههخـسن  یخرب  رد  مـقعا )  ) هدـش هـتفگ  تـسا و  هدـمآ  بوـصنم 
هک تسنیا  دوـصقم  دـشاب  ءاـت  اـب  مقتعا )  ) هک ضرفب  هدـش : هتفگ  و  تسباو ، ار  نآ  تحلـصم  تـمکحب و  درک و  تخـس  ار  شهاگـشزو 

و ینیبیم ، هک  تسنانچ  مه  نیا  دوشن و  هتخانش  شهاگتماقا  زا  شهاگشزو  هک  يروطب  داتسرف  ار  نآ  درک و  اهر  عناوم  زا  ار  شهاگـشزو 
لادـب هدـمآ  اهبدـم »  » اههخـسن یخرب  رد  تفای و  همادا  شـشزو  درک و  بآ  کـیرحت  مزـالم  ار  نآ  هک  تسنآ  نآ  برم  همادا  زا  دوصقم 
تخاس دود  ار  نآ  زا  یخرب  هکنیاب  درب  الاب  ار  فک  نآ  ادخ  ینعی  هداشگ » یئاوه  رد  شتشارفا  و  « ... » 1  » درک ناور  دیشک و  ار  نآ  ینعی 

نآرق هتفگ : مثیم  نبا  روانهپ » یئاضف  رد   » دود نیمه  ندرب  الاب  هلیـسوب  ای  نیـشیپ  ياههدیرفآ  شنیرفآ  هب  دوب  هدـش  هدوشگ  هک  یئاوه  رد 
تسا ربخ  نیا  رد  مه  هدش و  هدیرفآ  فک  زا  هک  تسا  ایوگ  تسا  ربخ  نیا  رد  هچنآ  و  هدش ، هدیرفآ  دود  زا  نامسآ  هک  تسا  ایوگ  میرک 
میرک نآرق  ریبعت  ترـضح و  نآ  مالک  نایم  عمج  درک ، عمج  مه  اب  ار  اـهنآ  دـیاب  و  هدـش ، دـیدپ  نآ  زا  نیمز  هک  تسناـمه  فک  نیا  هک 

ار نامسآ  سپ  شتآ  زا  هن  دوب  هتشارفا  نآ  نایم  زا  هک  يدود  فک  جوم و  نیا  زا  دمآرب  سپ  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسنامه 
دود نیا  هک  دنراد  قافتا  نارسفم  و  دشابن ، شتآ  زا  زج  نآ  اریز  تسین  یقیقح  دود  نآرق  دوصقم  هک  تسین  یکش  و  دیرفآ » نآ  زا 

129 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
نیا رب  انب  و  تسا ، بآ  راخب  ناـمه  دود  زا  دوصقم  نتفرگ و  جوم  هطـساوب  دوب  نآ  نداد  راـخب  بآ و  شـشوج و  زا  هکلب  دوبن ، شتآ  زا 

تـسا مه  رد  ات  هکنیا  زج  دـیآرب  نآ  يورب  نآ  تکرح  ترارح  زا  هک  تسیراخب  فک  اریز  تسا ، قفاوم  میرک  نآرق  اـب  شمـالک  میئوگ 
راخب مان  دش  ادج  بآ  زا  درک و  هبلغ  نآ  رب  اوه  ءازجا  دـش و  فیطل  هچنآ  تسا و  صوصخم  نادـب  فک  مان  هدـشن  ادـج  تسبآ و  يورب 

و تسیکی ، نآرق  دوصقم  اب  ترـضح  نآ  دوصقم  تسا  راخب  ناـمه  میرک  نآرق  رد  مه  دود  زا  دوصقم  تسا و  راـخب  فک  نوچ  و  دراد ،
: تسا زیچ  ود  هدش  روظنم  هک  راخب  ناخد و  تهابش  هجو  تسا ، فک  نآ  هدش و  هدیرفآ  نآ  زا  نیمز  هک  تسنامه  هتسویپ  راخب 

. دنک ادج  مه  زا  ار  اهنآ  دناوتن  هدید  اسب  ات  دیآیم  مشچب  راخب  دود و  زا  مه  دننام  هک  تسیتروص  نآ  سوسحم و  - 1
هدـمآ رب  شتآ  هلیـسوب  یلو  تسنامه  مه  دود  هچنانچ  هتخیمآ  اوه  اب  تفاطل  هطـساوب  هک  تسبآ  تارذ  راخب  هک  تسنیا  نآ  يونعم و  - 2

مه زا  اـهنآ  یئادـج  هتخیمآ و  اوـه  اـب  هدـش و  فـیطل  شتآ  ترارح  هطـساوب  دزوـسیم و  هک  تسا  یمرج  بآ  ءازجا  ناـمه  مه  دود  اریز 
. قیفوتلا یلو  هَّللا  دنرب و  راکب  يرگید  يارب  ار  یکی  مان  تسا  اور  تسا و  اهنآ  ببس  هطساوب 

هک تسنیا  دوصقم  ای  يدنلب  افـص و  يارب  هدرک  هیبشت  جومب  ار  ایند  نامـسآ  هتفگ : يردیک  تخاس ... » راددوخ  یجوم  ار  ارناشرتبیـشن  »
: هدـش هتفگ  و  موهوم ، گـنر  يدـنلب و  رد  هدرک  هیبـشت  جومب  ار  نآ  هتفگ : مثیم  نبا  هدـش .! راددوخ  هتـسب و  سپـس  هدوب و  جوـم  تسخن 

یناریو یتساک و  زا  وا  يرود  رتدنلب  نامـسآ  یظوفحم  زا  دوصقم  دیاش  و  دنراد ، شزرل  نآ  نارتخا  رظن  رد  هکنیا  يارب  هدش  هیبشت  جومب 
هکلب تسین و  ایلع  بسانم  نآ  تسا و  نیطایش  زا  ظوفحم  دناهتفگ : ناحراش  رتشیب  هناحبس ، ادخ  نامرفب  زج  تسا  یگتفاکش  طوقـس و  و 

نامسآ ینعی  ءایبنألا » ظوفحم 32 - یفقس  ار  نامسآ  میتخاس  و   » دشاب ادخ  لوق  شمالک  زا  دوصقم  تسا  بسانم  و  تسا ، یلفس  بسانم 
. رتدنلب
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ار ینامسآ  ره  نیئاپ  حطس  ادخ  تسنیا  دوصقم  هک  دسریم : رظنب  رگید  یهجو 
130 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

دنـشاب و رارقرب  نآ  رب  اههتـشرف  ات  هدومن  تخـس  ظوفحم و  ار  اهنآ  يالاب  حطـس  رظان و  رظن  رد  اـی  عقاو  بسحب  هتخاـس  كرحتم  جاوم و 
ره زا  يرادـهگن   » هک تسا  شیپ  هیآ  بسانم  ددرگیمرب و  عومجمب  همه  رگید  رئامـض  و  اهنّیز )  ) ریمـض دنفاکـشب و  ار  نآ  دـنناوتن  اهوید 

«. تافاصلا درمتم 7 - وید 
راددوخ یجومب  ار  ایند  نامـسآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسنیا  نآ  تسا و  بسانم  تئیه  دـعاوق  اب  هک  درذـگیم  رگید  یهجو  رطاخب  اسب  و 

هدرک فصو  ظوفحم  ار  ایلع  دتفایمن و  دراد و  جوم  هشیمه  ایوگ  هک  دشاب  رتناباتش  نارتخا  همه  زا  هام  صوصخم  تکرح  ات  هدرک  هیبشت 
مادک ره  زا  یلفـس  زا  دوصقم  تسا  نکمم  شیپ  شورب  درادن و  تکرح  تسا و  هتـشادهگن  ایوگ  هتـسناد و  دنک  ار  شاهژیو  تکرح  اریز 

دنظوفحم نارگید  تسا و  دـنت  شتکرح  نوچ  تسا  جاوم  یلوا  هک  لثمم  ياـهکلف  اـیلع  زا  دوصقم  دـشاب و  اـهنآ  ریودـت  زکرم و  جراـخ 
. تسین یلاخ  تفاطل  توق و  زا  تسا  ام  راکتبا  هک  تسخن  هجو  دنرودب  وا  دصاقم  عرش و  نابز  زا  هجو  ود  نیا  یلو  دندنک  نوچ 

ار ایند  نامسآ  میتسارآ  یتسار   » یلاعت ادخ  لوق  اب  دشاب  رتقفاوم  ات  تسا  رتنیئاپ  نامـسآ  نامه  رهاظ  نارتخا » رویزب  ناشتـسارآ  سپـس  ... »
تسا و همه  نتسارآ  یخرب  نتسارآ  تسا و  رتنـشور  اهنامـسآ  همه  رویز  دصق  تسا و  دیعب  ظفل  رظن  زا  یلو  تافاصلا » نارتخا 6 - رویزب 
ار ود  ره  بکاوکلا ) ۀنیزب   ) ادخ لوق  رد  فاشک  رویز ، ینعمب  ای  تسا  نتـسارآ  ینعمب  ای  ۀنیز )  ) میتفگ و ام  هک  تسا  لوا  هجو  دیؤم  نیا 

 ... هداد لامتحا 
عاضوا و فالتخا  يارب  ای  ءازوج  ایرث و  دننام  تسا  اهنآ  يابیز  لاکشا  يارب  ای  تسا  اهنآ  وترپ  يارب  ای  نامسآ  يارب  نارتخا  ندش  رویز  و 
رد هدـناوخ  اهغارچ )  ) ار اهنآ  ادـخ  لوق  اهنیا و  همه  يارب  ای  مدرم  مشچ  ربارب  رات  بش  رد  تسا  اـهنآ  شباـت  يارب  اـی  تسا  اـهنآ  تکرح 

. دیایب شلحم  رد  نارتخا  ياهاج  رد  راتفگ  تسا ، هوجو  نیا  زا  یخرب  دیؤم  رگید  ياج 
خاروس ار  یکیراـت  دوخ  شباـت  اـب  هک  تسنیا  بقاوث  ینعم  تسا و  بکاوک  ۀـنیز  ریـسفت  تسنارتـخا و  اـی  نآ  زا  دوصقم  بقاوـث » ءایـض  »

دنناّرپ ياهباهش  دوصقم  ای  دنیامنیم 
131 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. دننکیم خاروس  ار  اوه  دننزیم و  ریت  هب  ار  نیطایش  هک 
شبات ینعی  ریطتسم  دوشیم - هدناوخ  غارچ  دربیم  ار  نآ  دیـشروخ  تسا و  نیمز  هیاس  بش  نوچ  هدش  هتفگ  رینم » رمق  ریطتـسم و  جارـس  »

هتخاس و ءایض  ار  دیشروخ  هک  تسوا   » دیوگ ناحبس  ادخ  هچنانچ  راعتسم  شبات  رون  تسا و  یتاذ  شبات  ءوض  دناهتفگ  هدنکارپ و  نارپ و 
«. سنوی - 5 رون - ار  هام 

ای تارایـس  هصاخ  تکرح  ای  يزور  هنابـش  تکرح  دوصقم  هکنیاب  رظن  تسا ، همه  ای  رتالاب  ای  رتنیئاپ  تکرح  رب  لـیلد  نودرگ » یکلف  رد  »
 .. تسا همه 

میقر نازرل » میقر  ناور و  فقـس   » هدـش هتفگ  مه  نز  درگ  ناتـسپ  هب  سیرخرچ ، نوـچ  تـسا  ینادرگ  زیچ  ره  مـال  تـکرح  اـب  کـلف ) )
: هتفگ ریثا  نبا  دنیوگ  هتشونب  تسا و  هتشاگن 

: نازرل نارتـخا ، اـب  تسنامـسآ  شراـگن  دوـصقم  رئاـم » میقر  رئاـس و  فقـس   » نامـسآ فـصو  رد  هنع  هَّللا  یـضر  یلع  ثیدـح  تسنآ  زا 
نامسآ تکرح  رب  تلالد  زین  ترابع  ود  نیا  روطلا » یندیزرل 9 - نامسآ  دزرلب  هک  يزور   » هدومرف ادخ  هک  ینعم  نآب  هن  تسا و  كرحتم 

. تسا هیآ  رهاظ  هچنانچ  دنتسین  هراتس  دوخ  تکرح  فلاخم  دنراد و 
هام دیشروخ و  ندیرفآ  زا  سپ  اهنامسآ  ندوشگ  هک  تسنیا  شرهاظ  درک » رپ  هتشرف  روج  ره  زا  دوشگ و  ار  دنلب  ياهنامسآ  نایم  سپـس  »

هلـصاف اهنآ  نداشگ  هک  تسنآ  رهاظ  دـشاب و  يرکذ  بیترت  روظنم  هک  اسب  تسا و  اـهنآ  نارتخا  شنیرفآ  نتخاـس و  تفه  زا  سپ  هکلب  و 
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هتفگ نالطب  رب  تسا  لیلد  میدرک و  نادب  هراشا  اقباس  هچنانچ  تاوامس ) قتف  رد   ) تسا هیآ  یناعم  یخرب  دیؤم  تسا و  اهنآ  نایم  نتخادنا 
. تسین هلصاف  اهنآ  نایم  اهزیچ  رگید  اوه و  دناهدیبسچ و  مهب  كالفا  هکنیا  رد  هفسالف 

و هغـضم ، راب  کی  هقلع ، راـب  کـی  هفطن ، راـب  کـی  حون » - 14 هدـیرفآ ، نوگاـنوگ  ار  امـش  هک  هتبلا  و   » هدومرف ادـخ  نوگاـنوگ  راوطا ) )
: دناهتفگ و  یلاح ، لابندب  یلاح  دناهتفگ 

. دشاب بسنا  ریخا  ینعم  دیاش  و  یتسردنت ، یجیلفا و  یئاونیب و  يرگناوت و  زا  فلتخم  فاصوا  اب 
هدنیآ رابخا  یخرب  رهاظ  هچنانچ  دشاب  اهنامسآ  زا  شیپ  اههتشرف  شنیرفآ  رگا  و 

132 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
، گنج فصو  زامن  فص  دننام  طخ  کی  رد  تسا  یهورگ  يدنبهدر  فص : دـناهدوب ...  رگید  ياج  رد  اهنامـسآ  ندوشگ  زا  شیپ  تسا 

هدنرپ و   » یلاعت ادخ  لوق  تسا  انعم  نیاب  دشاب و  فص  تسین  هتسب  مهب  شفرط  ود  تسا و  نیمز  نامسآ و  نایم  هچ  ره  هتفگ : هدیبع  وبا  و 
ارف « » تافاصلا - 1 افـص ، تافاصلا  و   » یلاعت ادـخ  لوق  هدـش  ریـسفت  هجو  ود  رهب  دـنیاشگ ، ار  دوخ  ياهرپ  ینعی  رونلا » - 41 دنشاب ، فص 

فنـص نیا  فیـصوت  تسا  نکمم  و  فنـص ، نیمهب  تسا  فاصوا  نیا  صاصتخا  رهاظ  فاصوا » رخآ  اـت  اههدـید  باوخ  ار  اـهنآ  دریگن 
. دشابن صاصتخا  يارب  اهنآ  زا  یخرب  ای  اهنآ  همهب 

هب دنتـسه  ۀنـسلأ  و   » هدمآ مه  تلاسر  هراشا و  هیانک و  ینعمب  یناهن و  يرگیدب  تسیزیچ  ءاقلا  یحو ، لصا  دـنیوا » یحو  نانیما  یخرب  «و 
« هئاضقب نوفلتخم  « » جحلا - 75 ینالوسر ، اههتـشرف  زا  دنیزگیمرب  ادخ   » هدومرف یلاعت  ادـخ  هچنانچ  دـنیاهنآ  هب  نالوسر  ینعی  شنالوسر »
، تسا ردـقم  هک  يروـما  اـی  تسا  وا  ماـکحا  وا ، رما  و  دـنناسرب . ار  وا  ياـهنامرف  نآ  زج  ردـق و  بش  رد  هچناـنچ  دـهاوخ  هچ  نادـب  ینعی 

«. ردقلا - 14 يرما ، ره  زا  ناشراگدرورپ  نذاب   » هدومرف ادخ  هچنانچ 
امـش رب  هک  یتسار  و   » هدرک دای  نآرق  رد  ار  اهنآ  ادخ  هک  دنـشاب  ینانابهگن  زج  اهنآ  زا  دوصقم  هک  اسب  دنیوا » ياههدنب  رادهگن  یخرب  «و 

زا ینادرگیپ  تسا  وا  زا   » هدروآ داـی  هیآ  نیا  رد  ادـخ  هک  دـنیاهنآ  دوصقم  هکلب  راـطفنالا » - 11 دنمجرا 10 - ياههدنـسیون  تسینابهگن ،
ناظفاح ینعی  دنشاب  لامعا  ياههدنـسیون  ماما  مالک  رد  دوصقم  تسنکمم  دعرلا » - 11 ادخ ، نامرفب  ار  وا  دـنرادیم  هگن  هک  سپ  شیپ و 

دـنیاشگیم و ار  اهرد  هک  دنتـشهب  ناراکرـس  تشهب  نانابرد  دنتـسه ، یکی  هتـسد  ود  ره  هک  دـیآرب  راـبخا  یخرب  زا  اـسب  اههدـنب و  رادرک 
نیمز رد  ناشاهماگ  اههخسن  یخرب  رد  تسا » یلفس  نیـضرا  رد  ناشاهماگ  یخرب  و   » تسا هناختب  هبعک و  نامداخ و  نآ  لصا  دندنبیم و 
 ... دنراد مدق  ياج  نیمز  هقبط  تفه  رد  هکنیا  ای  تسا ، نیمز  ياههعقب  اههکیت و  مه  نیضرا  زا  دوصقم  تسا و  رتنشور  نآ  هدش و  تبث 

زا تسا  اههتشرف  سیدقت  ضرغ  دننکن » مّهوت  تروص  دوخ  راگدرورپ  يارب  »
133 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

رد لاعفا ، قالخا و  لکـش و  رد  دـننامه  ینعی  رئاظنلا )  ) نایمدآ زا  ههّبـشم  شنزرـس  و  ناحبـس ، يادـخ  يارب  ناکما  مسج و  مزاول  تاـبثا 
. دنرادن اور  ادخ  يارب  ار  ناکم  ینعی  تسا  نطاوملاب )  ) مه ياهخسن  رد  و  دنرادن ، اور  ار  ادخ  ندید  ینعی  تسا  رظاونلاب )  ) هخسن

هچنانچ تسا  اتکی  دوبعم  وا  یلو  مالّـسلا : هیلع  نسح  ماماب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیـصو  رد  ج 2 ص 44 )  ) هغالبلا جـهن  رد  - 137
و زاغآیب ، زیچ و  همه  زا  شیپ  هدوب  تسخن  زا  هشیمه  و  دوشن ، دوبان  زگره  دوب ، دناوتن  دض  وا  اب  وا  کلم  رد  سک  چیه  هدوتـس ، ار  دوخ 

. نایاپیب دشاب  زیچ  همه  زا  سپ 
یلاعت كرابت و  ادـخ  یتسار  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  يدنـسب  هرهاـظلا  تاـیالا  لـیوات  رد  - 138

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  رون  نآ  زا  سپـس  دیدرگ ، رون  نآ  دروآرب و  ياهملک  سپـس  دوب  اهنت  دوخ  یگناگی  رد  تسا و  هناگی 
. داهن ام  ياهنت  رد  داد و  اج  رون  نیا  رد  ار  نآ  دش و  یحور  تفگ و  ياهملک  سپس  دیرفآ ، ار  منادنزرف  ارم و  دیرفآ و  ار 

، دوب دیشروخ  هنأک  اجنآ  میدوب ، رون  زا  ینابیاس  رد  هتـسویپ  و  شقلخ ، ربارب  رد  میتسه  وا  رادهدرپ  ام  و  وا ، تاملک  ادخ و  حور  میئام  سپ 
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دنیرفایب ار  قلخ  هکنآ  زا  شیپ  میتفگ  حیبست  هدومن و  دیجمت  میدرک و  سیدقت  میدیتسرپ و  ادخ  انیب ، هدید  هن  و  زور ، هن  بش و  هن  هام ، هن 
همطاف و یلع و  دیرفآ و  ارم  ادـخ  یتسار  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  سنا  زا  شدنـسب  راونالا : حابـصم  - 139 ربخلا ) )
هن يرون ، هن  یتملظ و  هن  دوب و  هدرتسگ  ینیمز  هن  هتخاس و  ینامـسآ  هن  هک  هگنآ  دنیرفایب  ار  مدآ  هکنآ  زا  شیپ  دـیرفآ  ار  نیـسح  نسح و 

ادـخ نوچ  ومع  يا  دومرف : هَّللا  لوـسر  اـی  تسا ؟ هدوـب  هنوـگچ  امـش  شنیرفآ  زاـغآ  تفگ : ساـبع  یـشتآ ، هن  یهاـم و  هن  يدیـشروخ و 
نآ هب  ار  رون  نآ  و  دـیرفآ ، یحور  نآ  زا  تفگ و  ياهملک  کـی  زاـب  دـیرفآ  يرون  نآ  زا  تفگ و  ياهملک  کـی  دـنیرفایب  ار  اـم  تساوخ 

یـسیدقت میدرک و  سیدقت  دوبن و  یحیبست  میتفگ و  حیبست  ار  وا  دیرفآ و  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  ار و  یلع  ارم و  تخیمآرد و  حور 
. دوبن

دیرفآ ار  دوخ  شرع  نآ  زا  دوشگ و  ارم  دنیرفآ  ار  شقلخ  هک  تساوخ  ادخ  نوچ  و 
134 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

دیرفآ ار  اههتشرف  نآ  زا  دوشگ و  ار  یلع  مردارب  رون  سپس  تسا  شرع  زا  رترب  نم  رون  ادخ و  رون  زا  نم  رون  و  تسا ، نم  رون  زا  شرع  و 
نامسآ و نآ  زا  دوشگ و  ار  همطاف  مرتخد  رون  سپس  اههتشرف ، زا  تسا  رترب  یلع  ادخ و  رون  زا  یلع  رون  دنتسه و  یلع  رون  زا  اههتـشرف  و 
اهنامسآ و زا  تسا  رترب  همطاف  مرتخد  تسا و  ادخ  رون  زا  همطاف  مرتخد  رون  دناهمطاف و  مرتخد  رون  زا  نیمز  اهنامـسآ و  دیرفآ و  ار  نیمز 
ادخ و رون  زا  نسح  رون  دننـسح و  مدنزرف  رون  زا  ود  ره  نیا  و  دیرفآ ، هام  دیـشروخ و  نآ  زا  و  دوشگ ، ار  نسح  مدنزرف  رون  سپـس  نیمز 
زا نیعلا  روح  تشهب و  درک و  قلخ  نیعلا  روح  تشهب و  نآ  زا  دوشگ و  ار  نیسح  مدنزرف  رون  سپس  هام ، دیـشروخ و  زا  تسا  رترب  نسح 

(. ربخلا  ) نیعلا روح  تشهب و  رون  زا  تسا  رترب  نیسح  مدنزرف  ادخ و  رون  زا  وا  رون  دنشاب و  نیسح  مدنزرف  رون 
: دومرف یلاعت  كرابت و  ادخ  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  یفاک : رد  - 140

شرع و ار و  منیمز  اهنامـسآ و  منیرفاـیب  هکنآ  زا  شیپ  نتیب - یحور  ینعی  يرون - کـی  ار  یلع  ار و  وت  مدـیرفآ  هک  یتسار  دّـمحم ، يا 
درمش راوگرزب  ارم  وا  مدرک و  یکی  مدروآ و  مهارف  ار  امش  حور  ود  سپس  دیدرمش ، راوگرزب  دیدوتـس و  هناگی  ارم  هتـسویپ  و  ار ، میایرد 

نسح و و  یلع ، یکی  دّمحم ، یکی  دش ، اتراهچ  شخب و  ود  ار  شخب  ود  مدرک و  شخب  ود  ار  نآ  سپس  درمش ، هناگی  درک و  سیدقت  و 
(. ج 1 ص 440  ) دناشک ام  رد  ار  شرون  درک و  حسم  ار  ام  شتسار  تسد  اب  سپس  نتیب ، یحور  زا  ار  همطاف  دیرفآ  سپس  اتود ، نیسح 

و تسین ، درجم  تسا و  مسج  مه  حور  هک  تسنیا  شرهاظ  دنتشاد و  یلاثم  نت  دنتشادن و  يرـصنع  نت  ای  دندوب  درجم  ینعی  نتیب » : » نایب
هبتر بسحب  ای  موهوم  نامز  بسحب  منیرفایب » هکنآ  زا  شیپ   » یجراخ دوجو  هن  تسیریگهزادـنا  ناـمه  اـجنیا  رد  قلخ  زا  دوصقم  هک  اـسب 

مداهن مدآ  تشپ  رد  ار  ناتندب  هدام  هک  تسنیا  دوصقم  ایوگ  مدرک » عمج  ار  امش  حور   » لاح نابزب  ای  یلاثم  دسج  نابزب  دیدرمـش » هناگی  »
یلعب و لاقتنا  زا  سپ  دندش  ات  ود  مادک  ره  بلاط و  یبا  هب  یمین  دیـسر و  هَّللا  دـبع  هب  یمین  مدرک و  اتود  بلطملا  دـبع  تشپ  زا  ار  نآ  و 

نآ رب  يرایسب  رابخا  هچنانچ  دندش  ادیپ  نیسح  نسح و  همطاف و 
135 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. دراد تلالد 
ینعمب اجنیا  رد  ار  حور  دیاب  تسین و  ریذپمیـسقت  مه  درجم  کی  دـنوشیمن و  کی  درجم  ود  هک  تسا  مولعم  دـناهتفگ : نیثدـحم  یخرب 

، دندوب درجم  هک  تسنیا  نتیب  حور  ود  قلخب  دوصقم  هتفگ : لضافا  یخرب  و  تسناد ، یندب  هدام  زا  رانکرب  ینارون  ینامسج  دوجوم  کی 
ندـبب تسا  اـهنآ  زا  مادـک  ره  قلعت  ناـشقیرفت  زا  دوصقم  یتوهـال و  ینارون  یلاـثم  ندـب  کـیب  تسا  اـهنآ  قلعت  اـهنآ  عمج  زا  دوصقم  و 

. نایاپ یتوهال  یلاثم  ندبب  هن  تسا  ینامسج  دوهشم  ندبب  تبسن  ندب  کیب  حور  ود  قلعت  عانتما  ینامسج و  دوهشم 
نیمی هکنیا  ای  دشکیم  واب  تسار  تسد  دنکیم  فطل  راهظا  يرگیدب  هک  یـسک  نوچ  تسا  هراعتـسا  اجنیا  رد  ود  ره  نیمی  حسم و  قالطا 

دوس و هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  میتفگ  میدرک و  قیقحت  کیدـی » یف  ریخلا  و   » ناشلوق حرـش  رد  هچنانچ  تمحر  زا  تسا  هیانک 
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رون زا  دوصقم  و  پچ ...  تسدب  نایز  تسا و  تسار  تسدب  طوبرم  دوس  و  تمحر ، تسا و  تحلصم  تسا و  تمکح  ود  ره  وت  زا  نایز 
. رگید تالامک  تسا و  ملع 

مدیـشک و نایمب  ار  هعیـش  فالتخا  مدوب و  مالّـسلا  هیلع  مهن  ماما  دزن  تفگ : نانـس  نب  دّـمحم  زا  شدنـسب  ( 440 ج 1 ،  ) یفاـک رد  - 141
دیرفآ و ار  مالّسلا  هیلع  همطاف  یلع و  دّمحم و  سپس  دوخ ، یگناگی  رد  دوب و  اهنت  هتـسویپ  یلاعت  كرابت و  ادخ  یتسار  دّمحم  يا  دومرف :
داهناو و اهنادب  ار  ناشراک  درک و  يرجم  ار  ناشندربنامرف  تفرگ ، نآ  رب  هاوگ  ار  نانآ  دیرفآ و  ار  زیچ  همه  سپس  دنتسیز ، راگزور  رازه 
: دومرف سپس  دنهاوخن ، هتساوخ  یلاعت  كرابت و  ادخ  هچنآ  زج  و  دنزاس ، مارح  دنهاوخ  ار  هچ  ره  دنزاس و  لالح  دنهاوخ  ار  هچ  ره  اهنآ 

دبـسچب نادب  هک  ره  و  دوش ، دوبان  دنامب ، سپ  نآ  زا  هک  ره  هدش و  ردـبنید  زا  دـتفا  شیپ  نآ  زا  هک  ره  هک  تسا  یـشیک  نیا  دّـمحم : يا 
. دّمحم يا  ار  نآ  ریگب  قحب ، دسرب 

: دومرف دیدوب ؟ هّلظا  هک  هگنآ  دیدوب  هنوگچ  مالّسلا  هیلع  مشش  ماماب  متفگ : دیوگ : لضفم  زا  شدنسب  ج 1 ص 441 )  ) نامه رد  و  - 142
شلیلهت دیجمت و  سیدقت و  حیبست و  زبس ، ینابهیاس  رد  دوبن  وا  دزن  ام  زج  میدوب و  دوخ  راگدرورپ  دزن  لضفم  يا 

136 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
زا تساوخ  هنوگ  ره  تساوخ و  هچنآ  دـیرفآ  ءایـشا و  شنیرفآ  دـمآ  شدـید  اب  ات  اـم ، زج  يرادـناج  هن  دوب ، یبرقم  هتـشرف  هن  میدومنیم ،

. داهناو امب  ار  نآ  شناد  سپس  اهنآ ، زج  اههتشرف و 
میدوب و وا  ملع  رد  ای  يونعم  برقب  میدوب  وا  برقم  ینعی  میدوب » دوخ  راـگدرورپ  دزن   » ّرذ اـی  لاـثم  اـی  حاورا  ملاـع  ینعی  هلظا » رد   » ناـیب

دوصقم زبس و  يرون  رد  دـناهتفگ : و  نیمز . اهنامـسآ و  شنیرفآ  زا  شیپ  تسا  شرع  هیاـس  ناـبیاس  زا  دوصقم  اـیوگ  و  شتیاـنع ، ظوحلم 
رد هچنانچ  هناحبـس  ادخ  تخانـش  زا  دشاب  هیانک  ریبعت  نیا  اسب  هن  و  دـشاب ، اهنآ  ناکم  دنـشاب و  نآ  رد  هکنآ  هن  ملاع  نادـب  تساهنآ  قلعت 
 ... هدوبن اـهنآ  وا و  زج  يدوجوم  اریز  دـندوب ، شوخ  نادـب  دـندوب و  یلاـعت  ادـخ  تفرعم  راونا  قرغ  ینعی  هَّللا  ءاـش  نا  دـیایب  شرع  حرش 

. ار اهنآ  ماکحا  ار و  اهنآ  قئاقحب  ملع  دیناسر  درک و  غالبا  امب  ار  نآ  ینعی  یهنا » »
و دیرفآ ، ار  ناکم  ندوب و  دوبن و  يدوب  نوچ  دوب  ادخ  یتسار  دومرف : مالّسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  ج ص 441 )  ) یفاک رد  - 143
هک دوب  يرون  نآ  و  تخاس ، ناور  نآ  رد  درک  نشور  ار  اهرون  همه  هک  دوخ  رون  زا  و  دندش ، ینارون  نآ  زا  اهرون  همه  هک  ار  راونألا  رون 

دندوب نایرج  رد  هزیکاپ  كاپ و  هتـسویپ  و  دیرفاین ، اهنآ  زا  شیپ  يزیچ  اریز  دندوب ، تسخن  رون  ود  هتـسویپ  و  دیرفآ ، یلع  دّمحم و  نآ  زا 
. دندش ادج  مه  زا  بلاط  یبا  هَّللا و  دبع  رتهزیکاپ  بلص  ود  رد  ات  كاپ  بالصا  رد 

وا اریز  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  رون  ناـمه  راونـالا  رون  زا  دوصقم  دـیاش  و  دوبن ، نکمم  چـیه  ینعی  ناـک » ـال  ذإ  : » ناـیب
دوخ رون  تسا و  اهنآ  یئاغ  تلع  تادوجوم و  دوجو  ببـس  هکلب  فراعم ، تایادـه و  تالامک و  مولعب و  تسا  قئالخ  حاورا  نک  نشور 

 ... دنتفرگ هرهب  نآ  زا  اهرون  همه  ات  تیاده  هضافا و  يارب  تخاس  ناور  نآ  رد  ار 
يزیچ تسخن  ادخ  یتسار  رباج  يا  دومرف : نمب  مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  تفگ : دیزی  نب  رباج  زا  شدنسب  ج 1 ص 442 )  ) یفاک رد  - 144

يدتهم ةاده و  نادنزرف  دّمحم و  دیرفآ  هک 
137 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

؟ تسیچ ینارون  ياههنومن  متفگ : ادخ  ربارب  رد  دندوب  ینارون  ياههنومن  و  دوب ، وا 
مه دـیتسرپیم و  ار  ادـخ  ودـب  و  دوب ، سدـقلا  حور  نآ  و  دـندشیم ، کمک  رون  کـی  زا  همه  و  حوریب ، ینارون  ياـهنت  رون ، هیاـس  دومرف :

لیلهت و حیبست و  هدجـس و  هزور و  زامن و  هب  دنتـسرپ  ادخ  كاپ ، راکوکین و  دنمـشناد و  رابدرب و  هدیرفآ  ار  اهنآ  ور  نیا  زا  و  شنادـناخ ،
. دنرآ اجب  جح  دنراد و  هزور  دنرازگب و  همه  ار  اهزامن 

هدوب نانآ  حاورا  تادوجوم  تسخن  هکنیا  رب  لاد  رابخا  هتـشذگ و  مهن  متفه و  مشـش و  دلجم  رد  اهنآ  دـننام  رابخا و  نیا  حرـش  میوگیم :
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قلخ نایم  هلـصاف  هک  دننک  تلالد  دنیایب و  هک  يرابخا  تسویپ  اب  تانکمم  همه  ثودحب  دروآ  لیلد  ار  اهنآ  تسا  نکمم  و  تسا ، رایـسب 
. تسا یهانتم  راچانب  تسا  یهانتم  ینامزب  یهانتم  رب  دئاز  هچنآ  اریز  هدوب  دودحم  ینامز  ماسجا  حاورا و 

وا اب  يزیچ  دوب و  ادخ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  راونالا  باتک  رد  یناث  دیهش  داتـسا  يرکب  نسحلا  وبا  - 145
اهنامسآ و یسرک و  شرع و  بآ و  ندیرفآ  زا  شیپ  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  شبیبح  رون  دیرفآ  هک  يزیچ  تسخن  دوبن و 
ام ربمغیپ  رون  یلاعت  ادخ  نوچ  لاس و  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  راهچ  هب  ءاوح  مدآ و  اههتشرف و  خزود و  تشهب و  ملق و  حول و  نیمز و 
نم هدنب  يا  دومرفیم : درکیم و  هاگن  واب  یلاعت  كرابت و  ادخ  تفگیم و  دمح  حیبست و  داتـسیا و  لج  زع و  ادخ  ربارب  لاس  رازه  دـیرفآ  ار 
دراد تسود  ار  وت  هک  ره  مدـیرفآیمن ، ار  كـالفا  يدوبن  وت  رگا  مسق  ملـالج  تزعب و  نم ، هدـیرفآ  نیرتـهب  یئوت  و  دـیرم ، دارم و  یئوت 

. مراد شنمشد  دراد  نمشد  ار  وت  هک  ره  مراد و  شتسود 
تزع باجح  سپس  تمظع ، باجح  سپ  تردق و  باجح  تسخن  دیرفآ  باجح  نآ 12  زا  ادخ  دروآرب و  وترپ  هدیشک و  قتت  شرون  و 

تلزنم باجح  سپس  ءایربک  باجح  سپس  توبن  باجح  سپس  تمحر  باجح  سپـس  توربج  باجح  سپـس  تبیه ، باجح  سپـس  و 
رد ات  دومرف  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  رون  ادخ  سپس  تعافـش ، باجح  سپـس  تداعـس  باجح  سپـس  تعفر  باجح  سپس 

( یلعالا یلعلا  ناحبس   ) تفگیم دمآرد و  دیآرد  تردق  باجح 
138 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. لاس رازه  ات 12  دنام  و 
دمآرد تزع  باجح  رد  سپس  یفخا ) ّرسلا و  ملاع  ناحبس   ) تفگیم لاس  رازه  دمآ 11  رد  دیآرد  تمظع  باجح  رد  ات  شدومرف  سپس 

( رقتفی ّینغ ال  وه  نم  ناحبس   ) تفگیم لاس  رازه  هن  دمآرد و  تبیه  باجح  رد  سپـس  نانملا ) کلملا  ناحبـس   ) تفگیم لاس  رازه  و 10 
لاس رازه  دمآرد و 7  تمحر  باجح  رد  سپـس  مرکالا ) میرکلا  ناحبـس   ) تفگیم لاس  رازه  تشه  دمآرد و  توربج  باجح  رد  سپس 

( َنوُفِـصَی اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُـس   ) تفگیم لاـس  رازه  دـمآرد و 6  توبن  باـجح  رد  سپـس  ِمیِظَْعلا ) ِشْرَْعلا  ُّبَر  ناحبـس   ) تفگیم
تفگیم لاس  راهچ  دمآرد و  تلزنم  باجح  رد  سپس  مظعالا ) میظعلا  ناحبـس   ) تفگیم لاس  رازه  دمآرد و 5  ءایربک  باجح  رد  سپس 

باجح رد  سپـس  توکلملا ) کلملا و  يذ  ناحبـس   ) تفگیم لاـس  رازه  دـمآرد و 3  تعفر  باجح  رد  سپـس  میرکلا ) میلعلا  ناحبـس  )
تفگیم لاس  رازه  دـمآرد و  تعافـش  باجح  رد  سپـس  لوزی ) ءایـشالا و ال  لیزی  نم  ناحبـس   ) تفگیم لاـس  رازه  دـمآرد و 2  تداعس 

(. میظعلا هَّللا  ناحبس  هدمحب  هَّللا و  ناحبس  )
یلاعت ادخ  زج  هک  دوب  یمولع  ایرد  ره  رد  هک  دـیرفآ  رون  يایرد  تسیب  دّـمحم  رون  زا  یلاعت  ادـخ  سپـس  دومرف : بلاط  یبا  نب  یلع  ماما 

: دومرف دّمحم  رونب  سپس  دنادیمن ، ار  اهنآ 
سپـس اضر ، يایردب  سپـس  عضاوت ، يایردب  سپـس  عوشخ ، يایردب  سپـس  یئابیکـش  يایردب  سپـس  دش ، ورف  وش و  ورف  تزع  يایردـب 

لمع يایردب  سپـس  تبانا ، يایردب  سپـس  سرت ، يایردب  سپـس  يراکزیهرپ ، يایردـب  سپـس  يرابدرب ، يایردـب  سپـس  ءافو ، يایردـب 
. دیخرچ ایرد  تسیب  رد  ات  ایح ، يایردب  سپس  تنایص ، يایردب  سپس  تیاده ، يایردب  سپس  ینوزف ، يایردب  سپس 

یئوت مناربمغیپ  نایاپ  ياو  میاههدـیرفآ  تسخن  يا  مناربمغیپ ، ياقآ  يا  متـسود ، يا  دومرف : یلاعت  ادـخ  دـمآرب  اهایرد  نیرخآ  زا  نوچ  و 
شرون هرطق  ره  زا  یلاعت  ادخ  و  دیکچ ، هرطق  رازه  وا 124  زا  دومرف : داتفا  هدجسب  رون  نآ  رشحم ، زور  عیفش 

139 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
هبعک هناخ  درگب  نایجاح  هچنانچ  دندیدرگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  رون  درگ  همه  دندش  لماک  راونا  نوچ  و  دیرفآ ، يربمغیپ 

دنادیم هکنآ  تسا  هزنم  درادن ، ینادان  تسا و  اناد  هکنآ  تسهزنم  دنتفگیم ، دنتفگیم و  ساپـس  دندرکیم و  حیبست  ار  ادخ  همه  دندرگیم و 
. درادن زاین  تسا و  زاینیب  هکنآ  تسا  هزنم  درادن ، باتش  و 
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یئادخ یئوت  تفگ : تفرگ و  یـشیپ  راونا  همهب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  رون  مسک ؟ هچ  نم  دینادیم  درک : ادن  اهنآب  ادـخ  سپ 
، ینم هدیزگرب  وت  دیـسر : ادخ  بناج  زا  ءادن  هاگانب  یکولملا ، کلم  بابرالا و  بر  يرادـن ، کیرـش  یئهناگی  تسین  وت  زج  يدوبعم  هک 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  رون  زا  سپـس  دندش  هدروآرب  مدرم  يارب  هک  دنتما  نیرتهب  تتما  ینم ، قلخ  نیرتهب  وت  ینم ، تسود  وت 
نآ زا  تسیرگن و  مود  شخبب  رهمب  دـش و  راوگـشوخ  یبآ  تـسیرگن و  مـکی  شخبب  تـبیهب  درک و  شخب  ود  ار  نآ  دـیرفآ و  يرهوـگ 

. دش راوتسا  بآ  يور  رب  دیرفآ و  ار  شرع 
زا لاـس  رازه  ملق  و  راـگنب ، ارم  یگناـگی  دومرف : واـب  حول و  رون  زا  ار  ملق  یـسرک و  رون  زا  ار  حول  دـیرفآ و  شرع  رون  زا  ار  یـسرک  سپ 

لوسر دّمحم  هَّللا  الا  هلا  سیونب ال  دومرف : مسیونب ؟ هچ  ایادخ  راب  درک  ضرع  سیونب ، دومرف : دمآ  شوهب  نوچ  دش و  شوهیب  ادـخ  هتفگ 
، مظعالا میظعلا  ناحبـس  راهقلا ، دحاولا  ناحبـس  تفگ : داتفا و  هدجـسب  دینـش  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  مان  ملق  نوچ  هَّللا و 

. هَّللا لوسر  دّمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  تشون : تشادرب و  هدجس  زا  رس  سپس 
يا تفگ : واب  یلاعت  ادـخ  يدروآ ؟ دوخ  رکذ  اب  شرکذ  و  يدرک ، نیرق  دوخ  مان  اب  ار  شمان  هک  تسیک  دـمحم  اراگدرورپ  تفگ  سپس 

اجنیا رد  تسا ، بیبح  عیفش و  تسا ، رینم  جارس  تسا ، ریذن  ریـشب و  وا  وا ، رطاخب  زج  ار  مقلخ  مدیرفاین  مدیرفاین و  ار  وت  دوبن  وا  رگا  ملق ،
وت رب  دومرف : ادخ  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  دورد  تفگ : ملق  سپس  تشادرب ، فاکش  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  مان  ینیریـش  زا  ملق 

تمایق زور  ات  هچ  ره  ردق و  اضق و  دومرف : ادخ  سپس  بجاو  مالس  باوج  دش و  ّتنـس  مالـس  ور  نیا  زا  تاکرب  تمحر و  نم و  زا  دورد 
. سیونب منیرفایب 
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رون زا  ادخ  سپـس  تمایق  زور  ات  دنهاوخـشزرمآ  شتما  يارب  و  دمحم ، لآ  دّمحم و  رب  دنتـسرف  تاولـص  ات  دیرفآ  ار  اههتـشرف  ادخ  سپس 
يارب ار  نآ  و  تناـما ، تواخـس و  تلـالج و  میظعت و  تسارآ ، شزیچ  راـهچب  دـیرفآ و  ار  تشهب  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم 

. تخاس شنارب  نامرف  ناتسود و 
كرابت و يادخ  نوچ  ار و  اهنیمز  شفک  زا  دیرفآ و  ار  اهنامـسآ  شدود  زا  و  دش ، بآ  تسیرگن و  تبیه  دـید  اب  رهوگ  نآ  یقابب  سپس 

دیرفآ ورین  نیرتگرزب  اب  ياهتشرف  سپس  تخاس ، شرگنل  دیرفآ و  ار  اههوک  ادخ  دینازرلیم و  ار  شلها  یتشک  دننام  دیرفآ  ار  نیمز  یلاعت 
ار هرخـص  نآ  سپـس  داـهن  هتـشرف  نآ  ماـگ  ود  ریز  دـیرفآ و  گرزب  هرخـص  ادـخ  دوـبن و  یهاـگ  رارق  ار  شماـگ  دـمآرد و  نیمز  ریز  و 

دوب گرزب  اجنآ  ات  دیرفآ و  تشادن  شنامـشچ  قرب  زا  نآ و  یگرزب  زا  ار  شندـید  بات  هدـید  چـیه  هک  یگرزب  واگ  و  دوبن ، یهاگرارق 
. دمآرد هرخص  نآ  ریز  واگ  نآ  دنزادنا و  ینابایب  رد  هک  دوب  یلدرخ  نوچ  دنداهن  وا  ینیب  خاروس  کی  رد  ار  اهایرد  همه  رگا  هک 

یهام نآ  تشپ  رب  واگ  تفر و  واگ  ياپ  ود  ریز  دـیرفآ و  تومهب  مانب  گرزب  یهام  کـی  ادـخ  و  دوبن ، یهاـگرارق  واـگ  نآ  يارب  سپس 
، اوه رب  بآ  و  بآ ، رب  یهام  و  یهام ، رب  واگ  و  واگ ، رب  هرخص  و  هرخص ، رب  هتـشرف  تسا و  هتـشرف  شود  رب  نیمز  همه  سپ  تفرگ ، رارق 

. تسیچ تملظ  ریز  هک  دنادن  سک  سپس  تملظ ، رب  اوه  و 
زیچ راهچ  ود  نآ  زا  و  دندیـشکرب ، یمد  مادـک  ره  ود  نآ  دومرف  سپـس  لدـع  مود  لضف و  یکی  دـیرفآ  وترپ  ود  زا  ار  شرع  ادـخ  سپس 

ار اهنیا  همه  تبحم و  تواخس  زا  یتسود و  ملح  زا  اضر و  ملع  زا  و  دیرفآ ، فوخ  لقع  زا  سپـس  تواخـس  ملع و  ملح و  لقع و  دیرفآ ،
ار مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  تما  نانمؤم  حاورا  اهنآ  زا  سپ  سپس  درک ، ریمخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  تشرـس  رد 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  رون  زا  ار  رگید  ياههتـشرف  تملظ و  رون و  زور و  بش و  ناگراتـس و  هام و  دیـشروخ و  سپـس  دیرفآ 
شرون سپس  تفرگ ، مارآ  شرع  ریز  لاس  رازه  هس  داتفه و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  رون  دندش  لماک  راونا  همه  نوچ  دیرفآ و 

درک اج  تشهبب 
141 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
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دیسر ات  دمآ  نیئاپ  نامـسآب  نامـسآ  مشـش و  نامـسآب  سپـس  لاس  رازه  داتفه  ات  تفرگ  اج  یهتنملا  هردس  رد  سپـس  لاس  رازه  داتفه  ات 
. تشذگ مشش  دلجم  رد  هچنآ  رخآ  ات  دنیرفایب  ار  مدآ  هک  تساوخ  ادخ  ات  دنام  نآ  رد  ایند و  نامسآب 

هدزای یلع و  دمحم و  ادخ  دومرفیم  مالّسلا  هیلع  مراهچ  ماما  مدینش  تفگ  هزمح  یبا  زا  شدنسب  يرفصع  دابع  دیعس  یبا  باتک  رد  - 146
زا شیپ  دـندیتسرپیم  ار  وا  تشاداـپب و  شرون  وترپ  رد  یئاـههنومن  ار  اـهنآ  دـیرفآ و  شتمظع  رون  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  زا  نت 

مّلـس 147- هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دنیادخ  لوسر  نادنزرف  زا  ناماما  نانآ  و  دندرکیم ، سیدقت  دنتفگیم و  حیبست  ار  ادخ  قلخ ، شنیرفآ 
تشاد مدقم  ار  نآ  و  دیرفآ ، هبعک  نیمز  زا  شیپ  لاس  رازه  راهچ  تسیب و  ار  ءالبرک  نیمز  ادخ  دومرف : مجنپ  ماما  زا  شدنـسب  نامه  زا  و 

و دزاس ، تشهب  نیمز  نیرترب  ار  نآ  ادخ  ات  تسا  نینچ  هتسویپ  و  دوب ، كرابم  سدقم و  دنک  قلخ  ادخ  هکنیا  زا  شیپ  هشیمه  كرابم و  و 
. دهد اج  نآ  رد  ار  شناتسود  هک  ینکسم  لزنم و  نیرتهب 

. هدروآ ار  نآ  دننام  مالّسلا  هیلع  مراهچ  ماما  زا  شدنسب  نامه  زا  و 
هناخ ياج  متفگ  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماماب  تفگ : یلجع  نارمع  نب  دـمحم  زا  شدنـسب  یفاـک  عورف  زا  ص 412 ) ج 1   ) یفاـک رد  - 148

. ناشخرد ّرد  کی  دومرف : تسا ؟ هدوب  هچ  بآ » رب  وا  شرع  دوب  و   » لج زع و  ادخ  هتفگب  دوب  بآ  هک  هاگنآ  هبعک 
: دومرف مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  ح 3 ) ب 3 ، ص 611 ،  ) یفاک عورف  - 149

زا نیمز  سپ  ینم  ات  تافرع  زا  سپـس  دیـشک ، تافرع  ات  ینم  زا  سپـس  دیـشک ، ینم  ات  هبعک  هناخ  ریز  زا  ار  نیمز  لـج  زع و  ادـخ  یتسار 
. هبعک زا  ینم  ینم و  زا  تافرع  و  تستافرع ،

يورک ات  دـینادرگرب  نیمز  ریز  زا  ار  نآ  سپـس  دیـشک ، شنایاپ  ات  تافرع  زا  ار  نیمز  هیور  ینعی  ینم » ات  دیـشک  تافرع  زا  سپـس  : » ناـیب
تیفیک و  دیناسر ، ینمب  دوش و 
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ور زا  ار  هرک  فارطا  سپـس  دیـسر ، هبعکب  ات  دـینادرگرب  رگید  يوسب  ریز  زا  هک  تسنیا  دوصقم  ای  دوب  مولعم  نوچ  درواین  دای  ار  شمامتا 

ینعمب دشاب  لعف  هک  هدناوخ  میم  حتفب  ار  ثیدح  رخآ  رد  ینم  ظفل  هتفگ و  نآ  هیجوت  رد  نارصاعم  یخرب  هچنآ  اما  و  ینم ، ات  درک  میمتت 
. دراد ینشور  داعبتسا  نیمز ، نایاپ  زا  دوب  هدرک  ردقم  ادخ  هک  اجنآ  ات  هک  دشاب  نیا  دوصقم  و  رّدق ) )

اهداب دنیرفآ  ار  نیمز  تساوخ  ادخ  نوچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  شدنـسب  ب 3 ح 8 ) میدق ص 116 ، عبط   ) یفاک عورف  - 150
زا ییاههوک  دروآ و  درگ  هبعک  هناخ  ياج  رد  ار  نآ  و  دش ، فک  هچراپ  کی  درک و  فک  سپس  دش ، جوم  دندیزو و  بآ  رب  ات  دومرف  ار 
هب هک  تسنآ  دش  عضو  مدرم  يارب  هک  هناخ  تسخن  یتسار   » ّلج زع و  ادخ  لوق  ینعم  تسنیا  دیشک و  نآ  ریز  زا  ار  نیمز  تخاس و  فک 

دنچب یطویس  روثنملا  رد  رد  هدروآ 151 - ار  شدننام  مالّسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  رگید  دنـسب  و  نارمع » لآ  - 96  ) تکرب اـب  تسا و  هّکم 
سپـس  » ادخ لوق  تسنیا  تساخرب و  يدود  نآ  زا  دیرفآ  ار  نیمز  نوچ  دـیرفآ و  نامـسآ  زا  شیپ  ار  نیمز  ادـخ  تفگ  دـهاجم ، زا  دـنس 
تخاس نیمز  تفه  رگید و  کی  يور  تخاس  نامسآ  تفه  دیامرفیم  هرقبلا ) تخاس 30 - نامسآ  تفه  ار  اهنآ  نامسآ و  رب  دش  راوتسا 

. رگید کی  يور 
ریـسفت رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  ینادرم  و  دوعـسم ، نبا  سابع و  نبا  زا  قیرط  دـنچب  زین  نامه  زا  و  - 152

تخاس 30- نامسآ  تفه  ار  اهنآ  نامسآ و  رب  دش  راوتسا  سپـس  تسا  نیمز  رد  هچنآ  ره  امـش  يارب  دیرفآ  هک  تسا  وا   » یلاعت ادخ  لوق 
يالاب دروآرب و  يدود  بآ  زا  دنیرفایب  ار  قلخ  تساوخ  نوچ  و  دوب ، هدیرفاین  يزیچ  بآ  زا  شیپ  دوب و  بآ  رب  ادخ  شرع  تفگ : هرقبلا »

مه زا  ار  نآ  زور  ود  رد  سپـس  درک ، نیمز  هعطق  کـی  ار  نآ  دیناکـشخ و  ار  بآ  سپـس  نامـسآ  تشاذـگ  ماـن  ار  نآ  تشارفارب و  بآ 
َو ن   » هدرک دای  دوخ  لوق  رد  ادـخ  هک  تسنآ  داهن و  یهام  تشپ  رب  ار  نیمز  و  درک ، نیمز  تفه  و  هبنـشود ، هبنـش و  کـی  زور  رد  دوشگ 

نامقل هک  تسا  هرخص  نآ  و  اوه ، رب  هرخص  ياهرخص ، رب  هتـشرف  و  ياهتـشرف ، رب  گنـس  و  تسا ، یگنـس  يور  رب  بآ  رد  یهام  و  ِمَلَْقلا »
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، هدرک دای 
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شیارب داهن  و   » ادخ لوق  تسنیا  و  دش ، مارآ  ات  تخاس  شرگنل  ار  اههوک  و  دیزرل ، نیمز  دیبنج و  یهام  نیمز ، رد  هن  تسنامـسآ و  رد  هن 
«. دنازرلن ار  امش  ات  اهرگنل 

ادخ لوق  تسنیا  هبنـشراهچ و  هبنـشهس و  زور  ود  رد  دوب  شیازـس  هچ  ره  شتخرد و  اب  ار  نآ  لها  كاروخ  نآ و  رد  ار  اههوک  دـیرفآ  و 
شتاوقا و و  دـنایور ، نآ  رد  تخرد  دـیامرفیم  نآ » رد  داد  تکرب  و  وا - هتفگ  ات  دـیرفآ - زور  ود  رد  ار  نیمز  هک  نآب  دـیرفاک  امـش  ایآ  »
نامـسآ و رب  دش  راوتـسا  سپـس   » هدوب نینچ  راک  دسرپ  هک  ره  دیامرفیم  اههدننکشـسرپ » يارب  ربارب  زور  راهچ  رد   » درک ریدقت  ار  شلها 
ود رد  درک  نامـسآ  تفه  دوشگ و  ار  نآ  سپـس  درک  نامـسآ  کی  ار  نآ  دروآرب و  مد  هک  دوب  بآ  ندز  مد  زا  دود  نیا  و  دوب » دود  نآ 

. درک مهارف  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  نآ  رد  هک  هعمج  هبنشجنپ و  زور 
، دنادن سک  هچنآ  فرب و  ياههوک  اهایرد و  دـیرفآ و  ار  شیاههتـشرف  ینامـسآ  ره  رد  تفگ : درک » ءاقلا  ار  شنامرف  ینامـسآ  ره  رد  «و 

دیدرگ راوتسا  شرع  رب  دش  غراف  تساوخ  هچنآ  شنیرفآ  زا  نوچ  و  تشادهگن ، ناوید  زا  و  تسارآ ، نارتخا  رویزب  ار  ایند  نامـسآ  سپس 
« نامسآ رب  دش  راوتـسا  سپـس   » یلاعت وا  لوق  ریـسفت  رد  سابع  نبا  زا  و  روثنملا ج 1 ص 43 .) ردلا  - ) 153 روثنملا ج 1 ص 43 ) ردـلا  )

دمآرب اوهب  و  درک ، راخب  ایرد  درک و  ناور  بآب  شتآ  تفگ : دیرفآ  نامسآ  تفه  ینعی  تخاس » ار  اهنآ  و   » دمآرب نامسآب  شنامرف  ینعی 
. تخاس نامسآ  نآ  زا  و 

ینیمز هن  و  دوب ، بآ  رب  ششرع  هک  هگنآ  دنیرفآ  ار  ءایشا  تساوخ  ادخ  نوچ  تفگ : رمع ، نب  هَّللا  دبع  زا  و  ج 1 ص 33 ) نامه ، - ) 154
یفک و  یلگ ، يدود و  بآ  زا  و  تشابنارب ، مه  يور  و  دـش ، ناـشیرپ  شجاوما  اـت  درک  هریچ  بآ  رب  دـیرفآ و  ار  داـب  ینامـسآ ، هن  دوب و 
فک زا  و  دـیرفآ ، ار  نیمز  لگ  نآ  زا  و  دـیرفآ ، ار  اهنامـسآ  نآ  زا  و  درک ، ومن  دـش و  دـنلب  تشارفارب و  اـت  داد  ناـمرف  ار  دود  دروآرب و 

. دیرفآ ار  اههوک 
تفرگ و ار  متسد  ربمغیپ  تفگ : ةریره  یبا  زا  روثنملا ) رد  ج 1 ص 43   ) 155
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هبنشراهچ و زور  ار  رون  و  هبنشهس ، زور  اردب  هبنشود  زور  ار  تخرد  هبنش ، کی  زور  ار  اههوک  و  دیرفآ ، هبنـش  زور  ار  كاخ  ادخ  دومرف :

. دیرفآ هعمج  زور  رصع  ار  مدآ  دنکارپ و  نیمز  رد  هبنشجنپ  زور  ار  ناراوناج 
هناخ درگ  اههتـشرف  دش و  هدیـشک  هکم  زا  نیمز  دومرف : هک  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  ناـمه ج 1 ص 46 ) رد  - ) 156
(. مراذگ هفیلخ  نیمز  رد  نم   ) هدومرف ادخ  هک  تسا  نیمز  نامه  نآ  و  دندرک ، فاوط  نادب  هک  دوب  اج  تسخن  نآ  و  دندیدرگیم ، هبعک 
هناخ ریز  زا  نیمز  سپـس  دوش  هدـیرفآ  ایند  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  دـنداهن  هیاپ  راهچ  رب  بآ  يور  ار  هناخ  تفگ : ساـبع  نبا  - 157

(. روثنملا ج ج 1 ص 127 ّرد   ) دش هدیشک 
روثنملا ج 1 رد   ) تسا متفه  نیمز  رد  شیاههیاپ  دیرفآ و  نیمز  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  ار  مرحلا  هَّللا  تیب  ياج  ادخ  تفگ : دـهاجم  - 158

هدیـشک نیمز  نآ  زا  بآ و  رـس  رب  دوب  یفک  نیمز  اهنامـسآ و  قلخ  زا  شیپ  لاـس  لـهچ  هبعک  تفگ ، راـبحالا  بعک  زا  - 159 ص 127 )
. هدش

تخیگنارب و هدنزو  يداب  دنوادخ  دـنیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادـخ  هکنآ  زا  شیپ  دوب  بآ  رب  شرع  نوچ  تفگ : سابع  نبا  زا  و  - 160
اب ادخ  ات  دیزرل  دیزرل و  و  دیـشک ، شریز  زا  ار  نیمز  ادخ  دش و  ادیپ  يدننام  دـبنگ  هبعک  هناخ  ياج  رد  یتخـسب و  دـیزوب  بآ  رب  داب  نآ 

. دندیمان يرقلا  ما  ار  نآ  ور  نیا  زا  دوب و  سیبق  وبا  دش  هداهن  نآ  رب  هک  یهوک  تسخن  و  درک ؛ شبوکخیم  اههوک 
و دوب ، هبنـش  کی  زور  شنیرفآ  زاغآ  و  دـیرفآ ، بآ  زا  ار  ار  نیمز  اوه و  بآ و  شرع و  ندـیرفآب  ادـخ  درک  زاغآ  تفگ : دـهاجم  - 161
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هک تسا  لاس  رازه  نوچ  زور  شـش  نیا  زا  زور  کـی  و  دـنریگ ، دوخب  يدوهی  شور  هبنـش  زور  دوهی  و  دـش ، مهارف  شنیرفآ  هعمج  زور 
(. روثنملا ج 3 ص 91 ردلا   ) دینک هرامش  امش 

هعمج زور  سپـس  دومن ، زاغآ  هبنـش  کی  زور  تسناشنایم  هچ  ره  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  ادخ  یتسار  تفگ : هک  همرکع  زا  و  - 162
تعاس هس  رد  دش  راوتسا  شرع  رب 

145 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
ص 91) روثنملا ج 3  رّدـلا   ) دوخ راگدرورپ  هاگرد  زا  تلأسم  اعدـب و  دـننک  تبغر  مدرم  اـت  دـیرفآ  ار  اهدیـشروخ  شتعاـس  کـی  رد  و 
روثنم ج 3 ص ّرد   ) ملعا هَّللا  ملق و  بآ و  شرع و  تفگ  شدیـسرپ ، شنیرفآ  زاغآ  زا  تشون و  دـیزی  نب  رباـج  هب  ملـسم  نب  دـیزی  - 163
و دوب ، بآ  رب  شـشرع  دوب و  يزیچ  ره  زا  شیپ  ادـخ  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربـمغیپ  زا  نیـصح  نب  نارمع  زا  و  - 164 ( 91
هیلع و هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  صاع  نب  ورمع  نب  هَّللا  دبع  زا  - 165 روثنم ج 3 ص 91 ) ّرد   ) ار يزیچ  ره  رکذ  ظوفحم  حول  رب  تشون 

بآ رب  شرع  تفرگ و  هزادنا  ار  قئالخ  ریداقم  دنیرفآ  ار  اهنیمز  اهنامسآ و  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  هاجنپ  ادخ  یتسار  دومرف : مّلس  هلآ و 
رب تفگ  دوب ؟ هچ  رب  بآ  هک  بآ » رب  وا  شرع  دوب  و   » یلاعت ادخ  لوق  زا  دش  شـسرپ  سابع  نبا  زا  - 166 روثنم ج 3 ص 321 ) ّرد   ) دوب

. ار ءایشا  دنیرفایب  هکنآ  زا  شیپ  بآ » رب  وا  شرع  دوب  و   » ادخ لوق  ریسفت  رد  دهاجم  زا  - 167 روثنم ج 3 ص 322 ) ّرد   ) داب شود 
شرع ریز  ار  یمین  درک و  شخب  ود  ار  بآ  نآ  دـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  نوچ  و  دوب » بآ  رب  وا  شرع  : » تفگ سنا  نب  عـیبر  زا  - 168

. دزیر ورف  دمدب و  روص  ات  دکچب  ياهرطق  نآ  زا  تسا و  روجسم  رهب  نآ  داهن و 
؟ زور ای  هدوب  شیپ  بش  هک  سابع  نبا  دش  هدیسرپ  تفگ  همرکع ، زا  - 169

-170 دوب ؟ یکیرات  زج  اهنآ  نایم  هک  دینادیم  ایآ  میدوشگ » ار  اهنآ  ام  دندوب و  هتسب  نیمز  اهنامـسآ و  یتسار   » هک دناوخ  و  بش ، تفگ :
روثنم رد   ) هدش قلخ  بآ  زا  يزیچ  ره  دومرف : ار » هدنز  زیچ  ره  بآ  زا  متخاس  و   » ادخ لوق  رد  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا 

یتخاس و زیچ  تفه  نآ  زا  دـش و  کشخ  اوه  نایم  رد  ات  يدومرف  ار  بآ  اراگدرورپ  هتفگ : ریزع  تفگ : بهو ، زا  - 171 ج 3 ص 713 )
يدومرف ار  بآ  سپس  ار  اهنآ  يدیمان  اهنامسآ 

146 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
بآ زا  يدـیرفآ  سپـس  يدـیمان ، نیمز  اهایرد  اب  ار  اهنآ  همه  دـش و  نینچ  و  دـش ، ادـج  بآ  زا  يدومرف  ار  كاخ  و  دروآ ، رب  یکاخ  اـت 

کیب ار  اهنآ  همه  يدرک  هدنز  هک  دندوب  اههدرم  و  يدرک ، اونـش  هک  دوب  اونـشان  ياهـشوگ  نآ  زا  و  يدرک ، انیب  ار  اهنآ  انیبان و  ینامـشچ 
اب ار  اهنآ  يدروآ و  یـسانجا  نوگانوگ ، ياهگنر  اهنت و  اب  یقلخ  تسین ، نآ  بات  ار  یخرب  تسبآـب و  یگدـنز  ار  یخرب  يدـیرفآ ، هملک 

. يدرک ماهلا  اهنادب  یتخاس و  یفانصا  يدرک و  تفج  مه 
راهچ اب  یخرب  اپ و  ود  رب  یخرب  دنور و  مکـشب  یخرب  يدیرفآ  ار  شیاههدنرد  نایاپ و  راهچ  نیمز و  ياههدـنبنج  بآ  كاخ و  زا  سپس 

وت تساوـخب  دـنوش و  هداد  بآ  کـی  كاـخ و  کـی  یتـشک ، هـملک  کـی  اـب  ار  یهاـیگ  ره  نـیمز  رد  سپـس  درخ ، دـنراد و  گرزب  اـپ ،
زج اراگدرورپ  تفگ : ریزع  ابیز ، تشز و  وبدب و  وبـشوخ ، خلت ، شرت ، نیریـش ، دـنروآ ، رابب  وب  گنر و  هزم و  رد  نوگانوگ  ياهلوصحم 
ام يارب  یتساوخ  هچنانچ  ار  ام  یتسب  تروص  و  نامناردام ، محر  رد  ار  اـم  ياـهنت  يدـیرفآ  میاوت ، یتسد  راـک  وت  هدـیرفآ  هک ، تسین  نیا 

نیا رد  رون و  یکیرات  نیا  رد  ناشیارب  يداهن  سپس  اههدید ، اهشوگ و  ام  يارب  یتفاکـش  و  يداهن ، اهناوختـسا  اهنآ  رد  و  یتخاس ، یمادنا 
شدنپ سپس  وت ، تساوخب  دهد  ورین  ار  وا  هک  يزور  دوخ  لضف  زا  ناشیارب  يدرک  هدامآ  سپـس  یـشوخ  هودنا  نیا  رد  و  تعـسو ، یگنت 

. يدرک زاغآ  هچنانچ  ینادرگرب  ار  وا  سپس  یتخاس ، گرم  راچد  راچانب  ار  وا  سپس  دوخ ، تمکح  باتکب و  يداد 
رب تشرع  يدشن ، هتـسخ  چیه  يدربن ، یجنر  نآ  رد  دمآرب و  وت  تساوخ  رب  و  يدـیرفآ ، ار  تقلخ  همه  ياهملکب  ایادـخ  راب  تفگ : ریزع 
رد عشاخ  تسرت  زا  دندوب و  تعیطم  قلخ  دندرکیم و  حیبست  تسایسب  دنتـشاد و  شودب  ار  تشرع  اههتـشرف  و  اوه ، رب  تملظ  و  دوب ، بآ 
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تنامرفب هک  زور  دش و  بش  ار  تملظ  هار  يدوشگ و  ار  ترون  هنیجنگ  سپس  دشیمن ، هدینـش  تازاوآ  زج  و  دشیمن ، هدید  ترون  زج  نآ 
قلخ زا  دندمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  دزن  دوهی  هک  تسا  سابع  نبا  زا  - 172 روثنم ج 5 ص 6 ) ّرد   ) دننکیم دمآ  تفر و 

147 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
هبنشراهچ رد  و  هبنش ، هس  زور  ار  اهنآ  عفانم  اههوک و  و  دیرفآ ، هبنشود  هبنش و  کی  زور  ار  نیمز  ادخ  دومرف : دندیسرپ ، نیمز  اهنامـسآ و 

دیرفآ هک  نآب  دـیرفاک  امـش  ایآ  وگب   » دومرف یلاعت  ادـخ  زور و  راهچ  دـش  نیا  و  دـیرفآ ، ار  یناریو  ینادابآ و  اهرهـش و  بآ و  تخرد و 
دیشروخ نارتخا و  هعمج  زور  و  دیرفآ ، ار  نامسآ  هبنشجنپ  زور  نانک » شـسرپ  يارب  ربارب  زور  راهچ  رد  تفگ - ات  زور - ود  رد  ار  نیمز 

ره يارب  تفآ  مود  رد  هدرم و  هک  ره  دریمیم  هک  یماگنه  دـیرفآ ، ار  اهگرب  نآ  تعاس  لوا  رد  هک  بورغب  تعاس  هس  ات  اههتـشرف  هام و  و 
. دروآرب ار  وا  رخآ  تعاس  رد  و  دنک ، هدجس  وا  رب  دومرف  ار  سیلبا  داد و  ياج  تشهب  رد  دیرفآ و  ار  مدآ  موس  رد  و  دیرفآ ، دنمدوس 

ناشدوخ و  يدرکیم ، شمامت  رگا  یتفگ  تسرد  دنتفگ  شرع ، رب  دـش  راوتـسا  سپـس  دومرف : دّـمحم ؟ يا  دـش  هچ  سپـس  دـنتفگ : دوهی 
نیمز اهنامسآ و  میدیرفآ  هک  هتبلا  و   » دش لزان  هیآ  نیا  یتخسب و  دش  مشخ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دیمرآ  سپـس  دنتفگ :

روثنم ج 5 ص ّرد  ( ) 38 و 39 ق - « ) دنیوگیم هچنآ  رب  شاب  ابیکش  دیـسرن  امب  یگتـسخ  چیه  زور و  شـش  رد  تسا  اهنآ  نایم  هچنآ  ار و 
روثنم ج 5 رد   ) تسا كرابم  تسا  دـنمدوس  هدازیمدآ  يارب  هچ  ره  تفگ  نآ » رد  داد  تکرب  و   » ادـخ لوق  رد  جـیرج  نبا  زا  - 173 ( 360

داهن ار  اههوک  تشک ، ار  اهتخرد  تفاکـش ، ار  اهیوج  تفگ  ار » شیاهتوق  نآ  رد  درک  رّدقم  و   » وا لوق  رد  سابع  نبا  زا  - 174 ص 360 )
. تسین يرگید  رد  هک  داهن  ياهدئاف  مادک  ره  رد  و  درک ، ناور  ار  اهایرد  و 

: تفگ ار » شیاهتوق  نآ  رد  درک  ردقم  و   » یلاعت ادخ  لوق  رد  همرکع  - 175
. تسین بوخ  نآ  زج  رد  هک  ار  يزیچ  درک  رّدقم  ینیمزرس  ره  رد 

. تسنآ شاعم  دوصقم  تفگ : هک  ریبج  نبا  زا  و  - 176
. تسنآ قازرا  تفگ : هک  نسح  زا  و  - 177

تسنیا هبنشود و  زور  هبنش و  کی  زور  رد  درک  زاغآ  ار  نیمز  قلخ  سپس  دیرفآ ، دود  زا  ار  اهنامـسآ  ادخ  تفگ : هک  سابع  نبا  زا  - 178
رفاک امش  ایآ   » وا لوق 

148 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
رد درک  رّدقم  و   » شلوق تسنیا  و  هبنـشراهچ ، هبنـش و  هس  زور  رد  درک  رّرقم  شیاهتوق  سپـس  زور » ود  رد  ار  نیمز  دیرفآ  هک  نآب  دـیوش 

تـسارآ تشارفارب و  ار  نآ  و  دوب ، دود  نآ  نامـسآ و  يوسب  دـش  راوتـسا  سپـس  نانک ، شـسرپ  يارب  ربارب  زور  راهچ  رد  ار  شتاوقا  نآ 
زور هبنشجنپ و  زور  ار  شیاههتـشرف  شقلخ و  زا  تساوخ  هچ  ره  اهنآ  رد  دیرفآ  و  ناشکلف ، رد  ناشدنادرگ  هام و  دیـشروخ و  نارتخاب و 

دیسر و نایاپب  و  زور » شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  دیرفآ   » ادخ لوق  تسنیا  و  هعمج ، زور  ار  مدآ  هعمج و  زور  ار  تشهب  دیرفآ  و  هعمج ،
. هبنش زور  رد  ار  زیچ  همه  درک  تبث 

نآ رد  هکنآ  يارب  دنراد  گرزب  ار  هبنـش  کی  زور  يراصن  و  تفای ، نایاپ  يزیچ  ره  نآ  رد  هکنآ  يارب  دـنرادگرزب  ار  هبنـش  زور  دوهی  و 
و دیرفآ ، تشهب  رد  ار  شتمحر  و  تفای ، تغارف  شنیرفآ  زا  ادـخ  هک  دـنراد  گرزب  ار  هعمج  زور  نیملـسم  و  دـش ، زاغآ  يزیچ  ره  قلخ 
ّرد  ) دوب همه  زا  رتگرزب  نیا  دـش و  هتفریذـپ  شاهبوت  نیمز  رد  هک  دوب  نآ  رد  و  دـش ، دورف  نیمزب  تشهب  زا  مدآ  نآ  رد  و  دـیرفآ ، ار  مدآ 

اهتوق و و  دـیرفآ ، هبنـشود  هبنـش و  کی  زور  ار  اهنیمز  ار و  قلخ  درک  زاغآ  ادـخ  تفگ : مالـس  هَّللا  دـبع  زا  - 179 ص 361 ) ج 5  روثنم ،
رد هدنب  ره  هک  یتعاس  نآ  دیرفآ ، نآ  رد  ار  مدآ  و  رصع ، زامن  ات  هعمج  هبنشجنپ و  رد  ار  اهنامسآ  و  هبنشراهچ ، هبنش و  هس  زور  ار  اههوک 

روثنم ج 5 ص 361) ّرد   ) تسا باتفآ  بورغ  ات  رصع  زامن  نایم  سب  نآ  دنک و  باجتـسم  ار  شیاعد  دناوخب  ار  شراگدرورپ  دوخ  زامن 
دیرفآ ار  نیمز  نآ  رد  ادخ  دومرف  تسیچ ؟ هبنش  کی  زور  دنتفگ : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  دوهی  هک  تسا  همرکع  زا  - 180
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زور سپ  دـنتفگ : دـیرفآ ، تساوخ  هچنآ  نانچ  ناـنچ و  ار و  بآ  ار و  اـههوک  هبنـش  هس  رد  نآ و  رد  دومرف : هبنـشود ؟ دـنتفگ : درـشف ، و 
ود رد  دومرف : هعمج ؟ زور  دـنتفگ : دـیرفآ ، ار  اهنامـسآ  نآ  رد  دومرف : هبنـشجنپ ؟ زور  سپ  دـنتفگ : دـیرفآ ، ار  اهتوق  دومرف : هبنـشراهچ ؟

دیرفآ ار  اههتشرف  شتعاس 
149 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

ار تحار  هبنـش و  مان  ار ، زور  بش و  تعاس  ود  رد  ار و  نارتخا  هاـم و  دیـشروخ و  تعاـس  ود  رد  و  ار ، خزود  تشهب و  تعاـس  ود  رد  و 
امب دیـسرن  زور و  شـش  رد  تسا  اهنآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  مدیرفآ  هک  هتبلا   » داتـسرف ورف  ادخ  ادخ و  تسا  هّزنم  دومرف : دندرب ،

. هدش تیاور  نآ  دننام  مه  سابع  نبا  زا  یگتسخ ،» چیه 
زور تسخن  زا  هک  دش  غراف  شقلخ  شنیرفآ  زا  زور  شش  رد  یلاعت  ادخ  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  رمع  نبا  زا  - 181

. هعمج هبنشجنپ و  هبنش و  راهچ  هبنش و  هس  هبنشود و  دوب و  هبنش  کی 
تنارتخا هام و  دیشروخ و  رآرب  نامـسآب  دومرف : هاوخان » ای  هاوخلدب  دیئایب  نیمز  واب و  تفگ  سپ   » یلاعت ادخ  لوق  رد  سابع  نبا  زا  - 182

هک سابع  نبا  زا  و  - 183 روثنم ج 5 ص 361 ) ّرد  « ) هاوخلدب میدمآ  دنتفگ  سپ   » ار تیاهویم  روآرب  ار و  تیاهرهن  فاکشب  نیمزب  و  ار ،
هک نآب  دـیرفاک  امـش  ایآ  وگب   » تفگ ناوخب ، دـنفلاخم  مه  اب  وت  رظن  رد  تفگ  دـنرگید  کی  فلاخم  نآرق  رد  هیآ  ود  تفگ : واـب  يدرم 

: تفگ سابع  نبا  دیشک » نآ  زا  دعب  ار  نیمز  و   » ادخ لوق  و  نامسآ » يوسب  دش  راوتـسا  سپـس   » هب دسر - ات  زور -» ود  رد  ار  نیمز  دیرفآ 
تسنآ ندرک  نهپ  ینعمب  اهاحد »  » انامه و  دیـشک ، ار  نیمز  نآ  زا  سپ  دیرفآ ، ار  نامـسآ  سپـس  دیرفآ و  نامـسآ  زا  شیپ  ار  نیمز  ادخ 

هک هدش  تیاور  لگ و  هن  دوب و  گنس  هن  هک  بآ  يور  رب  دوب  یهاتوک  هپت  کی  هبعک  هک  تسا  هیاهن  رد  نایب : روثنم ج 6 ص 313 ) ّرد  )
(. هیاهن ج 1 ص 295  ) دیوریم یهایگ  نآ  زا  هک  تسا  یمرن  گنس  ینعمب  هتفگ : یئاطخ  دوب و  هفشخ ) )

و دروآرب ، ار  مدرم  و  دنیرفایب ، ار  قلخ  تساوخ  ادخ  نوچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  شدنـسب  يدوعـسم  بهذـلا  جورم  - 183
رد ادخ  و  نامسآ ، نتشارفارب  نیمز و  ششک  زا  شیپ  تشاداو  هرذ  دننام  یئاهتروص  هب  ار  قلخ  دشخب ، یتسه  ار  اههدیرفآ 

150 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
نیا ناـیم  رد  رون  نآ  و  دیـشخرد ، ياهراـپ  وا  ینـشور  زا  تفاـت و  يوترپ  وا  رون  زا  سپ  اـتکی ، شتوربـج  رد  و  دوـب ، اـهنت  دوـخ  توـکلم 

، هدش باختنا  هدیزگرب و  یئوت  شدومرف : ادخ  دش و  قفاوم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تروص  اب  دـمآ و  درگ  یناهن  ياهتروص 
ررقم باقع  باوث و  مزیمایب ، ار  بآ  و  مزارفارب ، ار  نامسآ  منک و  نهپ  ار  نیمز  وت  رطاخب  و  ار ، متیاده  ياههنیجنگ  ار و  مرون  مراپـسب  وتب 

اهنآ زا  کیراب و  هتکن  چیه  دنامن  ناهن  اهنآب  ات  مهد  اهنآب  مناهن  شناد  زا  و  مرامگرب ، يربهرب  ار  تنادناخ  و  ار ، خزود  تشهب و  و  مزاس ،
. میگناگی مشناد و  رب  هدننکهاگآ  و  مزاس ، مقلخ  رب  تّجح  ار  اهنآ  و  دشابن ، هدیدن  یناهن  چیه 

دومن اهنآب  و  داهن ، مدرم  دیدب  ار  دّمحم  باختنا  دهعت  نیا  زا  سپ  و  تفرگرب ، ار  یگناگی  رد  صولخ  يراگدرورپ و  رب  هاوگ  ادـخ  سپس 
سپـس تّجح  ندرک  مامت  و  تلادـع ، شور  نتـشاد  شیپ  يارب  دـشاب ، وا  نادـناخ  رد  تماما  تسا و  وا  زا  رون  و  تسا ، وا  اب  تیادـه  هک 

ار بآ  و  دوشگ ، ار  نامز  و  تشاد ، اپرب  ار  ملاوع  سپـس  درک ، ناـهنپ  شملع  نونکم  رد  تخاـس و  ناـهن  دوخ  بیغ  رد  ار  قلخ  دـنوادخ 
ار اهنآ  سپس  درک  نهپ  بآ  تشپ  رب  ار  نیمز  و  تفرگ ، رارق  بآ  يور  رب  شـشرع  و  دناهجرب ، ار  دود  تخیگنارب و  ار  فک  و  دز ، مهرب 

تّوبن و  درک ، عارتخا  يراونا  و  دـیرفآ ، دوب  هدروآرب  هک  یتّوبن  رون  زا  ار  اههتـشرف  سپـس  دـنداهن ، شریذـپب  ندرگ  و  دـناوخ ، يربناـمرفب 
ثوعبم نیمز  رد  هکنآ  زا  شیپ  تفرگ  ترهـش  نامـسآ  رد  وا  توبن  و  تخاس ، دوخ  دیحوت  نیرق  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم 

. دوش
مان هک  هار  نآ  زا  هداد ، واب  یـصوصخم  شناد  شیپ  زا  هک  دومن  اهنآب  و  درک ، دـیدپ  اههتـشرف  رب  ار  وا  يرترب  دـیرفآ  ار  مدآ  ادـخ  نوچ  و 

ار مدآ  سپس  تشاداو  وا  هدجسب  ار  راربا  نایناحور و  راونا و  و  دومن ، هلبق  هبعک و  بارحم و  ار  مدآ  ادخ  و  درک ، وجتسج  اهنآ  زا  ار  ءایشا 
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هک دوب  نیا  مدآ  ظح  و  دیمان ، اوشیپ  اههتشرف  دزن  ار  وا  هکنیاب  تخاس  نشور  تسا  وا  هدهعب  هک  تناما  تیمها  و  درک : هاگآ  واب  هدرپس  رب 
. تفگ نخس  درک و  هاگآ  شیامنرون  هدرپ  زا 

151 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
ادـج دروآ و  ردـب  كاپ  ياهداژن  زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هکنآ  ات  تشاد  ناهن  نامز  قفا  رد  ار  رون  نآ  ادـخ  هتـسویپ  و 
دوب هتـشاد  شیپ  هک  يدهع  رب  دنک  هاگآ  ار  اهنآ  تساوخ  و  دـناوخرب ، راکـشآ  ناهن و  رد  و  درک ، توعد  نطاب  رهاظب و  ار  مدرم  و  درک ،
رما و  تفای ، هر  وا  توبن  زا  رب  دوب ، هتفرگ  رب  ياهراپ  نیشیپ  رون  غارچ  زا  دوب و  قفاوم  وا  اب  هک  ره  و  رشب ، داژن  تسویپ  زا  شیپ  زا  ملاع  رد 

. دربن هر  نادب  دیدرگ ، ادخ  مشخ  راوازس  دش و  ردنا  يربخیب  رد  هک  ره  و  تخانش ، ادیوه  ار  وا  نشور 
نونکم تسا ، ام  هلیسوب  تاجن  نیمز ، راونا  نامسآ و  راونا  میتسه  ام  دیشخرد  ام  زا  همئا  هارمهب  دش و  لقتنم  ام  ياهتشرسب  رون  نآ  سپس 

تسا و تما  هدـننکاهر  هک  دـشاب  ام  زا  مه  همئأ  متاخ  و  دوش ، اهتجح  عطق  ام  هطـساوب  تسا ، هدرپس  امب  اهراک  شدرگ  تسا و  اـم  زا  ملع 
هک یـسک  رب  تمعن  داب  اراوگ  نایناهج ، راگدرورپ  ياهتجح  تادوجوم و  نیرتلماک  و  میقولخم ، نیرترباص  ام  روما ، ردـصم  رون و  تیاـغ 

تخیمآ و رگید  زیچ  اب  بآ  ینعی  ءاملا » جرفا  : » نایب بهذلا ج 171 و 18 ) جورم   ) تفرگ تسدب  ار  ام  تدارا  هقلح  دیبسچ و  ام  تیالوب 
« ... نمحرلا - 19 ار ، ایرد  ود  تخیمآ   » یلاعت ادخ  لوق  نوچ  دشاب  هطقنیب  ءار  هب  تسا  نکمم  دیرفآ و  ار  تابکرم  نآ  زا 

ار ایند  یلاعت  كرابت و  ادخ  یتسار  دومرف : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  ص 183 ) ج 3 ، ب 7 ، عورف ، موص  باتک   ) یفاک رد  - 185
و تسین ، مامت  زگره  نابعـش  دـش ، زور  راهچ  هاجنپ و  دصیـس و  لاـس  و  درک ، راـنکرب  لاـس  ياـهزور  زا  ار  اـهنآ  دـیرفآ و  زور  شـش  رد 
-185 ار ، هرامـش  دـینک  لماک  هکنیا  يارب   » دـیوگیم لـج  زع و  ادـخ  یتسار  دوشیمن  مک  زگره  بجر  و  دوشن ، مک  زگره  ادـخب  ناـضمر 

میدرک میمتت  بش و  یـس  یـسوم  اب  میتشاذگ  هدعو   » هتفگ لج  زع و  ادخ  هکنیا  يارب  زور  هدـعقلا 30  وذ  و  تسا ، زور  لاوش 29  هرقبلا »
ياههام و  زور ، مرحم 30  تـسا و  زور  هجح 29  يذ  فارعـالا » - 142 دـش ، مامت  بش  لهچ  شراگدرورپ  تاـقیم  و  هداـب ، ار  نآ  ار  نآ 

(. ربخلا  ) مک یکی  تسا و  مامت  یکی  رگید 
نب بوقعی  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدنسب  ح 4 ) ص 196 ،  ) هیقف رد  - 186

152 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
زور یس  ات  هتفرگ  هزور  رتشیب  ار  ناضمر  هام  زور  مّلس 29  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دننکیم  تیاور  مدرم  تفگ : واب  بیعش 

، دنـشابن مک  تابجاو  مامت ، زور  یـس  رگم  ار  نآ  هتفرگن  هزور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنیوگیم ، غورد  دومرف : ار ، نآ 
زور ناضمر 30  هام  و  دش ، زور  لاس 354  داهن و  رانک  زا 360  دیرفآ و  زور  شش  رد  ار  نیمز  نامسآ و  و  دیرفآ ، زور  ار 360  لاس  ادخ 

. تسا مامت  هام  لماک  و  ار » هرامش  دینک  لماک  ات  و   » هدومرف ادخ  هک  تسا 
سپـس تسا و  نینچ  هام  و  بش » یـس  یـسوم  اب  میدرک  هدـعو   » دـیامرف لج  زع و  ادـخ  نوچ  زور  هدـعقلا 30  وذ  تـسا و  زور  لاوش 29 

. تسین مامت  زگره  نابعش  هام  دشابن و  مک  زگره  ناضمر  هام  مک و  یکی  مامت و  هام  کی  ینعی  نینج ،

[ زور شش  رد  ناهج  شنیرفآ  صیصخت  هراب  رد  ینایب  : ] نییبت

شتمکح و  تسا ، حالص  تمکح و  يور  ادخ  ياهراک  هدرک : نایب  نینچ  زور  شش  هب  ار  ناهج  شنیرفآ  صیصخت  تلع  ناققحم  یخرب 
. تسا مسق  ود  دوخ  قلخ  شنیرفآ  رد 

. دوش رداص  تّدم  هدام و  رب  فقوتیب  هرابکی  - 1
اهنامـسآ و قلخ  دوب و  مکی  مسق  زا  دوب  ینامـسج  روما  همه  هدام  هک  یبآ  دوش . رداص  ددرگ  هداـمآ  جـیردتب  نآ  هداـم  هک  یتدـم  رد  - 2
اهنامـسآ و شنیرفآ  هک  دـناهتفگ  نارـسفم  هچنآ  و  دـنراد ، قافتا  نآ  رب  هفـسالف  یعمج  نییلم و  همه  و  مود ، مسق  زا  اـهنآ  دـننام  نیمز و 
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. تسا اهنآ  زج  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياههبطخ  شلیلد  و  تسین ، تسرد  هدوب  ءیشال  زا  عادبا و  روطب  نیمز 
زا اههایگ  قلخ  رد  ادـخ  تداع  هک  دوشیم  هظحالم  هچنانچ  تسا  راتـساوخ  ار  نامز  زا  نیعم  هزادـنا  هدـیرفآ  رهب  تبـسن  مود  مسق  سپس 

ردقم نامز  رد  بآ  هدام  زا  نیمز  اهنامسآ و  قلخ  نیا  رب  انب  دراد ، مزال  یتدم  ردام  محر  رد  هفطن  زا  نارادناج  عاونا  مه  يرـصنع و  داوم 
هار نادـب  رـشب  لقع  تسا و  ردـق  اضق و  رارـسا  زا  اریز  تسین ، مولعم  دودـحم  نامز  رد  یجیردـت  قلخ  نیا  تمکح  و  تسا ، باـب  نیا  زا 

نآرق رد  تسا  هدش  نقدغ  نالسرم  نابّرقم و  یخرب  هکلب  ام و  رب  ردق  رارسا  زا  یسرزاب  تهج  نیمهب  درادن و 
153 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. ربخ و 
دراد و رب  رد  ار  دیشروخ  هک  نامسآ  شنیرفآ  تسا  نکمم  هنوگچ  يزور و  هنابش  عیرـس  تکرحب  تسا  دیـشروخ  هرود  کی  زور  هوالعب 
( نیّدلا یحم   ) یبرع نبا  تسا و  لاحم  رود  مزلتـسم  نآ  هرود  نیوکت  رد  زور  هرئاد  ریوصت  و  دوش ، يریگهزادنا  زور  اب  نارتخا  زا  نآ  زج 

زاین اهنآب  زور  بش و  درادن  نامسآ  تفه  دیشروخ و  دوجوب  زاین  تسا و  سلطا  کلف  هرود  کی  زور  هتفگ  تاحوتف  مانب  دوخ  باتک  رد 
. دننآ زج  اهنآ  دنراد و 

تسا نیمه  يارب  و  تسا ، اهنادب  عرش  نابز  يانب  هک  تسنآ  زج  تغل  فرع و  تسا و  هفـسلف  حالطـصا  رب  انب  نیا  هک  تسنیا  شلاکـشا  و 
ریـسفت هرامـش  نادـب  تارم  تاقوا و  ینعمب  اـی  هتـسناد و  نآ  ربارب  یناـمز  ار  زور  اـی  دـناهدمآرب و  نآ  لـیوات  ددـص  رد  نارـسفم  همه  هک 

و شتایـصوصخ ، ءازجا و  قلخ  راب  کـی  شلـصا و  قلخ  راـب  کـی  دـشاب ، راـب  ود  رد  نآ  قلخ  زور  ود  رد  نیمز  قلخ  ینعم  هک  دـناهدرک 
. نآ زج  نامسآ و  رد  نینچمه 

رد هچنانچ  اهنآ  زا  مادک  ره  شنیرفآ  يارب  یـصوصخم  زور  نییعت  بسانم  یمود  صوصخ  لیوأت و  ود  زا  مادـک  چـیه  هک  تسین  ناهن  و 
قلخ دوشن و  هام  شـش  زا  رتمک  رد  هفطن  زا  ناسنا  قلخ  هک  تسا  رود  لـقع  زا  هوـالعب  و  تسا ، نشور  یبوخب  نیا  دـشابیمن و  تستاـیاور 

: هدومرف ادخ  هکنیا  اب  دشاب  زور  شش  رد  اهنآ  نیب  ام  نیمز و  اهنامسآ و 
صوصخم نامز  زا  ادخ  ریبعت  زین  و  نمؤملا » - 58 دننادن )( ، مدرم  رتشیب  یلو  مدرم  قلخ  زا  تسا  رتگرزب  نیمز  اهنامـسآ و  قلخ  هنیآ  ره  »

هک تسنیا  روظنم  رگا  اریز  تسین  بسانم  اجنیا  رد  مادک  چیه  دشاب و  ینوزف  ای  یمکب  هراشا  هکنیا  مک  تسد  دشاب و  هتـشاد  ياهتکن  دیاب 
زا دعب  درادن  یتیعقوم  هک  تسا  مولعم  هدیرفآ  ار  نیمز  ار و  اهنامـسآ  همه  مک  تدـم  نیا  رد  هک  دـنربب  ادـخ  تردـق  تمظع  هب  یپ  مدرم 
رد شنیرفآ  هک  دهن  ّتنم  دوخ  ياههدنب  رب  هک  تسنیا  يارب  رگا  و  دشابیم ، گنردیب  شاب و  دـیوگ  دـهاوخ  ار  هچ  ره  هدرک ، مالعا  هکنآ 

رد نانآ  ياهيدنمزاین  ندرک  مهارف  يارب  ینالوط  تدم  نیا 
154 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. درادن ار  دوصقم  نیا  ّتیحالص  زور  شش  هک  تسا  مولعم  هدوب  یناگدنز 
نوچ تراگدرورپ  دزن  زور  کی  یتسار   » دومرف راب  کی  هک  دوش  یهلا  زورب  ریـسفت  هلهأ - هَّللا و  دـنع  ملعلا  و  زور - هک  تسنیا  تسرد  و 

«. جحلا - 47 دینک ، هرامش  امش  هک  تسا  لاس  رازه 
هاجنپ شاهزادـنا  هک  يزور  رد   » دومرف موس  راب  و  هدجـسلا » - 5 تسا ، امـش  رامـش  رد  لاس  رازه  هزادـناب  هک  يزور  رد   » هتفگ رگید  راب  و 

. تسا لاس  رازه 
قفاوم ریدـقت  رهب  یهلا و  زور  ار  یمود  دـنیوگ و  یناب  زور  ار  تسخن  زور  اسب  و  دـنرگید ، کـی  رّـسفم  نآرق  تاـیآ  نوچ  جراـعملا » - 4
لاثما زا  يرایـسب  رد  تسا  ادخ  روظنم  هک  دراد  تبـسانم  مه  نانتما  اب  هتـسباو و  نادـب  ار  مادـک  ره  قلخ  هک  هتفه  زا  يزور  ره  اب  دوشیم 

. تایآ نیا 
ار يدادـتما  ره  هک  تسنیا  شریرقت  و  تسبرقا ، بسنا و  ام ، يهلأسم  رد  تسیویند  لاس  رازه  يزور  ره  هک  لوا  ینعمب  نآ  لمح  دـیاش  و 
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زاین هک  اجنآ  ات  رتدرخ  یئازجا  هب  مه  شئزج  ره  درک و  یئازجاب  میـسقت  ناوتیم  نامز  نوچ  دشاب  ارذگ  ای  مسج و  نوچ  دشاب  تباث  هاوخ 
زا نیا  رب  انب  تعاس  زور و  هام و  لاـس و  هب  ناـمز  يریگهزادـنا  و  تاـجرد ، لزاـنم و  جورب و  اـب  کـلف  يریگهزادـنا  نوچ  دراد ، ریبعت  هب 
زا ایند  نامز  فراعتم  ياههزادناب  دریگ  هزادنا  مه  ار  نآ  زا  سپ  نامز  دریگ و  هزادنا  ار  ایند  زا  شیپ  نامز  هک  تسین  رودب  ادـخ  تمکح 

هزادـناب ایند  زا  شیپ  زور  کی  هک  تساور  تسا  دیـشروخ  شدرگ  کی  ایند  زور  کی  هچنانچ  بسانت و  تیاـعر  اـب  یلو  تعاـس  لاـس و 
ایند زا  شیپ  نامز  لاح  نیـشیپ  هیآ  ود  و  دـشاب ، ایند  نامز  لاس  رازه  هاجنپ  هزادـناب  ایند  زا  سپ  زور  کی  و  دـشاب ، اـیند  ناـمز  لاـس  رازه 

. ایند زا  سپ  نامز  لاح  موس  هیآ  و  تسا ،
( هبنش کی   ) دحا ار  نآ  هتفه  لوا  دشاب و  هدرک  ردقم  اههتفه  ایند  زا  شیپ  نامز  يارب  ادخ  هک  دیآرب  رابخا  هراشا  زا  هچنانچ  تسین  رود  و 
ای دشاب  هدیمان  مرحم  ار  اهنآ  لوا  دشاب و  هدرک  ردقم  شیارب  اههام  نانچمه  و  هبنش ، هب  دسرب  ات  نینچمه  هبنـشود و  ار  مود  دشاب و  هدیمان 

یمود لاس و  هام  تسخن  هراب  رد  تایاور  فالتخاب  ناضمر 
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هتفه ياهزور  سپس  هدوب ، زور  هدوب و 360  لماک  لاس  کی  عومجم  ریدقت  رهب  نابعش و  ای  ۀّجحلا  يذ  ات  نانچمه  لاوش و  ای  رفـص  هب  ار 
. يراذگمان رد  رامش و  رد  زاغآ و  رد  هدومن  اههام  اههتفه و  نآ  قفاوم  ار  ام  ياههام  و 

هک يزور  زا  ادخ  باتک  رد  تسا  هام  هدزاود  ادخ  دزن  اههام  هرامـش  یتسار   » یلاعت ادخ  لوق  زا  تسا  هبوت  هروس  رد  هچنآ  تسنآ  دیؤم  و 
نیمز و یلاعت  ادخ  دنیوگ  هک  یتایاور  دوشیم  تسرد  ریرقت  نیدب  و  هبوتلا » - 36 تسا ، مارح  هام  اهنآ  راهچ  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و 

قلخ زا  سپ  هبنـش  کی  صوصخ  ای  زور  لصا  هک  دوشن  لاکـشا  رگید  هعمج و  زور  رد  ار  اههتـشرف  ای  دـیرفآ  هبنـش  کی  زور  ار  نامـسآ 
هیلع اضر  ماما  ثیدح  رد  هچنانچ  هدوب  اهنآ  زا  سپ  هک  تسا  نیمز  نامسآ و  قلخ  زا  سپ  اههتشرف  قلخ  هکنیا  هن  تسا و  نیمز  نامـسآ و 

. تسا مالسلا 
زاـیتما هکنیا  باـسحب  درادـن  لـقع  رد  یگتفرگ  داعبتـسا و  دوشیم و  تسرد  مه  هدـعق  يذ  مجنپ  تسیب و  بش  رد  نیمز  قـلخ  تیاور  و 

هن هدوب  نیمز  شـشک  زا  سپ  يرپ  هکلب  یمدآ و  شنیرفآ  زا  تسا  اهنآ  لابند  هچنآ  یماسا و  نیاـب  اـهنآ  طابـضنا  رگید و  کـی  زا  اـههام 
. نآ زا  شیپ 

زا نوچ  یلاعت  ادـخ  هکنیا  رب  دـنراد  قاـفتا  دوهی  دـیوگ : دوشیم ، نشور  بلطم  هدرک  رکذ  هنیمز  نیا  رد  لـحن  لـلم و  بحاـص  هچنآ  زا 
اهنآ زا  یهورگ  و  داهن ، رگید  ياپ  رب  ار  شیاپ  کی  دـیباوخ و  تشپ  هب  تفرگ و  رارق  دوخ  شرع  رب  دـش  غراـف  نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ 
لاس شدرگب  دینک  هرامش  امش  هک  تسا  لاس  رازه  نوچ  تراگدرورپ  دزن  زور  کی  اریز  تسا  لاس  رازه  شـش  نامه  زور  شـش  دنتفگ 

لامکب شنیرفآ  نوچ  هدیـسر و  لامکب  شنیرفآ  نادـب  هتـشذگ و  زورما  ات  مالّـسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  هک  تسا  یتدـم  ناـمه  نآ  يرمق و 
هدنیآ رد  هکلب  دشاب  هتشذگ  هک  هدوبن  يزیچ  نیا  شنیرفآ و  زا  تغارف  تسا و  شرع  رب  يراوتسا  راک  عورش  زا  تسا و  راک  عورـش  دسر 

. نایاپ میرامشب  لاس  رازه  ار  زور  ره  هک  یتروص  رد  تسا 
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ياهزور نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  ياـهزور  زا  دوصقم  هک  هدوب  ياهراـشا  تاروت  نوچ  ینامـسآ  بتک  یـضعب  رد  هک  دوشیم  مولعم  و 
ات دـندرک  ایند  نامز  رب  قیبطت  دـندرک و  فیرحت  ار  نآ  ًادـمع  دـندوب و  ایند  نامز  زا  شیپ  اهنآ  هک  دـندشن  هجوتم  دوهی  یلو  تسا  یناـّبر 

خسن ناکماب  ات  دنوشن  فرتعم  ار  نآ  زا  شیپ  یتعیرش  خسن  دننک و  تباث  تسا  ادخ  تعیرش  لوا  یـسوم  تعیرـش  هک  ار  دوخ  طلغ  رادنپ 
. دنهد رد  نت  دوخ  تعیرش 

ناـیم هدوـب  یتباـث  رما  هّیناـبر  ماـیا  رب  ماـیا  نیا  لـمح  هک  تسا  نشور  هدرک  رکذ  شخیراـت  زاـغآ  رد  يربـط  ریرج  نب  دّـمحم  هـچنآ  زا  و 
نوچ تسا  اهنآ  رد  هچ  ره  نیمز و  اهنامسآ و  هک  دوش  نشور  تیارب  میدرک  نایب  ریرقت و  ام  هچنآ  رد  لمات  زا  و  نیشیپ ، مایا  زا  ناناملسم 
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ام باسحب  هک  یتدـم  رد  هتـساوخ  ادـخ  هچنانچ  دـندش  دوجوم  جـیردتب  دوخ  دادعتـسا  قبط  رب  دوش  قلخ  بآ  هفطن  زا  هک  یـصخش  کی 
ناطرـس و علاط  رد  لماک  تروصب  هدوب  اهنآ  لمح  نارود  هک  تدـم  نیا  زا  سپ  یناـّبر و  زور  شـش  قفاوم  تسا  يرمق  لاـس  رازه  شش 

هعمج زور  رد  نیا  و  دـناهتخاس ، ار  زور  بش و  هتخادرپ و  دوخ  ردـقم  شخرچب  هام  دیـشروخ و  هاگنآ  زا  و  دـندش ، دـلوتم  نارتخا  فرش 
. هتشذگ زور  زا  هقیقد  هدزاود  تعاس و  هس  كرابملا  ناضمر  هام  ای  مارحلا  مرحم  مشش  قفاوم  تشذگ  هک  يریرقتب  هدوب 

رظن ترـضح  نآ  اریز  هدش  رادیدپ  نامـسآ  هنایم  رد  باتفآ  هک  تشذگ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ثیدـح  رد  هچنآ  اب  درادـن  تافانم  نیا  و 
رمع زاغآ  نیا  تسین ، مزال  ینابر  زور  ایند و  زور  تاعاس  نایم  قفاوت  تسا و  اهنآ  رب  انب  میتفگ  ام  هچنآ  و  هینابر ، مایاب  هن  هتشاد  ایند  زورب 

هام ود  زا  یکی  هّرغ  لمح  مایا  زا  هبنش  کی  زور  زاغآ  هدوب و  مدقم  يدیمهف  هک  لمح  نامز  هزادناب  هفطن  زا  شـشنیرفآ  زاغآ  تسا و  ایند 
شـش هدرک و  ردـقم  ینابر  ياهلاس  زا  لماک  لاس  کی  نآ  گرم  ات  نیمز  قلخ  زاغآ  يارب  یلاعت  ادـخ  هک  اسب  و  ناضمر ) ای  مرحم   ) هدوب
تـسا يویند  لاس  رازه  راهچ  هاجنپ و  دصیـس و  قباطم  زور  راهچ  هاجنپ و  دصیـس و  هک  ار  هیقب  هتخاـس و  نآ  شنیرفآ  نارود  ار  نآ  زور 

. تسا نشور  نیقداص  تاراشا  تایاور و  هلمج  زا  بلطم  نیا  هتخاس و  رّرقم  نآ  رمع 
زور کی  دومرف : هک  هدیسر  نآ  عباوت  داهج و  تلیضف  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هچنآ  - 1
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رازه يزور  ره  تسا و  زور  تصـش  دصیـس و  هک  لاس  کی  تدـم  دوخ  ناسک  نایم  رد  درم  تدابع  زا  تسا  رتهب  ادـخ  هار  رد  يرادزرم 

ایند رد  اریز  تسا  ایند  زور  لاس و  زج  زور  لاس و  نیا  زا  دوصقم  هک  دمهفیم  هدش  دای  نآ  رد  هک  یتیصوصخ  زا  دنمشوه  اریز  تسا  لاس 
نامگ سپ  تسین  يدـنلب  نیاب  ایند  رد  يزور  و  يرمق ، هن  تسا و  یـسمش  لاس  قفاوم  هن  نوچ  درادـن  دوجو  زور  زا  هرامـش  نیدـب  یلاـس 

. تسا ایند  رمع  مامت  نآ  دشابیم و  دنک  تدابع  نآ  رد  درم  تسا  نکمم  هچنآ  تیاهن  نایب  يارب  ریبعت  نیا  هک  دوریم 
رب ثیدـح  ود  نیا  تلـالد  هجو  هتفگ - هدروآ و  ار  تیاور  ود  ره  سپـس  دـندرک - تیاور  یفاـک  رد  ینیلک  هیقف و  رد  قودـص  هـچنآ  - 2
زور ایند 360  يرمق  یـسمش و  لاس  اریز  دـشاب  ینابر  لاس  نامه  دـیاب  هدـش  مک  نآ  زا  زور  شـش  هک  یتسخن  لاـس  هک  تسنیا  اـم  هتفگ 
اهنآ رسک  زا  دنشاب  يویند  رگا  زور  شش  نآ  دنوش  لح  يویند  لاسب  رگا  هکنآ  يارب  و  تسا ، تباث  دوخ  ياج  رد  هچنانچ  دندشن  هدیرفآ 
رازه شزور  ره  اریز  دوشن  روصت  نآ  رسک  دشاب  هینابر  مایا  دوصقم  رگا  اهلاس و  همه  هن  دوش  زور  ایند 354  رمع  لاس  نیلوا  هک  دیآ  مزال 

. تسا اهلاس  نیا  زا 
مود لاس  اما  تسا و  ینابر  ياهزور  مه  زور  شش  نیا  هک  میدرک  نایب  هچنانچ  تسا  ینابر  لاس  لاس  نیا  زا  روظنم  هک  تسا  ققحم  سپ 
لاس نیا  رد  ناصقن  تسویپ  زا  دوش  هدیمهف  نیا  رب  انب  دنراد ، مک  یـس  هام  هک  دشاب  يویند  لاس  نامه  دیاب  هدش  رکذ  ثیدـح  نیا  رد  هک 

تـسویپ نآ و  زا  نوریب  ینامز  رد  ایند  دوب و  هدشن  مک  ینابر  لاس  رـس  زا  زور  شـش  نیا  رگا  هک  هدربمان  يرـسک  يارب  نآ  ياههام  رد  و 
. دشیم زور  يویند 360  لاس  مایا  دوب  هدش  هدیرفآ  نادب 

دوشیم نشور  اجنیا  زا  شور و  نیا  رب  دـندشیم و  زور  يویند 350  لاس  مایا  دوب  هدـش  مک  نآ  زا  زور  هد  اًلثم  رگا  هک  دراد  تلالد  مه  و 
ره هک  يربارب  نیا  موزل  زا  دنمشوه  و  دنـشاب ، ربارب  يویند  لاس  ره  مایا  اب  ینابر  ياهلاس  زا  هدنامیقاب  مایا  هدوب  یـضتقم  هیهلا  تمکح  هک 

دنبوسنم مه  ینابر  هدربمان  یقاب  مایا  نانچمه  دنبوسحم  نآ  رمع  زا  ایندب و  دنطوبرم  ایند  لاس  ياهزور  هچنانچ  دـنزیچ و  کیب  طوبرم  ود 
. دنشابیم نآ  رمع  زا  ایندب و 
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میدرک ریرقت  هچنآ  نمـض  رد  و  دندش ، هدرمـش  نآ  شنیرفآ  ياهزور  دندش و  طوبرم  نادب  مه  هدش  رانکرب  ياهزور  هک  تسنآ  دـیؤم  و 

رمع زا  لاس  رازه  دوب  هدش  رگید  روط  ای  دندوب  هدشن  رانکرب  اهزور  نیا  رگا  اریز  هدش . رکذ  هک  يروط  نادب  دش  نشور  يرانکرب  نیا  ّرس 
انب اهنآ  يربارب  زا  هداد  ربخ  امب  یلاعت  ادخ  هک  دوب  نیا  فلاخم  نآ  دشیم و  مک  نآ  زا  ای  دشیم  هدوزفا  ینابر  ياهزور  زا  زور  کی  رب  ایند 
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. دیدرتیب شتحلصم  تمکح و  رب 
ددرگ و طقاس  باسح  زا  هلهاسم  باـب  نم  مین  زا  رتمک  رـسک  هک  تسنیا  رب  اـنب  زور  هب 354  يرمق  يویند  لاس  باستحا  هک  نادـب  سپس 

. هدش طبض  اهدصر  رد  هچنانچ  تسا  شیب  هقیقد  تشه  لهچ و  تعاس و  تشه  هک  درادن  نیا  اب  تافانم 
شـش هک  دیآ  مزال  ور  نیا  زا  و  دنـشاب ، ربارب  ات  دراد  ینوزف  قئاقد  تاعاس و  نیا  دـننامب  مه  ایند  ربارب  رد  ینابر  لاس  هدـنامیقاب  نیا  رب  انب 
هتکن نیاب  ایند  لمح  نارود  ریوصت  رداـم  و  دـشابن ، نوزف  زا 360  مه  يور  ات  دـشاب  مک  هزادـنا  نیاب  ایند  شنیرفآ  يارب  دـش  رانکرب  زور 

. دنک دنلب  ار  شاهجرد  ادخ  تفای - نایاپ  شنخس  میدرک ، هراشا 
رابخا زا  نآ  زجب  درک و  نایب  هچ  نادب  شدییأت  اب  تسرد  هجو  نیا  راهظا  دوب ، دـنمدوس  درک و  قیقحت  دروآ ، وکین  تفگ و  بوخ  هتبلا  و 

هک مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  زامن  تقو  جنپ  تلع  رد  هدرک  تیاور  هر  قودص - هچ  نادب  نارگید ، دهاجم و  لوق  زا  هتـشذگ 
تخرد و زا  وا  ندروخ  نایم  هلـصاف  تفریذـپ و  ار  مدآ  هبوت  نآ  رد  لج  زع و  ادـخ  هک  تسا  یتعاـس  نآ  سپ  برغم  زاـمن  اـما  و  دومرف :

تدم نآ  تسا و  لاس  رازه  نوچ  زور  کی  ترخآ  مایا  رد  دوب و  ایند  مایا  زا  لاس  دصیـس  تفریذپ  ار  شاهبوت  لج  زع و  ادـخ  هک  ینامز 
. مدرک تیاور  مجنپ  دلجم  رد  دنس  دنچب  ار  نآ  دننام  نم  ءاشع و  ات  تسا  رصع  نایم 

تفگ هک  هدرک  تیاور  همرکع  زا  روثنملا  ردلا  رد  یطویس  هچ  نادب  دوشیم  دییأت  و 
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زا ار  راک  دنکیم  ریبدت   » و هدجسلا » دراد 4 - هزادنا  لاس  رازه  هاجنپ  هک  يزور  رد   » اههیآ نیا  دنراد  ینعم  هچ  دیـسرپ  سابع  نبا  زا  يدرم 
زگره باذعب و  دننکیم  باتش   » و هدجـسلا » - 5 دراد ، هزادـنا  لاس  رازه  هک  يزور  رد  نآ  يوسب  دـیآیم  رب  سپـس  نیمز  يوسب  نامـسآ 

زور تفگ : خساپ  رد  جحلا »  47 دینکیم ، هرامـش  هک  تسا  لاس  رازه  نوچ  تراگدرورپ  دزن  زور  کی  یتسار  دنکن و  هدـعو  فلخ  ادـخ 
دنکیم ریبدـت  و  تسا ، لاس  رازه  يزور  ره  هک  تسا  زور  شـش  رد  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  و  تسا ، لاس  رازه  هاجنپ  باـسحب  تماـیق 

زا و  تسا ، ریـس  تفاسم و  هزادـنا  نیا  تسا  لاس  رازه  شاهزادـنا  هک  زور  رد  دوریم  الاب  وا  يوسب  سپـس  نیمز  يوسب  نامـسآ  زا  ار  راـک 
. تسا لاس  رازه  هاجنپ  هک  تسیزور  کی  شرخآ  ات  لوا  زا  تسا  ایند  نیا  تفگ : تسا » لاس  رازه  هاجنپ  شرادقم  هک  يزور  رد   » همرکع

ناهج قلخ  زا  شیپ  موهوم  تسینامز  قیقحت  ساسا  رب  وا  قیقحت  ءانب  اریز  تسه  ضارتعا  تسا  هدرک  رگید  هوجو  زا  هک  يداـقتنا  رد  یلو 
اهزور و اهبـش و  صیخـشت  نانآ و  تاـکرح  نارتخا و  قلخ  زا  سپ  تفگ : تسا  نکمم  سپ  هدرک  هزادـنا  تعاـس  ماـیاب و  ار  نآ  هچ  رگ 
ود ره  رد  تسا  كرتـشم  ضرف  نیا  فـلکت  و  درک ، ضرف  هتـشذگ  رد  ار  هنمزا  نیا  همه  تشگرب و  بقعب  تسا  نکمم  اـههتفه  اـههام و 

. رابخا تایآ و  رهاظ  اب  تسا  رتقفاوم  هجو  نیا  هکنیا  اب  هجو ،
مکح عاونا  نتشاد  تمظع و  نیا  اب  نیمز  اهنامـسآ و  قلخ  اریز  تسین : تسرد  تسین  تقو  یمک  رد  هغلابم  يویند  زور  شـش  هکنیا  اما  و 

. تسا تمکح  ملع و  تردق و  تیاهن  لیلد  يویند  زور  شش  رد  ریگمشچ  حلاصم  هقیقد و 
عوضوم ود  نایم  هدرک  عمج  ناحبـس  يادخ  هک  اسب  هدرک و  نایب  ار  نآ  تمکح  ع )  ) اضر ماما  ار  يرتمک  تدم  رد  ناشقلخ  ناکما  اما  و 
هـسیاقم ای  تسا و  داعبتـسا  ضحم  ای  شیاههتفگ  رئاس  و  تحلـصم ، ود  ره  تیاعر  يارب  تقلخ  نامز  ندرک  مک  هرابکی و  ندیرفاین  ینعی 

. دنرادن یتیمها  اجنیا  رد  هک  رگیدمهب  تاقولخم 
160 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

رد ار  لاس  هک  فرع  رد  حالطـصا  نیا  عویـش  تلعب  دشاب  هراشا  مالّـسلا  هیلع  ماما  ضرغ  دیاش  لاس  هرامـش  زا  زور  شـش  ندز  رانک  اما  و 
تقلخ لوا  لاس  قفاوم  حالطـصا  نیا  هتفگ  ماما  يرمق و  هن  تسا  یـسمش  لاس  قفاوم  هن  هکنیا  اب  دننادیم  زور  ماع 360  فرع  عرش و  دزن 

رد هدش  فرصم  هک  هتشذگ  زور  شش  نآ و  دوجو  زا  سپ  تسا  رمق  تکرح  ساسا  رب  يرمق  لاس  اما  و  شنیرفآ ، زاغآ  زا  باسحب  تسا 
. یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دیایب  يرتشیب  قیقحت  دوخ  لحم  رد  نآ  يارب  اساسا و  تسا  رانکرب  نآ  زا  ملاع  شنیرفآ 
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ياهزیوآ تسدب  باتک  لها  رئاس  دوهی و  رتشیب  دناهتفگ  نخس  ایند  رمع  هزادنا  رد  مدرم  هورگ  ره  ياههتسباو  زا  يرایـسب  هک  نادب  سپس 
همیقتسم عیابط  هک  هتخاس  نوزفا  ار  نآ  هزادناب  یباسح  ياهلایخب  دونه  رتشیب  و  دناهدرمش ، مک  ار  نآ  تسین  همیلس  لوقع  دنسپ  هک  یلایخ 

رـس باتک  رد  یخلب  رـشعم  وبا  دندش  هتـسد  دنچب  و  دنور ، هنایم  نیمجنم  ناگرزب  هورگ  میدق و  يامکح  ریهاشم  یلو  دنراد  ترفن  نآ  زا 
دیاش لاس و  ربکا 360000  رود  لاـس و  طـسوا 3600  رود  تسا و  لاـس  رغـصا 360  رود  هک  هدرک  لقن  اهیدـنه  یخرب  زا  دوخ  رارـسألا 

ءاـمکح هتفگ  زا  نینچمه  ناـگرزب  زا  یعمج  هتفگ  اـب  دوشیم  قفاوم  تسا و  یـسمش  لاـس  لاـس  دـشاب و  اـیند  رمع  ربکا  رود  زا  دوصقم 
. هثلاث هیناث و 24  هقیقد و 32  زور و 15  یلاس 365  ره  و  تسا ، یسمش  لاس  ایند 360000  رمع  هک  لباب  سراف و 

دـندوب و مه  درگ  لمح  لوا  رد  ایند  قلخ  زاغآ  رد  رایـس  هراتـس  تفه  هک  تسنیا  هدرک  لقن  سراف  لها  زا  رـشعم  وبا  هچنانچ  اهنآ  لیلد  و 
روصت هک  روکذـم  عامتجا  رد  ناشلیلد  اما  تسا و  یناـنچ  لاـس  ود 360000  نیا  هلـصاف  دـنوش و  مه  درگ  توـح  رخآ  رد  اـیند  رخآ  رد 

. تسین مولعم  دندرک 
تعجر و باب  رد  هدراو  رابخا  زا  ماهوا  داعبتـسا  عفر  هیام  یلو  دنتـسین  راوتـسا  یتسرد  هیاپ  رب  هچ  رگ  تایاور  تـالایخ و  نیا  هک  نادـب  و 
زج هک  هدش  دای  یئاههنامز  زا  رابخا  رد  هچنآ  اب  ینک  باسح  ار  اههنامز  نیا  نوچ  و  تسا ، ایند  رمع  زا  مه  هرود  نآ  اریز  دننآ  همادا  لوط 

دوشیم هورگ  نیا  هتفگب  کیدزن  دناهتسیز  نیمز  رد  شدالوا  مدآ و 
161 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. دننکیم رگدمه  زا  داعبتسا  عفر  ود  ره  هصالخ  و 
زا ترابع  هک  تسا  یـسمش  یکی  فرع  رد  لاس  هتفگ : نوچ  هتفر  يرترود  هار  هدـمآرب  ربخ  نیا  لح  ددـص  رد  هک  یناـسک  یخرب  سپس 

دنوش ربارب  نآ  رد  ابیرقت  زور  بش و  هک  لمح  لوا  الثم  دوش  ضرف  لوا  هک  یئاجب  دوخ  هصاخ  تکرحب  تسا  دیـشروخ  تشگرب  هلـصاف 
اب هدش  ضرف  هک  اج  نادـب  ددرگرب  ات  تسا  هام  رود  هدزاود  نآ  تسیرمق و  مود  تسا  زور  زا  رتدـنلب  هرومعم  رثکا  رد  بش  هکنیا  زا  سپ 

مود 354 تدم  تسا و  يرـسک  زور و  مکی 365  تدم  هک  هدـش  مولعم  دـصر  زا  هبرجت و  زا  تسیرمق و  هامکی  شاهرود  ره  دیـشروخ و 
. يرسک زور و 

دـشاب دوخ  لاحب  هام  دـنک و  یط  شیب  مکیب و  زور  رد 360  ار  دوخ  هرود  هک  دنک  تکرح  رتعیرـس  دیـشروخ  دنک  ضرف  یـسک  رگا  و 
لاس نایم  یفالتخا  تروص  نیا  رد  تسین و  یفخم  رگباـسح  رب  هچناـنچ  زور  یـس  یهاـم  ره  زور و  دوشیم 360  مه  يرمق  لاس  هزادـنا 

حلاصم يارب  هدرک  مک  هزادـنا  نآب  ار  يرمق  لاـس  هدرک و  شیب  زور  شـش  بیرق  ار  یـسمش  لاـس  هرود  دـنوادخ  یلو  دـنامیمن  یـسمش 
. دنادیمن شدوخ  زج  ار  شهنک  هک  یلمکا  ماظن  ققحت  نیمز و  اهنامسآ و  رد  شتاقولخم 

زا دوصقم  هک  تسین  رود  لـقع  زا  و  دـشاب ، نیمه  هدـش  مک  نآ  زا  زور  شـش  هدوـب و  زور  لصا 360  رد  لاـس  هکنیا  زا  دوصقم  دـیاش  و 
صوصخ هیوامس و  مارجا  تکرح  هزور  شش  فالتخا  هیاپ  رب  ینعی  دشاب ، نیمه  مه  دندش  هدیرفآ  زور  شش  رد  نیمز  اهنامـسآ و  هکنیا 

ره رد  فالتخا  نیا  و  مدرم ، حلاصم  زا  اهنآ  زج  دنوشیم و  يریگهزادـنا  اهنآ  اب  زور  بش و  لاس و  هام و  هک  دـندش  هدـیرفآ  شخبرون  ود 
. نایاپ نک  رکف  هراب  نیا  رد  بوخ  تسا و  زور  شش  یلاس 

: هجو دنچب  نآ  رب  هدش  ضارتعا  و 
یسمش 360 لاس  مایا  ینوزف  هک  تسیتروص  رد  دنک  تکرح  رتعیرس  زور  شش  دیـشروخ  هکنیا  ضرف  اب  يرمق  یـسمش و  لاس  قفاوت  - 1

ینوزف تسین و  یعبر  زور و  جنپ  زا  شیب  یلوا  ینوزف  اریز  تسین  نینچ  هکنیا  اب  نآ  زا  دشاب  هام  یمک  قفاوم  تسرد 
162 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

نایم توافت  فصن  ار  دیشروخ  تکرح  تعرـس  دیاب  سپ  تسا  تعاس  هن  زا  شیب  توافتلا  هب  ام  تسا و  زور  نمث  جنپ  زور و  جنپ  یمود 
دنوشیم و رتمک  تعاس  جنپ  دودح  رد  هکلب  دنـسریمن  مامت  تصـش  هب  مادـک  چـیه  تروص  نیا  رد  دـشاب و  تسرد  ات  درک  ضرف  لاس  ود 
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. درادن تافانم  فرع  رد  زور  تصش  قالطا  اب  اریز  تسا  لهس  نآ 
فرص یضرف  رما  کی  وا  هیجوت  رب  ریدقت و  ای  دشاب  داجیا  ینعمب  قلخ  هاوخ  تسا  یعقاو  کی  زا  رابخإ  ثیدح  زور  تصش  دصیس و  - 2

. الصا درادن  یعقاو  هک  تسا 
یخرب هک  دوشیم  روصت  هنوگچ  تسا  يرمق  یسمش و  لاس  نایم  فالتخا  مایا  نیا  لاس ، ياهزور  زا  رانکرب  ياهزور  زا  دوصقم  رگا  - 3

زا روظنم  ماظن  رد  یتلاخد  هک  تسا  نیا  رما  ۀیاهن  هکلب  دوشیم  هدافتسا  تایآ  یـضعب  زا  هچنانچ  نامـسآ  يارب  یخرب  دشاب و  نیمز  يارب 
. دنراد همه 

تاـقولخم زا  یکی  قلخ  يارب  يزور  ره  نییعت  رب  دـنراد  تلـالد  هک  دوـشیمن  یتاـیاور  زا  مادـک  چـیه  قـفاوم  ماـیا  نیا  يارب  اـنعم  نیا  - 4
. هدربمان

اب مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  اجنآ  میدوب  ناسارخ  رد  ام  تفگ  متاح  نب  بعـشا  زا  شدنـسب  یـشایع  ریـسفت  زا  لقن  نایبلا  عمجم  رد  - 187
زا هنیدم  رد  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  دومرف : اضر  ماما  دندرتسگ و  اذغ  هرفـس  دندوب  مه  درگ  ورم  يریح  ناویا  رد  نومام  لهـس و  نب  لضف 

: تفگ باوج ؟ رد  دیراد  هچ  امش  بش ؟ ای  هدش  قلخ  رتشیپ  زور  دیسرپ  نم 
نآرق زا  بوخ ، رایسب  دومرف : هَّللا ، کحلصا  هد  ربخ  امب  تفگ : مالّسلا  هیلع  اضر  ماماب  لضف  دنتشادن و  یباوج  دنتخادنا و  رودب  ار  نخس 

. باسح زا  تفگ : لضف  باسح ؟ زا  ای  میوگب 
يرتشم و  هدوب ، نازیم  رد  لحز  سپ  دـندوب ، دوخ  فرـش  رد  بکاوک  هک  یلاح  رد  تسناطرـس  ایند  علاط  هک  ینادـیم  وت  لضف  يا  دومرف :

سپ نامسآ  هنایم  رد  علاط  هجرد  مهد  رد  دوب و  لمح  رد  دیشروخ  هک  دراد  تلالد  نیا  روث و  رد  هام  و  لمح ، رد  دیشروخ  ناطرس و  رد 
دیشروخ هن   » هدومرف ادخ  مه  نآرق  رد  اما  و  هدش ، قلخ  بش  زا  شیپ  زور 

163 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
. هدوب وا  زا  شیپ  زور  ینعی  سی » - 40 دشاب ، زور  زا  شیپ  بش  هن  دسر و  هامب  هک  دیاش  ار 

یّمع روهمج  نبا  هدحاولا  باتکب  دنـس  دـنچب  هدروآ و  ار  نآ  دـننام  نیملعلا  يذ  نبا  زا  شدنـس  دـنچب  سواط  نب  دیـس  موجنلا  باتک  رد 
. هدروآ ار  نآ  دننام 

: تسا دراو  یتالاکشا  ربخ  نیا  رب  هک  نادب  حیضوت  قیقحت و 
. تسنآ دوجو  رب  مدقم  ثداح  مدع  تسنآ و  زا  زور  هک  تسا  رون  ندوبن  دروآ  بش  هک  یتملظ  - 1

، رخؤم ای  راهن  رب  دشاب  مدقم  تسا  نکمم  انعم  نیاب  و  رون ، ياج  رد  یکیرات  ینعی  تسا  هکلم  مدع  هکلب  تسین  قلطم  مدع  تملظ  باوج 
. بش ای  تسا  زور  ناهج  شنیرفآ  زاغآ  هک  تسنیا  لصاح  و 

شیپ يرگید  رب  مادـک  چـیه  زور و  نآ  يور  کـی  رد  تسا و  بش  نیمز  يور  کـی  رد  راـچان  دـش  هدـیرفآ  دیـشروخ  هک  یماـگنه  - 2
. تسین

. نیمز يور  همه  هن  زور  ای  هدوب  بش  زاغآ  رد  هک  تسناهج  ینادابآ  مظعم  لاؤس  زا  دوصقم  باوج 
قاـفآ زا  یکی  علاـط  جوربـلا  ۀـقطنم  طاـقن  زا  هطقن  ره  و  دراد ، یعلاـط  کـی  نیمز  زا  يهطقن  ره  اریز  تسیچ ؟ اـیند  علاـط  زا  دوـصقم  - 3

. تسناهج
دون یقرش  ای  یبرغ  لوطب  ءاوتسا  طخ  طسو  رد  نوکـسم  عبر  زا  ییاج  ینعی  تسا  نیمز  هلق  علاط  ایند  علاط  زا  دوصقم  تسا  نکمم  باوج 

شتیـصاخ تسا و  هعبـس  میلاقا  طـسو  هک  هجرد  ضرع 33  هجرد و  دوـن  لوـطب  دـشاب  نیمز  زا  ياهطقن  نآ  زا  دوـصقم  هک  اـسب  هـجرد و 
نکمم و  نادب ، صیصخت  هتکن  تسا  نیمه  دشاب و  زور  دباتب و  نوکسم  عبر  ياج  همهب  دسرب  شراهنلا  فصنب  دیشروخ  نوچ  هک  تسنیا 

. تفارش عرش و  مدرم و  رظن  زا  تسا  نیمز  طسو  هک  دشاب  هبعک  رظن  زا  اجنیا  رد  علاط  تسا 
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فرش تسا و  هلبنـس  رد  دراطع  فرـش  اریز  دوشیمن ، تسرد  نامجنم  حالطـصا  دعاوق و  رب  انب  دندوب ، دوخ  فرـش  رد  هعبـس  بکاوک  - 4
اطخب هراب  نیا  رد  وا  زج  يربط و  و  دوشیمن ، رود  دیشروخ  زا  هرئاد  مین  هزادناب  تقو  چیه  دراطع  و  لمح ، رد  دیشروخ 

164 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
. ءامکح ریهامج  زا  لقنب  تسا  هدوب  هلبنس  مهدزناپ  هجرد  رد  ماگنه  نیا  رد  دراطع  دناهتفگ  هک  دناهتفر 

دراطع هک  دوش  هتفگ  ای  نامجنم ، هدـیقع  قبط  هن  دراـطع  فرـش  هراـب  رد  دـشاب  وا  دوخ  هدـیقع  قبط  رب  تواـضق  نیا  تسا  نکمم  باوج 
. بکاوک همه  هن  نآ  زا  دعب  هدرب  مان  هک  تسا  یبکوک  راهچ  فرش  دوصقم  ای  هدوب ، مولعم  وا  لاح  نوچ  هدوبن  روظنم 

ره هن  دـندوب  لمح  لوا  رد  همه  ناـهج  قلخ  ماـگنه  هعبـس  بکاوک  هک  تسا  ررقم  بکاوک  تاـنارق  ثحب  رد  موجن  ماـکحا  بتک  رد  - 5
هراـب نیا  رد  دنتـشاد  روضح  هک  موجن  ملع  دـیتاسا  زا  وا  زج  لـضف و  دـیاب  دـناهتفگ  ءاـطخ  هک  دوش  ضرف  رگا  و  دوخ ، فرـش  رد  مادـک 

. هدشن لقن  يزیچ  نینچ  اهنآ  زا  دننک و  هعجارم  دننک و  یشسرپ 
نیا سلجم  نارـضاح  رگید  لضف و  دیاش  و  تسا ، نشور  وا  زج  يربط و  زا  هچنانچ  دنتـسین  هدـیقع  مه  هراب  نیا  رد  نامجنم  همه  باوج :

: هدومرف ماما  ایوگ  و  هدرک ، هابتـشا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  مـالک  مهف  لـقن و  رد  يوار  دـیاش  هک  دـناهتفگ  اـسب  و  دنتـشاد ، ار  فلاـخم  هدـیقع 
. دیشروخ صوصخ  هن  هدیمهف  بکاوک  همه  يارب  ار  فرش  وا  دندوب و  هارمه  نآ  فرش  رد  دیشروخ  اب  بکاوک 

رتشیب درادن و  یلیلد  دـناهتفگ  اهنآ  هچنآ  و  تسین ، يوارب  هابتـشا  تبـسن  ثیدـح و  فیرحتب  يزاین  میدرک  رکذ  ام  هچنآ  رب  انب  میوگ : نم 
. تسین ناهن  هدیسراو  ار  ناشاههتشون  هک  یسک  رب  هچنانچ  تسا  هیامیب  تالایخ  دساف و  ماهوا  دنتسه  اههنومن  نیا  زا  ناشاههتفگ 

زاغآ و رد  هچ  دنیآ  مه  درگ  لوا  رد  هعبـس  بکاوک  يرود  ره  رد  هنیمز : نیا  رد  تسا ، ام  تسد  رد  هک  دوخ  خیرات  رد  دیوگ  ناحیر  وبا 
درگ هکنیا  اـی  دـندش  قـلخ  لـمح  لوا  رد  همه  تقلخ  زاـغآ  رد  بکاوـک  هکنیا  يوـعد  یلو  هفلتخم  تاـقوا  رد  هن  یلو  تـشگرب  رد  هـچ 

دروم يدابم  ای  نشور  تجحب  دـیاب  لئاسم  نیا  یلو  تسا  نکمم  هچ  رگا  درادـن و  یلیلد  تسنآ  ماجنا  ای  ملاع  زاـغآ  اـجنآ  رد  ناشندـمآ 
درگ اهنآ  دوخ  ملاع و  شنیرفآ  ماگنه  بکاوک  نیا  تسا  نکمم  اریز  دـنک ، اج  لد  رد  ات  تسا  یحوب  دنتـسم  هک  دنـشاب  لئاوا  زا  داـمتعا 

مهارف اج  کی  رد  ار  اهنآ  نارود  نیا  رد  باسح  قبط  رب  هک  دنشاب  یتاکرح  ياراد  دنشابن و  مه 
165 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. نایاپ دزاس ،
دوخ ررقم  مظن  زا  هک  دشاب  نیا  تسین » زور  رب  ریگشیپ  بش   » یلاعت ادخ  هتفگ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  اریز  تسین  مامت  هیآب  لالدتـسا  - 6
عولط دوخ  ررقم  تقو  زا  شیپ  مه  دیـشروخ  هچنانچ  دوش ، لتخم  يزور  هنابـش  مظن  هک  يروطب  دریگیمن  یـشیپ  زور  رب  دـنکیمن و  زواجت 

. بش زا  شیپ  زور  تقلخ  نایب  هن  تسا  زور  هنابش  تباث  مظنب  هجوت  روظنم  و  دنز ، مه  رب  ار  بش  مظن  ات  دنکیمن 
. تسا صن  ربارب  رد  داهتجا  لیبق  زا  تسا و  دودرم  لامتحا  نیا  دش  نانآ  لوبق  دروم  هک  ماما  ریسفت  ربارب  رد  باوج 

اب فلاخم  تسا و  هدـش  لقن  نینچ  مه  تاروت  زا  هدـش و  قلخ  زور  زا  شیپ  بش  هک  تشذـگ  یثیدـح  سابع  نبا  زا  یطویـس  زا  لقنب  - 7
. تسا ثیدح  نیا 

تسین و تباث  مه  تاروت  زا  لقن  درادـن و  يرابتعا  نآ  ربارب  رد  دوشیمن و  مالّـسلا  هیلع  ماما  مالک  اـب  ضراـعم  ساـبع  نبا  ثیدـح  باوج 
تسا و تملظ  زا  سپ  رون  ثودـح  هک  هدـش  هداد  باوج  اـسب  و  تسین ، داـمتعا  دروم  هدـش و  فیرحت  تاروت  رتشیب  دوشب  هک  مه  تباـث 

هجرد رد  لمح  هدوب و  لمح  رد  دیـشروخ  ماگنه  نآ  رد  هدوب و  ناطرـس  نیمز  شـشک  ایند و  قلخ  علاط  یلو  تسا ، شیپ  رون  رب  تملظب 
دناهتفگ و تسخن  زامن  ار  رهظ  زامن  تبسانم  نیدب  هدوب و  رهظ  نیمز  ششک  زاغآ  هدومرف و  مالّـسلا  هیلع  ماما  هچنانچ  هدوب  رهظ  رـشاع و 
زا شیپ  نیمز  لصا  قلخ  هکنآ  يارب  دناهدرک  ریسفت  نیمز  شـشک  علاط  نامه  ار  ایند  علاط  و  ءاملع ، رتشیب  دزن  هدش  هدیمان  زور  هنایم  زامن 

(. نایاپ  ) تایآ نایم  عمج  يارب  نامسآ  قلخ  زا  دعب  نآ  ششک  یلو  هدوب  نامسآ 
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هک تسنیا  لصاح  هدـش و  ققحم  نآ  اب  زور  نوچ  هعبـس  بکاوک  شنیرفآ  زاـغآب  ع )  ) اـضر ماـما  ثیدـح  لـمح  تسا  نکمم  میوگ : نم 
هرامـش مه  رد  یپ  نیمز  ریز  زا  ار  جورب  نوچ  و  هدوب ، قرـشم  قفا  رد  نیمز  هبق  هب  تبـسن  ناطرـس  هک  هدوـب  یتـقو  ناـهج  ءازجا  شنیرفآ 

فرش رد  دیـشروخ  نوچ  دریگیم و  رارق  رـس  يالاب  هک  دوشیم  لمح  نامه  رـشاع  نیمز و  الاب  هس  دراد و  رارق  نیمز  ریز  رد  شـش  ینک ،
نکسم هک  هرومعم  رثکا  رد  قلخ  زاغآ  رد  سپ  یتسناد ، هچنانچ  هدوب  زور  هرومعم  رثکاب  تبسن  تسا  لمح  هک  دوب  دوخ 
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. هدوب بش  رب  مدقم  زور  تسا  قلخ  فرشا 

نا ینادب  هچنانچ  تسا  دودرم  همئا  دزن  هک  موجن  دعاوق  ءارجا  مالسلا و  مهیلع  همئا  هویـش  فالخ  رب  یموجن  تاحالطـصا  نیا  رکذ  اسب  و 
اسب و  دننادیم ، ار  تاحالطصا  مولع و  همه  مالسلا  مهیلع  همئا  هکنیا  نایب  يارب  هدوب و  موجن  ملع  فورعم  داتـسا  لضف  مازلا  يارب  هَّللا  ءاش 
دای ع )  ) ججح ناربمغیپ و  زا  ار  نآ  نادنمـشناد  هک  دـندوب  یـصوصخم  عضاوم  رد  ملاع  شنیرفآ  تقو  بکاوک  نیا  نوچ  هک : دوش  هتفگ 

فرش ار  اهنآ  دندوب و  بکاوک  ياج  نیرتهب  اهاج  نآ  هک  دنتشادنپ  دنتفرگ  دای  اهنآ  زا  ار  عضاوم  نیا  هک  نامجنم  دندرک  طبـض  هتفرگ و 
طوبه فرش و  و  دندرک ، طوقـس  اجنیا  رد  دوخ  تلزنم  زا  بکاوک  هکنیا  نامگب  دندیمان  طوبه  ار  نآ  لباقم  عضاوم  و  دندیمان ، بکاوک 

. هدش رکذ  اهنآ  بتک  رد  هک  يا  هنارعاش  تالایخ  ساسا  رب  دنتخاس  دوخ  شیپ  زا  دنتفاین  رد  نادنمشناد  زا  هک  مه  هراتس  نآ 
و دـناهدرک ، رابتعا  باسح  یناسآ  يارب  نیمجنم  هچنانچ  رگید  رهظ  ات  تسا  رهظ  زا  زور  هک  دنتـشادنپ  ثیدـح  نیا  زا  مدرم  یخرب  سپس 

میدـق ءامکح  هچنآ  زا  شیب  ملاع  ءازجا  ثودـح  رب  ثیدـح  تلـالد  اـهنیا  همه  زا  سپ  و  تسین ، ناـهن  نادـنمدرخ  دزن  مـالک  نیا  یتسس 
. درادن حرش  هب  يزاین  تسا و  نشور  دناهتشادنپ 

رد مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : يدولج ، ییحی  نب  زیزعلا  دـبع  بطخ  باـتک  زا  تیاورب  نامیلـس  نب  نسح  رـضتحملا  باـتک  - 188
زج نم  زا  سپ  ار  نخـس  نیا  دیوگن  میوگ ، خـساپ  موش  هدیـسرپ  رگا  تسا  شرع  ریز  هچ  ره  زا  هک  نم  زا  دیـسرپب  دومرف : دوخ  ینارنخس 

دوب و برع  ناضاترم  زا  ایوگ  هک  هدـیبات  يوم  اب  دـق  دـنلب  فیرظ ، و  نوگ ، مدـنگ  يدرم  کی  و  ارـس ، هوای  يوگغورد  ای  اعدـم  رپ  نادان 
ینادن هک  ار  يزیچ  یتسه  یعدـم  هکنآ  يا  یلع  يا  دروآرب  زاوآ  تساخرب و  شدجـسم  هشوگ  زا  دوب  هتخیوآ  ندرگب  نآرق  نوچ  یباتک 

و دندرک ، وا  دصق  دنتسج و  رب  وس  ره  زا  یلع  نایعیـش  نارای و  هد و  خساپ  سپ  نک  شـسرپ  منم  یمهفن ، هک  ار  يزیچ  يریگیم  ندرگب  و 
دنوشن و اپرب  روز  يزایتسد و  اب  ادخ  ججح  هک  دینکن  وا  رب  باتش  دیهناو و  ار  وا  دومرف : دز و  رشت  ار  اهنآ  یلع 

167 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
. دندرگن نشور  ادخ  نیهارب  هلیسو  نادب 

شترچ ددرگن و  كوکـش  راـچد  یلاـعت  ادـخ  هک  سرپب  یهاوخ  هچ  ره  تلد  داـهن  تناـبز و  همه  اـب  دومرف : درک و  ور  درم  نادـب  سپس 
دنچ اوه  تفاـسم  تفگ : اوه ، تفاـسم  هزادـناب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا ؟ هزادـنا  هچ  برغم  قرـشم و  ناـیم  تفگ : درم  نآ  دریگن ،

؟ تسیچ کلف  شخرچ  هزادنا  تفگ : درم  نآ  کلف ، شخرچ  هزادناب  دومرف : تسا ؟
: دومرف دشاب ؟ یک  تمایق  یتفگ  تسار  تفگ : درم  نآ  دیشروخ ، ریس  زور  کی  دومرف :

: یتفگ تسار  تفگ : درم  نآ  گرم ؟ ندیسر  و  گرم خ ب ) روضح   ) وزرآ یهاتوک  هزادناب 
، یتفگ تسار  تفگ : درم  نآ  هدشن  دروآرب  يدح  سپـس  لاس  رازه  تفه  دنیوگ  دومرف : یلع  تسا ؟ هزادنا  هچ  ایند  رمع  تفگ : درم  نآ 

هبعک هناـخ  دوخ  ياـج  هکب  مرح و  نیمزرـس  عوـمجم  تسا  مرح  دودـح  زا  هکم  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا ؟ هکم  ياـجک  هّکب  سپ 
؟ دندیمان هکب  ار  هناخ  ياج  ارچ  سپ  تفگ  نآ ، ریز  زا  ار  نیمز  دیـشکرب  ادخ  هکنآ  يارب  دومرف : دـنتفگ ؟ هکم  ار  هکم  ارچ  تفگ  تسا ،
ار دوـخ  شرع  هکنآ  زا  شیپ  ادـخ  دوـب  اـجک  یتـفگ ، تسار  تفگ  ار ، ناراـکهنگ  هدـید  ناراـبج و  ندرگ  درک  مخ  هـکنآ  يارب  دوـمرف :

. دنیرفایب
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ياهیـسرک هب  دـنکیدزن  نانآ  ياـههورگ  هکنیا  اـب  شـشرع  نـالماح  ار  شفـصو  هنک  دـباین  رد  هکنآ  تسا  هزنم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 
زا هن  و  تسیچ ؟ رد  هن  و  تساجنآ ؟ هن  و  تسا ؟ اجک  تفگ : دـیابن  وت ، رب  ياو  شتمارک ، ياههولج  هب  کیدزن  ياههتـشرف  هن  و  شتمارک ،
ادخ شرع  درک  گنرد  هزادنا  هچ  وگب  یتفگ ، تسار  تفگ  درم  نآ  تسا ، هنوگچ  هن  و  دـشابیم ، اجک  هن  و  هدـمآ ، اجک  زا  هن  و  تسیچ ؟

؟ دنیرفایب ار  نامسآ  نیمز و  هکنآ  زا  شیپ  بآ  رب 
. يرآ تفگ : ینک ؟ باسح  یناوتیم  بوخ  وت  دومرف :

هنایم اوه و  ات  نیمز  يور  رد  دـنزیرب  لدرخ  هناد  رگا  دومرف : یلع  منک ، باسح  مناوتیم  بوخ  شتـسار  ارچ ، تفگ : یناوتن ، دـیاش  دومرف :
ینک لقن  برغمب  قرشم  زا  یتفاسم  رد  ار  نآ  هناد  ات  دنهد  هزاجا  یناوتان  وت  دننامب  هگنآ  و  دنک ، رپ  ار  برغم  قرشم و 

168 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
هک یئاهلاس  يریگهرامش  زا  تسا  رتناسآ  نیا  هک  هتبلا  يرامـشب  ینک و  اجباج  هناد  هناد  ار  اهنآ  ات  دنهد  وتب  ورین  ینک و  رمع  هزادنا  نآ  و 

تسا ناگهد  مهد  مهدکی  زا  یخرب  مداد  حرـش  تیارب  ار  هچنآ  انامه  و  تشاد ، ناکم  بآ  رب  وا  شرع  نامـسآ  نیمز و  شنیرفآ  زا  شیپ 
هک مهاوگ  تفگ : دینابنج و  ار  شرـس  درم  نآ  تفگ : كدنا ، يریگهزادنا  نیا  زا  مهاوخـشزرمآ  ادخ  زا  و  ءزج ، رازه  دـص  ءزج  کی  زا 

. دش ناملسم  و  تسا ، ادخ  لوسر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هک  یتسار  ادخ و  زج  یشتسرپ  هتسیاش  تسین 
تـسا یلئاسم  یـسرربب  ضرعت  مدع  یهاگآ  يارب  خساپ  رد  تاهیبشت  نیا  ءاوهلا » ۀفاسم  یلع  و   » تشوگ مکدرم  نکاس  ءارب  برـض ، نایب 
دننکیم عیاض  نآ  هراب  رد  ار  دوخ  رمع  هفـسالف  هک  اهنآ  هزادنا  تادوجوم و  قئاقح  نتـسناد  هکنیا  دنتـسین و  ناشنتـسنادب  رومأم  مدرم  هک 

 ... درادن مدرم  يارب  يدوس 

دراد یمومع  دوس  هک  تسا  یمیمتت  میهفت و 

شنیرفآ ثودح 

نیرتگرزب زا  نآ  تابثا  هک  نوچ  تسنافابهفـسلف ، مالک  در  ملاع ، ثودـح  باب  نیا  زا  دوصقم  هک  نادـب  میرک  هدـنیاشخب  يادـخ  يراـیب 
نایدا همه  رکنم  هفـسالف  نادحلم و  اهیرهدب و  اهنت  مدـق  هب  لوق  میدـق  نامز  رد  هیماما ، هیجان  هقرف  شورب  صوصخ  تسا  یمالـسا  لوصا 

ملاع ثودـح  باب  رد  هکلب  دـندرکن  داریا  نآ  يارب  ادـج  یباب  دوخ  بتک  رد  رگید  ناثدـحم  یخرب  ینیلک و  ور  نیا  زا  و  دـشیم ، بوسنم 
دنامیمن هَّللا  يوس  ام  ملاع و  مدـق  هب  لوق  يارب  ياهنیمز  الع  لج و  ادـخب  فارتعا  زا  سپ  هک  دامتعا  نیدـب  دـندروآ  ار  عناص  تابثا  رابخا 

«1  » دنراد قافتا  نادب  اهتلم  همه  نوچ 
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نارود يرود  و  دننادرگ ، ور  نید  همئأ  رابخا  تنـس و  نآرق و  یـسررب  زا  و  دنـصیرح ، هفـسلف  بتک  هعلاطمب  مدرم  ام  نامز  نوماریپ  رد  و 
ملاع ثودح  هلأسم  دـندش و  طولخم  مهب  هفـسلف  تاحالطـصا  اب  هیعرـش  قیاقح  و  ناشراونا ، یـشومخ  هدـش و  ناشراثآ  كرت  هیام  همئأ 
نایم ار  اهنآ  و  دندروآ ، نافابهفـسلف  ناگدننکهارمگ  ياهههبـش  هب  ور  رادـنید  نایامن  ملاع  زا  يرایـسب  و  هدـیدرگ ، دـیدش  فالتخا  دروم 

یئاجب راک  ات  كدـنا و  دـندش و  گنتلد  اـت  دـندز  نعط  تعیرـش  ناوریپ  رب  و  دـندرک ، هارمگ  دـندش و  هارمگ  و  دـنداد ، جاور  ناناملـسم 
دوب  » نآ درادن و  دوجو  ملاع  ثودح  هراب  رد  ربخ  کی  زج  هک  دندیشک  هماخ  كونب  هدروآ و  نابزب  اهنآ  زا  نارـصاعم  یخرب  هک  هدیـسر 

. دندرک ریسفت  دوخ  دساف  يأرب  مه  ار  نآ  سپس  تسا ، يزیچ » وا  اب  دوبن  ادخ و 
یثحابم هتـسارآ و  يدصاقم  شلابندـب  و  مدرک ، لقن  ار  زادـگ  هبیر  زادـنارب و  کش  رابخا  تایآ و  رثکا  باب  نیا  رد  نم  هک  تسنیا  يارب 
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، نید دعاوق  نتخاس  مکحم  روظنمب  مراداو  زیرگب  دوخ  هاگیاپ  زا  ار  ناشکوکش  رکـشل  و  منکرب ، خیب  زا  ار  اهنآ  ياهههبـش  ات  مدروآ  قیقد 
تما رد  تعدب  نوچ  هک  هدش  تیاور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  نیلـسرم  دیـس  زا  هچنانچ  نایناهج ، راگدرورپ  ياهمشخ  زا  يرانکرب  و 

. مدرم همه  اههتشرف و  ادخ و  تنعل  داب  وا  رب  هن  رگ  دنک و  رادیدپ  ار  دوخ  ملع  ملاع  دیاب  دوش  رادیدپ  نم 

مدق ثودح و  یناعم  نایب  رد  مکی - دصقم 

هک ثداح  تاذ  رد  ای  تسا  نیـشیپ  ندوبن  ثودـح  هک  دـیآرب  سیئرلا )  ) خیـش مالک  زا  یناـمز ، یتاذ و  دراد ، روهـشم  ینعم  ود  ثودـح 
دوجو سپ  هدوبن  هک  تسنیا  نآ  زا  ردابتم  اریز  تسا  نیمه  مه  رهاظ  و  ینامز ، ثودـح  دوشیم  هک  ناـمز  رد  اـی  یتاذ ، ثودـح  دوشیم 

مدع مدقت  و  تسا ، تلع  مدقت  نامه  اهنآ  دزن  یتاذ  مدقت  اریز  درادن ، انعم  تاذـلاب  دوجو  رب  مدـع  مدـقت  هک  هدـش  ضارتعا  وا  رب  و  هتفای ،
(. دشابن مه  دشاب و  مه  تلع  ینعی   ) تسا ضیقن  ود  عمج  دوجو  رب  تلع 

اهنت رگا  رگید  نآ  تسیرگید و  نتشاد  شیپ  ثودح  هتفگ : هر  یسوط  ققحم 
170 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

هبترم رد  لولعم  نوچ  تسا ، دراو  ضارتعا  نامه  مه  نیا  رب  و  تسا ، ینامز  ثودـح  دـشاب  مدـع  رگا  و  تسا ، یتاذ  ثودـح  دـشاب  تلع 
زج دوجو  رب  لولعم  یتسین  مدقت  و  دشاب ، لولعم  دوجو  زا  شیپ  تلع  دوجو  دیاب  نوچ  هدش  تسه  یتسین  نیا  زا  سپ  تسین و  تلع  تاذ 

بـسانم هک  تسا  اهباوج  اهـضارتعا و  اجنیا  رد  ار  ءامکح  و  ددرگیمرب ، ضارتعا  نامه  تسین و  دـشاب  تیلعب  مدـقت  هک  یتاذ  مدـقت  نامه 
. هدش رکذ  دیرجت  دیدج  حرش  رب  نارگید  یناود و  ققحم  یشاوح  رد  اهنآ  رتشیب  و  تسین ، ام  باتک  دوصقم 

دوجو بیترتب  ددرگیمرب  تقیقح  رد  و  تسین ، تغل  فرع و  قفاوم  تسا و  حالطصا  فرـص  ینعم  نیا  رب  ثودح  قالطا  هکنیا  هصالخ  و 
. دش دوب  نیا  سپ  دوب  وا  هک  دنک  مکح  لقع  اریز  تلع  دوجو  رب  لولعم 

: هتفگ هک  اجنآ  يرهد  ثودح  مانب  هدرک  تباث  یموس  ینعم  کی  داماد  دیس 
: تسا ات  هس  نکمم  يارب  یتسین 

. تسیرگید زا  وا  دوجو  نوچ  دراد  ار  یتسین  نآ  تسه  هک  مه  دوجوم  ینکمم  ره  هک  یتاذ  یتسین  - 1
. تسنامز هچنغ  رد  شدوجو  زا  شیپ  اریز  ینامز  ثداح  ره  يارب  ياهچنغ  یتسین  - 2

ققحت دوجو  لاـح  رد  اـهنآ  مکی  اریز  تسین  یتسه  لـباقم  لوا  یتسین  رد  و  ناـمز ، هچنغ  رد  وا  ظاـحل  زا  شیپ  يرهد  فرـص  یتسین  - 3
لباقم هچنآ  سپ  تسنامز  تدـحو  ضقانت  طئارـش  زا  هک  تسنیا  تسا ، ینامز  زایتما  کی  مه  یمود  و  دراد ، یتاذ  قبـس  دوجو  رب  دراد و 

. تسین نآ  رد  لاح  رظن  زا  يزایتما  و  درادن ، يزرم  دح و  هک  تسا  فرص  یتسین  تسا  دوجو 
و دمرـس ، رهد و  مانب  هدرک  تباث  نامز  زج  رگید  ءاعو  ود  تادوجوم  يارب  هک  تسنیا  شاهصالخ  هدرک و  ینـالوط  قیقحت  هراـب  نیا  رد  و 

نآ رب  تباث و  اب  تسا  تباث  هطبار  دمرس  و  ریغتم ، اب  تسا  تباث  هطبار  رهد  ریغتم و  اب  تسا  ریغتم  هطبار  نامز  هتفگ 
171 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

: دبایرد ار  ندوب  هس  لقع  قیلعت : هتفگ  هک  اجنآ  تاقیلعت  رد  سیئرلا  خیش  لوق  نوچ  هدروآ ، يرایسب  هاوگ  ءامکح  هتفگ  زا 
یلاح و زا  تشذـگ  رد  دـننایرج و  رد  هشیمه  هکلب  دـنراد  یماـجنا  زاـغآ و  هک  تسا  ریغتم  ياـهزیچ  دوجو  هاـگنآ  ناـمز و  رد  ندوب  - 1

. یلاح دیدجت 
ردنا نوک  نیا  رد  نامز  نامز و  اب  تسا  کلف  ندوب  نآ  دراد و  ارف  ار  نامز  دوخ  نوک  نیا  و  دوش ، هدـیمان  رهد  هک  نامز  هارمهب  ندوب  - 2
كرد تسا  نامز  رد  هک  يزیچ  مهو  اریز  دـجنگن ، مهو  رد  ریغتمب و  تسا  تباـث  تبـسن  نآ  و  تسا ، کـلف  تکرح  زا  یـشان  اریز  تسا 
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. هدنیآ ای  لاح  ای  هتشذگ  ای  دمهفیم  دشاب » یک   » زیچ ره  يارب  و  دمهفیم ، ار  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  و  دنک ،
. دراد ارف  ار  رهد  دوش و  هدیمان  دمرس  هک  رگید  تباث  اب  تباث  ندوب  - 3

. دشاب هتشاد  یهاگ  نامز  دوخ  هک  تسا  لاحم  و  دمهفیم ، یهاگ  رد  ار  زیچ  ره  مهو  قیلعت :
همه دوش و  نوگرگد  ناـمز  رییغت  اـب  تسناـمز  رد  هچ  ره  دـنک و  رییغت  نآ  رییغت  اـب  و  تسنآ ، رد  تسا  هتفرگ  ارف  يزیچ  رد  هچنآ  قـیلعت :

. دبسچ ودب  نامز  ضارعا 
دوریم و وا  نامز  اریز  تسنآ  ناـیاپ  هک  دـشاب  یتقو  زج  تسا  وا  لاـح  اـی  دوب و  زاـغآ  ـالثم  هک  یتقو  نیا  و  درذـگ ، وا  رب  يدـنچ  تاـقوا 

. دریذپن ار  وا  ضرع  رییغت و  تسا  يزیچ  هارمهب  هچنآ  و  دیآیم ،
. تسا طیحم  ودب  اریز  تسنامز  ءاعو  رهد  قیلعت :

لولعم نوچ  نامز  سپس  دنشاب ، تکرح  هزادنا  هن  رگ  دنرادن و  دادتما  دمرـس  رهد و  هتفگ : سپـس  هدرک ، نایب  ار  انعم  نیمه  مه  افـش ، رد 
رد دوـخ  تاذـب  تکرح  درادـن ، دوـجو  كرحتم  تکرح و  زج  ناـمز  رد  هـتفگ ، ءافـش  رد  زین  و  دمرـس ، لوـلعم  نوـچ  رهد  تـسا و  رهد 

تسین لدرخ  هناد  کی  نورد  ناهج  هچنانچ  دننآ  هارمهب  هچرگ  دنتسین و  نامز  رد  رگید  روما  اما  و  تکرح ، هطساوب  كرحتم  تسنامز و 
هچنآ رخآ  ات  تسنآ - هارمه  و 

172 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
. نارگید فیرش و  دیس  مه  و  هر - هدیدنسپ  ار  نآ  یسوط  ققحم  و  هتفگ ،

همه هک  تسنیا  هرتاوتم  صوصن  للم و  لها  عامجا  دروم  اریز  درادن ، روما  نیا  قیقحتب  یگتسب  میناهاوخ  ار  نآ  تابثا  ام  هچنآ  هک  نادب  و 
تیاـهنیب دوجو  تیلزا و  و  دراد ، يزاـغآ  شدوجو  و  تسا ، ریذـپ  ناـیاپ  لزا  يوس  زا  شدوب  ناـمز  دراد  دوـجو  یلاـعت  ادـخ  زج  هچنآ 

. یلاعت هَّللا  ءاش  نا  یمهفیم  ار  نآ  يدوزب  هچنانچ  رهد  ای  دشاب  موهوم  نامز  اههدیدپ  زا  شیپ  هاوخ  تسناحبس ، راگدرورپب  رصحنم 

هلأسم نیا  لاوحا  قیقحت  رد  مود  دصقم 

تسا ثداح  تسه  هچ  ره  شلامک  تافـص  راگدرورپ و  زج  هکنیا  رد  للم  بابرا  همه  نایم  هکلب  تسین  یفالخ  ناناملـسم  نایم  هک  نادب 
ءایبنا همه  قافتا  دروم  ار  نآ  تاسبق  رد  داماد  دیس  و  هدش ، هدرمش  نید  يرورض  هکلب  تسیزاغآ ، ار  نآ  یتسه  میتفگ و  ام  هک  انعم  نادب 

: هک تسنیا  للم  همه  قح  بهذم  هتفگ : هر - یسوط - ققحم  حیحصت  اب  مادقالا  ۀیاهن  باتک  رد  لحن  للم و  بحاص  و  هتـسناد ، ءایـصوا  و 
يزیچ وا  اب  هدوب و  ادخ  و  هدوبن ، هکنآ  زا  سپ  هدرک  راکتبا  هدیرفآ و  ار  نآ  یلاعت  ادـخ  دراد ، يزاغآ  تسا  هدـیرفآ  هدـش و  دـیدپ  ناهج 

سروغاـثیف و نوـچ  و  ناـیطلم ، زا  سلامیـسکنا ، سروغاـسکنا ، سیلاـت ، نوـچ  نیرید  ناـفوسلیف  ءاـمکح و  ناـگرزب  زا  یعمج  و  هدوـبن ،
. دنیاهنآ قفاوم  ناضاترم  ناینیشیپ و  ءارعش و  زا  یهورگ  نانوی و  نتآ  زا  نوطالفا  طارقس ، سلقذابنا ،

ءامکح يامدق  اب  وا  اریز  هدش  ادیپ  وطسرا  زا  سپ  اهنت  یلوا  تلعب  فارتعا  عناص و  تابثا  زا  سپ  تاکرح  ندوب  یلزا  ملاع و  مدقب  لوق  و 
دنناـم شنادرگاـش  و  تشادـنپ ، ناـهرب  تجح و  ار  اـهنآ  هک  یئاهلیلدـب  دروآ  رد  ار  هتفگ  نـیا  و  درک ، تفلاـخم  ًاحیرـص  هلأـسم  نـیا  رد 
یباتک هلأسم  نیا  رد  تسا  نوطالفاب  بوسنم  هک  سلقرب  دندرک و  فارتعا  نادب  ًاحیرـص  سویروفرف  سویطـسماث و  یـسیدورفا ، ردنکـسا 

. هدرک رکذ  نآ  رد  ار  اهههبش  نیا  هتشاگن و 
173 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

ود ره  ثودحب  دقتعم  ءامدق  زا  نارگید  هفسلف و  ناداتـسا  زا  رگید  نت  شـش  نوطالفا و  رتاوتم  تسرد و  لقن  قبط  هتفگ  هر - داماد - دیس 
روما ثودح  نوطالفا  بهذم  هک  تسنیا  رهاظ  یلو  نایاپ )  ) دننآ مدقب  دقتعم  شنادرگاش  وطـسرا و  دنراد و  هچ  ره  اب  دـنقلخ  رما و  ملاع 
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كرـش یعون  ملاع  مدـق  هب  لوق  هتفگ  تاسبق  رد  هر - دیـس - و  هتـسناد ، میدـق  ار  درجم  دـعب  سوفن و  وا  هک  دـناهتفگ  نوچ  تسا ، ینامز 
. تسا داحلا  هک  هتفگ  رگید  ياج  رد  و  تسا ،

زج یگدـنز  تردـق و  شیوخب و  تسا  هدـنز  اناوت و  اناد ، لج  زع و  ادـخ  هکنیا  رب  لیلد  هتفگ : ( 156  ) دیحوت باتک  رد  هر - قودـص - و 
دـشابن اناد  شندشدیدپ  زا  شیپ  ادخ  دشاب  ثداح  رگا  ثداح ، ای  تسا  میدق  ملع  نآ  ای  دشاب  شتاذ  زج  ملع  رگا  هک  تسنیا  درادن  دوخ 

و دشاب ، میدق  وا  اب  يرگید  دیاب  دـشاب  میدـق  ملع  نآ  رگا  و  میتفگ ، شیپ  هک  یلیلدـب  تسا  ثداح  صقان  ره  تسا و  صقن  تفـص  نآ  و 
. عامجاب تسا  رفک  نیا 

تقامح زا  اهربگ  و  دـناهتفاب . مهب  دوخ  تاـفارخ  زا  ناـصید » نبا   » و یناـم »  » هچنآ هتفگ : ( 194  ) دیحوت هیونث  بهذـم  لاطبا  نمـض  رد  و 
يارب هدرک  دقعنمیب  اب  ( 222  ) باتک نیا  رد  و  تسا ، دساف  ماسجا  مدق  هک  یلیلد  نامهب  تسا  دساف  نمرها »  » هراب رد  دندش  دـقتعم  نادـب 
نمـض رد  و  دوشن ، ینالوط  مالک  هکنآ  يارب  میدرواـین  ار  همه  اـم  هدروآ و  مینک  هراـشا  یخربب  هک  يروهـشم  لـئالد  و  ثودـح ، تاـبثا 
قفاوم یگناگی  هلدا  تسنیا  ( 223  ) هتفگ شنخـس  نایاپ  رد  و  هدوب ، هشیمه  میدـق  هدـش و  دوب  تسا و  هدوبن  هک  تسنآ  ثداح  هک  هتفگ :

. مالسلا مهیلع  همئا  ربمغیپ و  زا  تسرد  رابخا  نآرق و 
هتساوخن مشاه  یبا  هتفگ : شنخس  نمض  رد  لاح ، هب  مشاه  یبا  لوق  در  رد  امهنأش - هَّللا  عفر  دیفم - شداتـسا  زا  لقن  هب  یـضترم  دیـس  و 

ار نآ  دناوتیمن  ثداح و  ای  دشاب  میدق  شدیاب  ود  ره  ام  لوصا  وا و  لصا  رب  دـشاب ، تسه  رگا  و  تسین ، ای  تسه  دـنادب ، يزیچ  ار  لاح 
الویه و هب  لوق  و  هتفگ : ات  هدناشک  ار  مالک  دنناد و  تاذ  رب  دئاز  ار  تافـص  هک  دشاب  اهنآ  زا  رتدب  دوش و  دیحوت  فلاخم  ات  دـنادب  میدـق 

یتلالض ربارب  رد  يرذع  مادک  چیه  یلو  دنشاب  هتشاد  يرذع  رگا  نانیا  يارب  تسا  يرتهب  رذع  تشرس  مدق 
174 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

زا رگرز  هچنانچ  هدام  نیا  زا  تسناهج  رادیدپ  ادخ  و  تسا ، میدق  هدوب و  هتـسویپ  تسناهج و  هدام  الویه  دنیوگ  اریز  تسین ، دندروآ  هک 
. هتفگ اهنآ  در  رد  هچنآ  رخآ  ات  دزاس  هتخت  تخرد  بوچ  زا  راجن  و  دفاب ، هماج  هشیر  هبنپ  زا  جاسن  و  دزاس ، رتشگنا  الط  شمش 

هئباص اما  و  هتفگ : هک  اجنآ  تسین ، ناشیک  بحاص  بهاذم  زا  مدقب  لوق  هک  هدرک  لقن  دـیفم  خیـش  زا  ینخـس  فلتخم  رد  هر - همالع - و 
رد دنرآ  الویه  وا  هارمهب  اهنآ  زا  یخرب  و  دنناد ، هناگی  لزا  رد  ار  ادخ  ناشروهمج  اریز  میدرمـش  هک  يرامـش  زا  دـنیاهنت  دوخ  هدـیقع  رد 

تسناهج و نیا  ربدـم  و  تسا ، قطان  هدـنز و  کلف  هک  دـندقتعم  اهنآ و  هدـیقعب  تسا  تقلخ  هیام  نآ  هتخاس و  نآ  زا  ار  ناهج  هک  میدـق 
دبعم اهنآ  يارب  دوبعم و  یـضعب  دنناوخ و  هتـشرف  ار  اهنآ  یخرب  دنتـسرپب ، لج  زع و  ادـخ  ربارب  رد  دـنرادگرزب و  ار  بکاوک  و  نآ ، ربهر 

. میدرک رکذ  ام  هک  تسنآ  دیؤم  هتفگ و  هچنآ  رخآ  ات  دنرتکیدزن  اهربگ  هب  اهتسرپتب  برع و  ناکرشمب  شجنس  اب  نانیا  و  دنزاس ،
رب یلئالد  و  مدق ،) رد  درادن  یمود  تسا و  هناگی  یلاعت  ادخ   ) هکنیا رد  هتخاس  یباب  داصتقا  باتک  رد  هفیطل - هَّللا  سدـق  هفئاطلا - خیـش  و 

ار تملظ  رون و  هک  هیونث  لوق  دـش  لطاب  میدـق  ود  دوجو  نوچ  تسا و  لطاب  میدـق  ود  تابثا  دـش  تباث  نیا  نوچ  و  هتفگ : اـت  هدروآ  نآ 
لیلدب هیونث  هتفگ  هوالعب  تسا  لطاب  دناهتفگ  ادخ  هس  هک  يراصن  لوق  و  دـنناد ، میدـق  ار  ناطیـش  ادـخ و  هک ، ناربگ  لوق  دـنناد و  میدـق 

. هدرک تباث  ناملکتم  هروهشم  لئالد  ار ، ماسجا  ثودح  و  تسا ، لطاب  ماسجا  ثودح 
. هدروآ میدق  يالویه  هب  لوق  نالطب  رب  اهلیلد  ررغلا »  » باتک رد  هر - یضترم - دیس  و 

باتک رد  اهسفن  هَّللا  سدق  یضترم  دیس  درگاش  « 1  » یکچارک حتفلا  وبأ  ققحم  خیش  و 
175 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

هـشیمه درادـن و  يزاغآ  ناشدوجو  دـنیوگ  دـنناد و  تباث  ار  اهنآ  هدـننکثداح  ثداوح و  نادـحلم  زا  هتـسد  کـی  هتفگ : دـئاوفلا » زنک  »
ادـخ لاعفا  نتـسناد  یلزا  رد  ام  اب  درادـن و  یماجنا  زاغآ و  شراک  دـنکیم و  راک  هشیمه  هدرک و  راـک  هشیمه  ادـخ  دـنرادنپ  و  دـناهدوب ،
اهنآ هچرگ  دـنقفاوم ، ام  اب  دـنرادن  ینایاپ  هکنیا  رد  یلو  هدوب  دوجوم  اهنآ  زا  شیپ  هدرک و  زاغآ  ار  اهنآ  ادـخ  میدـقتعم  ام  اریز  دـنفلاخم 
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ادـخ راک  دـیآیم و  شیاجب  ترخآ  دوشیم و  مامت  اـیند  ناـهج  میئوگیم  اـم  یلو  تسه  هشیمه  دراد  یتروص  نیمهب  ناـهج  دـنیوگیم :
. دنرادن ینایاپ  ور  نیا  زا  ادخ  ياهراک  هشیمه و  تسا  خزود  باذع  هشیمه و  ات  تسا  تشهب  لها  هب  نداد  تمعن 

دوب دهاوخ  هدوب و  مه  لابندـب  کلف  تکرح  دـنیوگ  و  درادـن ، یماجنا  زاغآ و  تسا و  يدمرـس  رهد  دـنیوگ  هک  دـننایرهد  نامه  نانیا  و 
هدمآرب مخت  زا  هشیمه  هدنرپ  ناسنا ، زا  هفطن  هدوب و  هفطن  زا  هشیمه  ناسنا  دوب  دنهاوخ  دندوب و  مه  لابندب  هشیمه  بش  زور و  تیاهنیب ،

اهنآ هتشذگ  دوب ، دنهاوخ  دندوب و  مه  لابندب  هشیمه  اههدیدپ  نیا  و  تخرد ، زا  هتسه  هدوب و  هتسه  زا  تخرد  هشیمه  و  هدنرپ ، زا  مخت  و 
شیپ هک  تسا  یمیکح  تمکح  و  هدوبن ، اهنآ  زا  رتشیپ  هک  تسیاهدنزاس  تخاس  اهنآ  همه  و  هن ، یماجنا  ار  اهنآ  هدـنیآ  و  درادـن ، يزاغآ 

امب هک  تسا  ار  وا  ساپـس  و  تسین ، یمیدق  وا  زج  هک  ادخ  نآ  تسا  رترب  هشیمه ، دندوب و  میدق  هدنزاس  تخاس و  و  هدـشن ، تفای  اهنآ  زا 
. منک نایب  تیارب  نایرهد  هدیقع  داسف  نادحلم و  راتفگ  نالطب  رب  لیلد  دنچ  ادخ  يرایب  نم  و  هداد ، یئاسانش  تمعن 

زا یخرب  هدروآ و  مکحتـسم  تامازلا  مکحم و  تاقیقحت  و  یفاک ، ياهباوج  یفاـش و  ياـهلیلد  داـنک ، تمحر  شادـخ  سپـس  میوگ : نم 
نایب ناهج  مدـقب  لئاق  نایرهد  زا  یکی  اب  ار  دوخ  هرظانم  سپـس  دوشن ، رارکت  هک  میدرواین  اجنیا  و  میروایب ، دوخ  ياج  رد  يدوزب  ار  اهنآ 
نآـب دـنادب  ار  اـهنیا  همه  دـهاوخ  هک  ره  و  هدرک ، رکذ  هداد  وا  هک  مه  یباوج  و  هتـشون ، هر - یـضترم  دیـس  يارب  ار  نآ  هک  هتفگ  هدرک و 

. دنک هعجارم  باتک 
176 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

: هتفگ هدنسرپ  هتفگ : ریهطت  هیآ  هراب  رد  یشسرپ  خساپ  رد  هر - یضترم  دیس 
میدق هتفگ : نآ  خساپ  نمـض  رد  دیـس  هدـش ؟ هدودز  اهنآ  زا  سجر  مادـک  دـندوب ، كاپ  لصا  رد  همه  نانآ  تسمیدـق و  ناشحابـشا  رگا 

ره و  هدوب ، هشیمه  هک  ياهناگی  تسا ، یلاعت  يادـخ  نامه  یقیقح  میدـق  تسین ، اور  قالطا  نیا  تسا و  راـکنا  دروم  ناشحابـشا  نتـسناد 
ضارتعا فوسلیف  کی  ۀلأسم ، هتفگ : سپس  هر - شمالک - رخآ  ات  تسا - یلوا  ار  وا  و  دراد ، زاغآ  هتخاس و  و  هدش ، دیدپ  تسوا  زج  هچ 

هدیرفآ میتفگ : هدش ، دیدپ  يزیچ  هچ  زا  سپ  هدش ؟ دیدپ  زیچ  همه  هدوبن و  وا  هارمهب  يزیچ  هدوب و  هناگی  ادخ  امش  لوقب  رگا  هک : هدومن 
دیدـپ مه  اب  همه  دـیئوگب  رگا  تفگ : دروآ ؟ دـیدپ  يزیچ  ینامز  ره  رد  ای  دروآ  دـیدپ  مه  اـب  ار  زیچ  همه  تفگ : وا  يزیچ ، زا  هن  دـندش 

دیدپ مه  لابندب  هدرخ  هدرخ  دیئوگب : رگا  دنوش و  دیدپ  مه  لابندب  هدرخ  هدرخ  دندوبن و  مه  اب  همه  هک  تسا  هاوگ  امـش  نادجو  دـندش ،
(. تسا هدیرفآ  لوا  رب  مدقم  ای  نراقم  نامز  نآ   ) دشاب هدوب  کیرش  ادخ  يارب  دنوش ،

يارب تسین  مزـال  هتـشادن و  یناـمز  وا  هدـیدپ  تسخن  و  درادـن ، یماود  هدوبن و  وا  اـب  يزیچ  تساـتکی  هشیمه  ادـخ  هک  تسنیا  باوـج  و 
تـسا یتقو  هزادنا  ای  کلف  تاکرح  نامز  اریز  دشاب  میدـق  نامز  هک  تسین  مزال  دزاسب  اهنآ  يارب  نامز  مه  رگا  دـشاب و  ینامز  اههدـیدپ 

ینعم وا  هکنیا  زج  دـشاب  میدـق  نامز  دـیاب  زیچ  همه  ندـشن  قلخ  هرابکی  تروص  رد  هک  دـیآ  مزال  فوسلیف  نیا  دزن  اجک  زا  نآ و  ياـجب 
«. 1  » ماقم نیا  رد  وا  مالک  رخآ  ات  دمهفن  ار  نامز 

177 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
هکنآ زا  سپ  ملاـع  ندـش  دوب  هتفگ : نآ  رد  و  « 1  » تسین یلاعت  ادخ  زج  میدق  هتفگ : دـیرجت  رد  یـسدقلا  هحور  هَّللا  ّبیط  یـسوط  ققحم 

: هتفگ لوصف  باتک  رد  و  تسا ، ادخ  ندوب  راتخم  لیلد  هدوبن 
راچانب سپ  تسا  یندشن  تسه ، ندروآ  دیدپ  نوچ  هدوب  تسین  ندش  دـیدپ  لاح  رد  تسیرگید  زا  نکمم  دوجو  هک  تسا  تباث  لصا ) )
ثدحم دوجوم  هنوگ  نیا  دوش و  هدیمان  ثودـح  دوجو  هنوگ  نیا  تسا ، یتسین  هب  قوبـسم  نکمم  ره  دوجو  هدـش و  تسه  هدوب و  تسین 

تابثا زا  سپ  درادن  يزارد  نایبب  زاین  دیوگ  یفـسلف  هک  زاغآیب  ثداوح  ندوب  لاحم  دشاب و  ثدحم  دوجولا  بجاو  زج  دوجوم  ره  سپ 
: تسا هتفگ  سپس  تسا . اهنآ  ثودح  یضتقم  هک  ثداوح 

بجوم رداق  رثا  دشاب و  وا  هدارا  تردقیب و  شرثا  رگا  دوش و  هدیمان  رداق  دشاب  وا  تردق  هدارا و  لابند  شرثا  رگا  یـشخب  رثا  ره  همدقم 
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رظتنم دـشاب و  وا  زا  سپ  رگا  اریز  تسا  وا  ناـمزمه  بجوم  رثا  تسا  تسین  هجوـتم  یعاد  اریز  تسا  یتـسین  هب  قوبـسم  رداـق  رثا  دـشاب و 
. دیآ مزال  فلخ  هدوبن و  مات  رثؤم  دشاب  یطرش  راظتنا  يارب  رگا  دیآ و  مزال  حجرم  الب  حیجرت  دشابن  تلع  ندش  مامت  يارب  یطرش 

: تسا هتفگ  سپس 
هک یلیلدـب  تسا  لطاب  نیا  دنـشاب و  میدـق  تانکمم  همه  دـیاب  دوب  بجوم  رگا  اریز  تسا  رداق  تانکمم  رد  رثؤم  دوجولا  بجاو  هجیتن -

. تشذگ
: هدیسرپ ار  هلأسم  نیا  هر - یّلح - همالع  زا  دوخ  تالاؤس  نمض  رد  نانس  نب  نانهم  دیس  و 

178 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
نیا ایآ  دـشاب ، مهدوجوم  هچرگ  تسا  یمدـع  رما  رهوج  دنتـسین و  لعاف  لـعف  ضارعا  رهاوج و  هکنیاـب  نادـقتعم  هراـب  رد  دـییامرفیم  هچ 

و دـشابن ، مادـک  چـیه  ثعاب  ای  اهنآ  اب  جاودزا  میرحت  یهاوگ و  هحلاص و  لامعا  يریذـپان  یناـمیایب و  تسا و  رفک  هیاـم  هدـساف  هدـیقع 
؟ تسیچ ایند  نیا  رد  اهنآ  مکح 

اب جاودزا  میرحت  یهاوگ و  بوخ و  ياهراک  يریذپان  ینامیایب و  رفک و  ثعاب  یلو  تسا  لطاب  درادن و  یکش  هدیقع  نیا  یتسپ  باوج :
دقتعم نادـب  اـهنآ  تسا و  رهوج  ندوب  میدـقب  داـقتعا  رفک  ثعاـب  اریز  تسا  نینمؤـم  مکح  ترخآ  اـیند و  رد  ناـشمکح  و  تسین ، اـهنآ 

ادـج مه  زا  ار  توبث  دوجو و  هک  دـندرک  یهابتـشا  یلو  دـننادن ، دوجوم  لزا  رد  ار  وا  اـهنآ  دـهاوخیم و  دوجو  ندوب  میدـق  اریز  دنتـسین ،
؟ اهنآ ریفکت  تساور  هنوگچ  دنتسه و  یتبثم  هرعاشا  هلزتعم و  زا  ملکتم  ناداتسا  رتشیب  و  دندیمهف ، معا  ار  توبث  دنتسناد و 

ایند و رد  شمکح  دـنادیم و  میدـق  ار  ناهج  یلو  تسا  دـقتعم  لدـع  دـیحوتب و  هک  یـسک  هراب  رد  اـم  ياـقآ  دـیامرفیم  هچ  رگید ، لاؤس 
؟ تسیچ ترخآ 

مکح ترخآ  رد  شمکح  تسا ، نیمه  رفاک  ناملـسم و  نایم  قرف  اریز  تسا ، رفاک  فالخ  نودـب  تسناـهج  مدـقب  دـقتعم  هک  ره  باوج 
و هدروآ ، نآ  رب  لیلد  دنچ  ناهج و  ثودـحب  هدرک  حیرـصت  فراعملا » بیرقت   » رد یبلح  حالـصلا  وبا  لیلج  خیـش  و  عامجاب ، تسا  رافک 

. هدروآ نآ  رب  اهلیلد  عوزنلا » ۀینغ   » باتک رد  هرهز  نبا  راوگرزب  دیس  نانچمه 
دنوشن و اجباج  دیاب  دوب  اهنآ  یتاذ  هجوت  نیا  رگا  دنراد و  هجوت  وس  کیب  اریز  دـنثداح ، ماسجا  همه  هتفگ : توقای »  » باتک رد  یتخبون  و 

لیلد و  دیآ ، مزال  لطاب  لسلـست  اریز  تسا  لطاب  نآ  بجوم و  ای  تسنآ و  رب  ام  هدیقع  هک  تسا  راتخم  ای  تلع  نآ  دشاب  یتلع  ریثأتب  رگا 
دوجولا نکمم  رگا  اریز  تسا ، دوجولا  بجاو  اریز  درادن  مدـع  میدـق  و  دناهتـشادن ، تسا  مولعم  هک  دـنراد  ون  هدـیدپ  ماسجا  هکنیا  رگید 

زین ام  دوصقم  دیآ و  مزال  دوجو  لسلـست  دشاب  بجوم  نآ  تلع  رگا  هدوب و  میدق  هک  تسا  ضرف  فلاخم  دشاب  راتخم  نآ  تلع  دـشاب و 
. ددرگ تباث 

179 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
تسا دیدش  فالتخا  دروم  و  دخرچب ، وا  رب  نآ  لئاسم  همه  تسا و  ملع  نیا  لئاسم  نیرتگرزب  زا  هلأسم  نیا  هتفگ : نآ  حرـش  رد  همالع  و 

: تسنیا لاوقا  هصالخ  دنراد و  فالتخا  تخس  نآ  هراب  رد  مدرم  و  اهنآ ، نانمشد  ناناملسم و  نایم 
. تسا سوجم  دوهی و  يراصن و  اهناملسم و  همه  هدیقع  نیا  و  تسا ، ثداحود  ره  تافص  تاذ و  رد  ناهج  - 1

ار اهنامسآ  هک  تسا  انیس  نب  یلع  یبا  و  رصن ، یبا  سوطیماث و  و  سیطرفواث ، و  وطـسرا ، هدیقع  نیا  و  تسا ، میدق  تافـص  تاذ و  رد  - 2
. تیاهنیب تسیرگید  لابندب  هدیدپ  ره  ینعی  دنرامش ، میدق  عون  بسحب  ار  اهنآ  عاضوا  تاکرح و  و  دنناد ؛ میدق  تافص  تاذب و 

تافالتخا هراب  نیا  رد  تسا و  هیونث  و  طارقس ، سروغاثیف و  و  سروغاسکنا ، هدیقع  نیا  ثداح و  تافـص  رد  دنـشاب و  میدق  تاذ  رد  - 3
. دجنگن رصتخم  نیا  رد  هک  دنراد  يرایسب 

. تسا فقوتم  همه  رد  سونیلاج  و  تسا ، لاحم  اریز  تسین  دقتعم  نادب  یسک  میدق و  ناشتافص  دشاب و  ثداح  اهنآ  تاذ  - 4
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ار همه  ثودحب  هدیقع  و  تسا ، هتفگ  ار  نآ  دننام  مه  دیرجت  حرش  رد  هدناشک  نتم  رد  روکذم  هلداب  ار  نخـس  هر - سپـس - میوگیم . نم 
، تسین میدق  شتافص  ادخ و  زج  هک  دنراد  قافتا  ناناملسم  همه  هتفگ : مالک  ملع  رد  مارملا  ۀیاهن  باتک  رد  داد ، تبـسن  للم  بابرا  همهب 

. تسین شیپ  مسق  راهچ  لقع  رظن  زا  هتفگ : نآ  رد  زاب  سب و  تسا و  ادخ  نامه  میدق  هک  دندقتعم  هیماما  و 
. تسا میدق  يامکح  یخرب  نییّلم و  رئاس  اهناملسم و  هدیقع  نیا  و  تسا ، ثداح  تافص  تاذ و  رد  ناهج  - 1

سیئرلا خیش  رصن و  یبا  نوچ  نیرخاتم  یخرب  تسا و  میدق  يامکح  زا  یعمج  وطسرا و  هدیقع  نیا  تسا و  میدق  تافـص  تاذ و  رد  - 2
تاذ رد  اهنامسآ  دناهتفگ :

180 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
روص دـنمیدق و  اصخـش  الویه  رـصانع و  دوخ و  صخـش  رد  هن  دـنمیدق ، دوخ  عون  رد  هک  ناشعاضوا  تاـکرح و  زج  دـنمیدق  تافـص  و 

. صخشب هن  دنمیدق  عونب  هیعون  روص  اهنآ و  هیمسج 
، سروغاثیف سروغاسکنا ، یطلم ؛ سیلاـث  نوچ  تسا  وطـسرا  زا  شیپ  ياـمکح  هدـیقع  نیا  ثداـح و  تافـص  رد  دـنمیدق و  تاذ  رد  - 3
هدوب و مسج  میدـق  تاذ  نیا  دـنتفگ  یخرب  دـندش ، هورگ  ود  نانیا  سپـس  هیناهام ، هیبوقرم و  هّیناصید ، هیونام ، نوچ  هیونث  همه  طارقس و 
هدـش و فیطل  و  هدـش ، نیمز  هدـش و  کشخ  هک  درادـنپ  و  تسیتروص ، ره  لباق  نوچ  تسبآ ، تفگ : سیلاث  دـندرک ، فالتخا  مه  نانیا 

تاروت زا  ار  هدیقع  نیا  دناهتفگ  و  هدش ، دـیدپ  نامـسآ  دود  زا  هتـساخرب و  دود  شتآ  زا  هدروآرب و  شتآ  هدز و  شوج  و  هدـیدرگ ، اوه 
نوچ يراخب  نآ  زا  و  دش ، بآ  دنتفراو و  شئازجا  دیرگن و  نادب  تبیه  رظنب  دـیرفآ و  يرهوگ  ادـخ  دـیوگ : تسخن  رفـس  رد  هک  هتفرگ 

. تسب رگنل  اههوک  اب  ار  نآ  و  دیرفآ ، ار  نیمز  نآ  زا  دش و  دیدپ  یفک  بآ  يور  رب  و  دیرفآ ، ار  اهنامسآ  نآ  زا  تساخرب و  دود 
رگید و ياهزیچ  شفیطلت  زا  نیمز و  بآ و  شندشمهرد  زا  هدمآرب و  شتآ  شتفاطل  زا  هک  هدوب  اوه  مسج  نآ  هک  هتشادنپ  سیامیـسکنا 
هدوب و شتآ  هتفگ : سیطلفونا  شندشمهرد ، زا  نیمز  دـندش و  دـیدپ  شندـشفیطل  زا  شتآ  اوه و  و  هدوب ، راخب  نامه  دـنتفگ  نارگید 

یلک رهوج  رد  هک  تسین  القع  دید  کی  تخب  و  هدش ، مظنم  تخب  هب  زیچ  همه  هک  تسا  تیاکح  وا  زا  هدش ، دیدپ  شفیطلت  هب  زیچ  همه 
: هتفگ سروغاسکنا  دراد ، ذوفن 

و تشوگ ، تشرـس  زا  یئازجا  نان و  تشرـس  زا  یئازجا  نوچ  یعون  ره  يارب  نایاپیب  درخ  ماسجا  زا  تسینایاپیب  هتخیمآ  تسخن ، مسج 
روهظ نومکب و  و  هدش ، هلاحتـسا  جزم و  رکنم  وا  و  دـندش ، دـیدپ  هک  دوش  نامگ  دـنیآرد  دـیدب  دـنیآ و  مه  درگ  اهنآ  زا  يرایـسب  نوچ 

. هدیرفآ نآ  زا  ار  ناهج  هدروآ و  تکرحب  ار  وا  یلاعت  ادخ  سپس  هدوب  نکاس  لزا  رد  هتخیمآ  هیام  نیا  دناهتفگ  یخرب  هدش ، دقتعم 
هن مهوت  رد  تمسق  لباق  تسا و  يورک  درخ  تارذ  ناهج  لصا  هتفگ  سیطارقمیذ 
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و دندش ، دیدپ  رـصانع  اهنامـسآ و  لکـش  نیدب  هدـش و  ادـیپ  اهنآ  زا  ناهج  نیا  صاخ  یـشهج  رثا  رب  دـنتکرح و  رد  هتـسویپ  جراخ و  رد 

ءازجا نیا  دیوگ : هک  هدرک  لقن  وا  زا  افش  رد  خیش  و  دندمآرب ، اهبیکرت  نیا  رـصانع  زا  دنتخیمآ و  مهب  رـصانع  اهنامـسآ  تکرح  زا  سپس 
: دنیوگ هیونث  دنوش ، دیداب  لکـش  فالتخا  رثا  رب  اهنآ  نوگانوگ  لاعفا  انامه  و  دنتـسه ، یکی  تشرـس  رهوگ و  رد  دـنفلاخم و  لکـش  رد 

: دندش هتسد  ود  تسین و  مسج  ناهج  لصا  دنیوگ : مود  هتسد  تملظ  تسا و  رون  نامه  ناهج  لصا 
. تلفغ وهـس و  زا  رانکرب  دنناد و  لماک  تمکح  شناد و  رد  ار  ادخ  الخ ، رهد ، الویه ، سفن ، ادخ ، دندقتعم ، میدـق  جـنپ  هک  ینامرج  - 1

. دنادب لماک  روطب  ار  زیچ  همه  دیشروخ و  صرق  زا  رون  هچنانچ  دباتب  وا  زا  درخ ،
دراد الویهب  هقالع  سفن  هک  دنادیم  ادخ  و  دنادن ، يزیچ  دنکن  یسررب  ات  یلو  دیشروخ  یـشخب  رون  نوچ  تسا  شخب  یگدنز  سفن  اما  و 
روخ رد  هک  ياهمات  تمکحب  ادخ  و  تسا ، شومارف  دوخ  درادن و  شوخ  ار  نت  زا  يرود  و  تسینامسج ، تّذل  لابندب  تسا و  وا  قشاع  و 

ار تاناویح  داـسجا  و  دروآرد ، رـصانع  اهنامـسآ و  نوچ  یئاـهبیکرتب  ار  نآ  و  درک ، هجوت  تسا  سفن  هقـالع  دروم  هک  یلویه  هب  تسا  وا 
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ار دوخ  ات  داد  یکاردا  لقع و  سفنب  ادخ  سپـس  تسا ، یندشن  شلاوز  دنک و  هنخر  اهنآ  رد  هک  يداسف  زج  تسب ، دبلاک  یلکـش  رتابیزب 
دش و ملاع  هتفیـش  دراد و  يرازآیب  ياهتذل  دوخ  ناهج  رد  هک  تسناد  تسا و  دنمدرد  تسا  الویه  ملاع  رد  هک  دـش  هجوتم  دروآ و  دایب 

هفـسالف نایم  هک  اهههبـش  هار  نیا  زا  دنتفگ  دـنامب ؛ نآ  رد  یتخبـشوخ  یمرخ و  اب  هشیمه  ات  دور و  الاب  تقرافم  زا  سپ  و  تسویپ ، نادـب 
. دنوش فرطرب  دناثودحب  دقتعم  ناملکتم  مدقب و  دقتعم 

ره هک  تسنآ  طیـسب  ءازجا  یبیکرت  ره  هیام  اریز  دندش ، بیکرت  ناکی  زا  هک  دنـشاب  يدادعا  ناهج  ءدـبم  دـنتفگ : سروغاثیف ، ناوریپ  - 2
تسا یتیهام  وا  رد  اریز  تسا  بکرم  دراد  رگا  هن ، ای  تسیدحاو  کی  هکنیا  زج  دراد  یهجو  ای  يزیچ  ره  اریز  تسا ، یکی  شدوخ  مادک 

هدمآ و دوخ  دنشاب و  راددوخ  دیاب  دنشاب و  اهتدحو  اهنت  درادن  رگا  تسا و  اهنآ  ءدبم  رد  هکلب  تسین  تابکرم  رد  ام  نخـس  و  تدحو ، اب 
هن رگ 
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دوخب یعضو  نوچ  دناهدمآ و  دوخ  روما  اهناکی  نیا  دیآ  مزال  فلخ  تسا و  قلطم  أدبم  رد  ام  نخـس  دنراد و  دوخ  زا  شیپ  يرگیدب  زاین 
ماسجا أدبم  هک  دـش  دـیدپ  و  یمـسج ، حطـس  ود  دوش و  یحطـس  طخ  ود  و  ددرگ ، یطخ  مه  درگب  هطقن  ود  و  دوش ، دـیدپ  هطقن  دـنریگ 

تسا و لوا  أدبم  تسا و  ترثک  ربارب  هک  تسا  نآ  دـیآ و  رگید  زا  هن  دـشاب  یتاذ  تدـحو  رگا  هک  هدـش  لقن  وا  زا  زین  و  دنتـسه ، اهناکی 
أدـبم ناـمه  و  دـنیآرب ، اههرامـش  نآ  زا  و  تسنآ ، لـباقم  تسین و  نآ  رد  هچرگ  تسا ، ترثک  أدـبم  دوخ  دـشاب  يرگید  زا  دافتـسم  رگا 

. تسا اهنآ  ياههرامش  صاوخ  فالتخا  يارب  تادوجوم  عبط  فالتخا  انامه  و  تستادوجوم ،
سونیلاج یلو  تسا ، یهیدب  شنالطب  نوچ  هدشن  دقتعم  نادب  یـسک  تسا و  لاحم  نیا  و  ثداح ، ناهج  تاذ  دنـشاب و  میدق  تافـص  - 4

(. نایاپ  ) هدادن حیجرت  ار  یلوق  هدرک و  فقوت  همه  هراب  رد 
اهنآ لابندب  ناشناوریپ  دندروآ و  نابزب  ار  اهنآ  هدـیبسچ و  اهتفارخ  نیدـب  ءامکح  هک  دوش  هتـسناد  ات  میدروآ  ار  تسپ  دـئاقع  نیا  انامه  و 

هرخـسم دابب  دـنوش و  رکنم  دنونـشب  تسا  ماما  ربمغیپ و  مـالک  اـی  نآرق  زا  هک  یبلطم  نارادـنید  زا  نوچ  دنتـشادگرزب و  ار  اـهنآ  دـنتفر و 
«. 1  » دنفاب غورد  اجک  زا  دشکب  ار  اهنآ  ادخ  دنریگ ،
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یخرب رگم  دنملاع  ثودح  رب  همه  نیّیلم  اریز  دنفلاخم ، ناهج  ثودـح  رد  تلم  هس  لها  اب  هفـسالف  هتفگ : دوخ  جذومنا  رد  یناود  قّقحم 
یضعب دزن  یتاذ  ثودحب  و  هدش ، لقن  ثودحب  لوق  نوطالفا  زا  و  هدنیآ ، لیـصفت  هب  دنراد  نآ  مدق  رب  قافتا  هفـسالف  روهـشم  اما  اهربگ ،

روطب دـنثداح و  همه  ضرع  هچ  رهوج و  هچ  وا  تافـص  ادـخ و  تاذ  زا  زج  ناـهج  هک  دـندقتعم  تلم  هس  ره  هتفگ : سپـس  هدـش ، ریـسفت 
نآ دندقتعم و  هفـسالف  هچنانچ  دراد  یتاذ  رّخات  ناشمدع  زا  ناشدوجو  دنراد و  یتاذ  ثودح  اهنت  هکنآ  هن  دندش ، دوب  دـندوبن و  تقیقح 

. میدرک داریا  دیرجت  هیشاح  رد  هک  دراد  یقیقد  ثحب  مدع  زا  دوجو  رّخات  ینعمب  ثودح  نیا  ریرقت  و  دنمان ، یتاذ  ثودح  ار 
زا زگره  اریز  دنمیدق ، زین  اهنآ  لیخت  عضو و  تکرح و  قلطم  و  دنمیدق ، ناشسوفن  کلف و  مارجا  لوقع و  هک  دندقتعم  هفسالف  روهمج  و 
رد یلع  وبا  رـصن و  وبا  هچنانچ  یلو  دوشیم ، هضافا  اهنآ  سوفنب  ءدبم  زا  هک  دـنلئاق  اهنآ  يارب  یثداح  عاضوا  یخرب  و  دـندوبن ، یهت  اهنآ 

ناشئدبمب ناشهّبـشت  نامه  اب  تسا و  تکرح  سفن  اهنآ  بولطم  دندقتعم  اهنآ  وطـسرا  هلیـسوب  اهنآ  ناققحم  زا  لقنب  دناهتفگ  ناشتاقیلعت 
و دریذپن ، ار  یصخش  تابث  هک  هیئزج  عاضوا  رد  تکرح  نامه  زج  رگید  تافص  تاذب و  رظن  دراد  یلعف  دوجو  مه  نآ  و  دوشیم ، لماک 

فده ار  نآ  تسا  تکرح  همزال  هبشت  نوچ  و  دنراد ، یلعف  دوجو  تهج  همه  زا  هک  دوخ  يدابمب  تهابـش  لیمکت  يارب  دراد  یعون  ماود 
. دنمیدق اهنآ  دزن  همه  ناشاهضرع  قلطم  یعون و  یسنج و  ياهتروص  قلطم  رصانع و  داوم  و  شمزال ، رابتعاب  دناهتسناد  یئاهن 

، دوشیم تسویپ  هک  ادج  تروص  کی  و  دـنوشیم ، دـیدپ  نآ  ياجب  ات  ود  دوشیم  ادـج  لک  مسج  زا  هک  تروص  کی  اهنآ  هدـیقعب  اریز 
دزن رشب  هقطان  سوفن  اما  و  دنامیم ، اجب  ود  ره  لاصفنا  لاصتا و  لاح  رد  هیمـسج  تروص  هک  دندقتعم  اهیقارـشا  يرآ  دنوشیم ، یکی  اتود 
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ثداح ار  اهنآ  نارگید  مظعم  اهیئاّشم و  و  وا ، زا  تسا  ملاع  ثودـح  لـقن  فلاـخم  یلو  هدـش  لـقن  مه  نوطـالفا  زا  دـنمیدق و  ناـشیخرب 
. دنناد

ثودح زا  ردابتم  هک : هدوزفا  هتفگ و  ار  نآ  دننام  مه  هیدضع  دئاقع  حرش  رد  و 
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، دناهفـسالف مکح  نیا  رد  فلاخم  هتفگ : و  تسا ، یفـسلف  نابز  کی  یتاذ  ثودـح  و  تسا ، یناـمز  ندوب  وا  زا  سپ  مدـع ، زا  سپ  دوجو 
ناشءاوضا و لاکشا و  هیعون و  هیمـسج و  روص  و  اهنآ ، هیاماب  کلف  ماسجا  و  هیکلف ، سوفن  لوقع و  هک  دندقتعم  شناوریپ  وطـسرا و  اریز 

دیابن عاونا  تایصوصخ  اریز  دنثداح ، هیعون  روص  هدش  هتفگ  و  دنمیدق ، همه  اهنآ  صاخـشا  هن  هیمـسج  روص  قلطم  و  ناشهیام ، رـصانع و 
ور نیا  زا  و  هدوب ، فقوتم  هراب  نیا  رد  سونیلاج  هک  هدش  لقن  هتفگ : سپس  دنمیدق ، مه  عاونا  هک  تسنیا  ناشمالک  رهاظ  و  دنـشاب ، میدق 

و مینک ، ءافتکا  دیاب  میدروآ  هراب  نیا  رد  موق  نانخس  زا  هچ  نادب  و  نایاپ )  ) هتشاد دیدرت  تمکح  لوصا  رد  هک  دناهدرمشن  فوسلیف  ار  وا 
فلاخم و زا  لقنب  اریز  دمآ ، تسدـب  ملاع  ثودـح  رب  لیلد  کی  میدروآ  هچنآ  زا  و  تسا ، هدـئافیب  لیوطت  هیام  شرتشیب  ای  همه  ندروآ 
ار نآ  دوخ  عرـش  ربـهر  زا  دـنراد  يوعد  همه  و  دـنقفتم ، ملاـع  ثودـح  رد  دـنراد  هک  یفـالتخا  همه  اـب  نییلم  همه  هک  دـش  مولعم  قفاوم 

دوصقم هک  تسین  رگید  هلوقنم  تاعامجا  نوچ  نیا  و  دناهتفگ ، ار  نآ  عیارـش  نابحاص  هک  تسنیاب  ملع  هیام  دوخ  نیا  و  دندرک ، تفایرد 
. تسین ناهن  یفاصنا  اب  دنمدرخ و  چیه  رب  اهنآ  نایم  قرف  و  دنشاب ، هدش  وا  وریپ  نارگید  دشاب و  هتفگ  یکی  دشابن و  موهفم  نآ  زا 

هتشذگ تایاور  هب  لالدتسا  هجو  موس  دصقم 

هک يرتاوتم  رابخا  رایـسب و  تاـیآ  زا  قحاـن ، یئوگ و  روز - زا  يرود  فاـصنا و  تیاـعر  میتشاد و  شیپ  هچنآ  رد  هشیدـنا  اـب  میوگ : نم 
و میتفگ ، شیپ  هک  انعم  نامهب  ناهج  ثودحب  ینکیم  ادیپ  عطق  هدـمآ  هیفاو  هلدا  هیفاش و  تانایب  اب  نوگانوگ  تارابع  هفلتخم و  ياهـشورب 
، عادبا رطف ، قلخ ، ثادحا ، داجیا ، هک : دنادیم  دیامن  تغل  بتکب  عوجر  ظافلا و  ندرب  راکب  دروم  رد  دـنک  یـسررب  ار  برع  مالک  هک  ره 

عنص عارتخا ،
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. ندوب تسین  زا  دعب  ندرک  تسه  ینعمب  رگم  دنورن  راکب  ءادبا 
هدوبن زیچ  داجیا  عنـص  هتفگ : زاب  و  دـندرک ، ریـسفت  يزیچ  ندرک  دـیدپب  ار  لعف  تغل  لها  هتفگ : تاراـشا  حرـش  رد  هر - یـسوط - ققحم 
ریـسفت هنومنیب  يزیچ  ندرک  دیدپ  هب  قلخ ، تسا ، هدام  نیا  زا  مه  روما  ياههدـیدپ  تعدـب  و  تسندرک ، دـیدپ  عادـبا  تغل ، رد  و  تسا ،

دوجو مود  يزیچ  هطـساوب  هن  يزیچ و  زا  هن  يزیچ و  ندرک  دوب  یکی  دراد  موهفم  ود  عادـبا  هتفگ : دودـحلا »  » هلاـسر رد  انیـس  نبا  هدـش ،
. هتشادن دوخ  زا  چیه  دوخ  هک  دوجولا  بجاو  رازبایب و  تلع  زا  یشان 

زا نتخاس  دوب  سپ  تسا  اههدوب  همه  هدننکدوب  نوچ  و  تسا ، دوبان  ندرک  تسه  عادـبا  هک : هدرک  لقن  یطلم  سیلاث  زا  لحن  للم و  رد  و 
ات هدوبن  يزیچ  زا  تقلخ  : » وا هدومرف  نوچ  هراب  نیا  رد  دنامن  شیارب  یکـش  دـنک  یـسررب  رابخا  تایآ و  رد  هک  ره  و  تسا ، میدـق  زیچان 

يروطب هدش  انعم  نامهب  ثودحب  حیرـصت  همدقتم  صوصن  رتشیب  رد  هکنیا  اب  دشابن » تسرد  عادـبا  ات  هتـشادن  یتلع  و  دـشاب ، لطاب  راکتبا 
. دوش لصاح  دوصقمب  عطق  رگیدکیب  اهنآ  نتسویپ  اب  و  تسین ، لیوأت  لباق  هک 

عرـش بحاص  مالک  رد  اهنآ  دـننام  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تماما  ینامـسج و  داعم  نوچ  یلوصا  تاداقتعا  رثکا  هک  تسنیا  يارب  و 
هک دنیلامجا  یلقع  ياهلیلد  ياراد  اهنآ  دوخ  هکنیا  اب  دیآرب ، دارمب  مزج  اهنآ  عیمج  زا  ات  هدـش  دراو  دـنچ  ياهـشور  نوگانوگ و  تارابعب 

دوبعم دیاب  دشاب  میدق  مالک  رگا   » هک اج  دنچ  رد  مالّـسلا  هیلع  ناشهدومرفب  ینکن  رظن  ایآ  دنادیم ، ار  دوصقم  اهنآ  رد  دنک  هشیدنا  هک  ره 
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، دریگن قلعت  میدق  هب  لعج  دراد  هراشا  دوخ  هک  دوب » وا  اب  هتـسویپ  هک  دشاب  يزیچ  هدننیرفآ  دناوتیم  هنوگچ   » ناشهدومرفب و  دـشاب » یمود 
هدجوم تلع  تسا  لاحم  میدـق  دوجوم  و  هیقبم ، یمود  تسا و  هدـجوم  تلع  تسخن  هک  رادـهگن  دوجو  ای  تسا  شخب  دوجو  تلع  اریز 

. تسا رهظا  حضوا و  یلّوا  یلو  بجوم ، ای  دشاب و  راتخم  تلع  نآ  هاوخ  ملاس  ترطف  مکحب  دشاب  هتشاد 
ینآ ره  رد  نآ  زا  سپ  تسا و  یـشخب  دوـجو  اـهنآ  رد  تلع  رثا  تسخن  هـک  تساههدـیدپ  هدـهاشم  نآ  رب  تـسا  یهاـگآ  هیاـم  هـچنآ  و 

زا نکمم  رگا  و  تسنآ ، يرادهگن 
186 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

زا جراخ  نامز و  دوخ  هن  تسا  ینامز  صوصخم  نایب  نیا   ) درادن یشخب  دوجو  و  تسوا ، دوجو  رارمتسا  ءاقب و  هتشذگ  نآ  ره  دشاب  لزا 
: میئوگ لوا  زج  هیجوت  رد  و  نامز )

هک رادهگن  دوجو  دهاوخیمن و  شخب  دوجو  نوچ  دشاب ، هتشادن  تلعب  زاین  دیاب  میدق  زا  تسا  هدوب  هتـسویپ  تسا  ادخ  لعف  هک  مالک  رگا 
دوبعم تسا و  دوجولا  بجاو  تلع  زا  زاینیب  و  دشابن ، مزال  هک  تسا  رتراوازـس  یمود  تسین  مزال  یلوا  رگا  اریز  درادن  مزال  تسنآ  وریپ 

. دیآیم مه  مود  ربخ  رد  نایب  نیمه  و  تسا ، وا  زا  تسا و  ادخ  لعف  مالک  هک  دوشیم  ضرف  فلخ  دوشیم و  یمود 
رگا هدومرف : قیدنزب  هک  اجنآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هجرف  ثیدح  رد  هدمآ  نآ  زج  و  ج 1 ص 81 )  ) یفاک رد  هچنآ  تسنآ  دیؤم  و 

تسا و ات  ود  نآ  هارمهب  میدـق  زا  هک  یموس  دوشیم  هجرف  نیا  دنـشاب و  ود  اـت  دـشاب  ياهجرف  ود  نآ  ناـیم  تدـیاب  ینک  يوعد  ادـخ  ود 
. تسناد دوجولا  بجاو  موس و  دوبعم  شندوب  میدق  يارب  ار  هجرف  ماما  نوچ  ربخلا )  ) یئوگب ات  هس  تدیاب 

رد تسا  میدق  هدش  ضرف  هک  يدرف  دشاب و  هدیدپ  اهنت  ناکما  قادصم  اریز  دشاب ، ناکما  دوخ  هک  اسب  رثؤمب  زاین  ببـس  هک  نادـب  نونکا 
کی اسب  دوجولا  عنتمم  و  دـیایب ، هچنانچ  تسا  لاحم  لسلـست  مزلتـسم  اریز  تسا  دوجولا  عنتمم  هکلب  تسین ، ناکما  قادـصم  رمـالا  سفن 
مادک رهب  و  ثودح ، طرـشب  ناکما  ای  دشاب  ثودـح  نامه  رثؤمب  زاین  تلع  هک  اسب  و  ضیقن ، ود  دـض و  ود  نوچ  تسا ، یبیکرت  عومجم 

اهنآ زا  یخرب  رد  هچنانچ  تسا ، ثودـح  طرـشب  ناکما  ای  ثودـح  هک  تسیرخآ  يات  ود  زا  یکی  راـبخا  رثکا  رهاـظ  دـندقتعم و  یهورگ 
ماما زا  هچنآ  تسنآ  لـیلد  و  « 1  » زور شـش  رد  نیمز  اهنامـسآ و  قلخ  تلع  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ثیدـح  نوچ  میدرک  هراشا  نادـب 
دوب يدوبن و  وت  : » دومرف تسیچ ؟ ملاع  ثودـح  رب  لیلد  هَّللا ، لوسر  نب  ای  تفگ  دـمآ و  وا  دزن  يدرم  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر 

یناد و  يدش ،
187 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

اریز تسا  عناص  تاـبثا  ملاـع  ثودـح  زا  لـئاس  دوصقم  هک  تسا  نشور  اریز  هدرکن » تدوب  مه  یئوت  نوچ  يدرکن و  دوب  ار  دوخ  وت  هک 
عناص دوجو  رب  درک  لالدتـسا  ینامز  ثودـحب  ینعی  شدوبن  زا  سپ  بطاخم  دوجوب  ماما  و  تسا ، هتـسویپ  عناص  دوجو  اـب  ملاـع  ثودـح 

. یلاعت
تسا زیچ  ره  زا  شیپ  هناحبـس  ادخ  هکنیاب  هدش  ریـسفت  تیلوا  اریز  دراد  تلالد  یلاعت  ادخ  تیلوا  هب  هک  هچ  ره  تسا  ثودح  لئالد  زا  و 
دلجم رد  یخرب  تشذـگ و  اـجنیا  رد  یخرب  هک  تادوـجوم  همه  يدوباـن  رب  دـنراد  تلـالد  هک  یتـیاور  ره  تاـیآ و  همه  رگید : هجو  « 1»

(129  ) جاجتحا رد  و  « 2  » دوشن دوبان  دشاب  میدق  هچ  ره  هک  تسنیا  نآ  و  دناهتفریذپ ، ملاع  مدقب  نادـقتعم  هک  ياهمدـقم  تسویپ  اب  موس ،
؟ دـنامب ای  دوش  هدیـشاپ  نت  زا  نتفر  نوریب  زا  دـعب  حور  دیـسرپ : یلئاسم  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یقیدـنز  هک  هدـش  تیاور 

زیچ همه  سپـس  یـسوسحم ، هن  دنامب و و  یـسح  هن  دورب ، نایم  زا  ددرگ و  دوبان  زیچ  همه  هاگنآ  و  دوش ؟ هدیمد  روص  رد  ات  دنامب  دومرف :
رب لیلد  و  دـشاب . هخفن  ود  نایم  و  دـنام ، اـجب  شنیرفآ  هک  تسا  لاـس  دـص  راـهچ  نآ  و  دوب ، هدرک  زاـغآ  ار  اـهنآ  ادـخ  هچناـنچ  ددرگرب 

ندش هدنکارپ  رب  اهنآ و  ندش  هدیدرون  نتخیسگ و  مه  زا  نتفاکـش و  رب  دنراد  تلالد  هک  تسیرابخا  تایآ و  اهنامـسآ  صوصخ  ثودح 
. هتشذگ موس  دلجم  رد  اهنآ  همه  و  تشذگ ، هک  یبیرقتب  اهنآ  زا  نارتخا 
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188 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
شیپ زور  جنپ  رخآ  زور  هدیدپ  اریز  دـندش  هدـیرفآ  زور  شـش  رد  نیمز  اهنامـسآ و  دـنراد  تلالد  هک  تسیرابخا  تایآ و  رگید : لیلد  و 

یهانتم همه  سپ  راد  نایاپ  هزادناب  يرخآ  دوجوم  نامز  رب  تسا  شیپ  مکی  زور  دوجوم  نامز  و  تسا ، دوجولا  عطقنم  هتـشذگ  رد  دراد و 
ماما و لیوأت  و  تسا ، کلف  تکرح  هزادـنا  اـهنآ  هدـیقعب  اریز  زین  تسا  یهاـنتم  دـننکیم  تباـث  هک  مه  دوجوم  ناـمز  و  دنـشاب ، ثداـح  و 

. تشذگ تایآ  ریسفت  رد  اهنادب  يریگهزادنا  تیفیک 
دباترب و همه  زا  يور  دراد  تارج  هدینش  نید  يوب  هک  يدنمدرخ  چیه  ایآ  میدرک ، لقن  هک  هحیرـص  رابخا  تایآ و  زا  هچنآ  نتـسناد  اب  و 

رات زا  اهنآ  هک  ینادب  يدوزب  و  دریذپب ، ار  اهنآ  هابت  ياههدیقع  جاوران و  ياهههبـش  و  دزادرپ ، هفـسالف  دیلقتب  دزادـنا و  رـس  تشپ  ار  اهنآ 
. دریمن زگره  هک  ياهدنز  لضفب  دنرتتسس ، توبکنع 

دشاب و مامتان  درخ  شیپ  رد  ملاع  مدق  لئالد  رگا  هک  ربم  رطاخ  زا  هتفگ : ناشیا  ههبش  هراب  رد  وگتفگ  زا  سپ  شجذومنا  رد  یناود  ققحم 
تـسین رادرب  لیوات  تسا و  قطان  ملاع  ثودـحب  یهلا  یحو  هک  دوش  مولعم  للم  لها  عامجاب  دنرـشب و  داـینب  هک  ناربمغیپ  راـبخا  رتاوتب و 

هتفگ شریذـپ  هراب و  نیا  رد  ناربمغیپ  زا  يوریپ  زج  تسین  ياهراـچ  دراد  ترفن  نآ  زا  میقتـسم  نهذ  میلـس و  عبط  هک  يدـیعب  هجوب  رگم 
. هدش هتفرگ  اهنآ  زا  ناشیاههتفگ  هیام  هک  دنرادنپ  دندنبیم و  اهنآب  ار  دوخ  هفسالف  ناگرزب  اریز  نانآ 

، داعم شاعم و  حالصب  داشرا  يارب  هتشاد و  لیـسگ  اههدنب  لیمکت  يارب  و  هدیزگرب ، ناشادخ  هک  یناگرزب  نیا  زا  يوریپ  تروص  نیا  رد 
اهنآب دوخ  نتـسباوب  و  ناشیا ، زا  ناربمغیپ  يرترب  هب  دنفرتعم  دوخ  هک  هفـسالف  دیلقت  زا  تسا  رتراوازـس  دنیاهنآ  نخـس  ياریذـپ  هفـسالف  و 

دوصقم شرهاظ  دراد و  لیوأت  ناربمغیپ  نخس  دنیوگ ، دنیوپ و  دوخ  یهارمگب  نافابهفسلف  یخرب  هک  تسا  بجع  رایسب  و  دنیوج ، كربت 
: دـیوگ يزار  ماما  هچنانچ  تسین  لیوات  لباق  هک  هتفگ  نشور  يروط  هب  يداقتعا  لئاسم  رتشیب  رد  دـیجم  نآرق  مینادـیم  ام  هکنیا  اب  دـشابن 

دنک و رواب  هدروآ  ربمغیپ  ار  هچنآ  یسک  تسین  نکمم 
189 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسین لیوأت  لباق  الصا  هک  هدش  نایب  نشور  حیرص و  يروط  هب  نآرق  رد  اریز  دوش  رکنم  ار  ینامسج  رشح 
مدق رب  انب  دنـشاب  نایاپیب  هقطان  سوفن  دـنیوگ  هچنانچ  رگا  اریز  تسین ، نکمم  مه  ینامـسج  رـشح  ملاع و  مدـق  نایم  عمج  میوگ : نم  و 

نایاپیب دراد و  نایاپ  دـعب  دـش  تباث  هکنیا  اب  دـیاب ، نایاپیب  ياهاج  ناـیاپیب و  ياهندـب  هکنآ  يارب  دـشاب  عنتمم  ینامـسج  رـشح  ملاـع ،
طلغ هرباکم و  اهریسفت  نآ  زا  يرایسب  هکلب  دومن ، ناوت  مه  هفسالف  نخـس  رد  اسب  دنیامن  ناربمغیپ  نخـس  زا  هک  اهریـسفت  هکنیا  اب  دیاشن ،
اریز دـنفورعم  ناـنادنابز  دزن  هک  تسا  یناـعم  ناـمه  تسا  راـبخا  نآرق و  رد  هک  یظاـفلا  نیا  زا  دوصقم  مینادـیم  اـم  اریز  تسا ، يزادـنا 

نتساخرب نتسشن و  لاح  زا  شـسرپ  شدوصقم  دیدرت  نودب  دنک  يزجتی  ءزج ال  هلأسم  زا  راسفتـسا  ام  زا  هک  یـسک  میرادن  کش  هچنانچ 
وگب دـندش ؟ كاـخ  هکنیا  اـب  ار  اهناوختـسا  دـنک  هدـنز  یک  تفگ   » یلاـعت ادـخ  لوق  زا  دوصقم  هک  میرادـن  کـش  ناـنچمه  تسین  دـیز 

زا يرگید  ياـنعم  هن  تسا  نشور  ياـنعم  نیمه  سی »  79 تسا ، اناد  شنیرفآ  ره  هب  وا  تسخن و  زا  ناشدیرفآ  هک  یـسک  دـنک  ناشهدـنز 
و تسا ، یهارمگ  یعون  نآ  زا  زواجت  و  درک ، رهاظ  رب  لمح  ار  نآرق  تانایب  دـیاب  هصالخ  دـنیوگ و  ناـفوسلیف  هک  یناـحور  داـعم  لاوحا 

لیوات دـیعب  روطب  ملاع  ثودـح  هراب  رد  نآرق  صوصن  هک  دـیآرب  وا  مالک  زا  یلو  هتفگ ، بوخ  هتبلا  و  نایاپ )  ) دـنمزتلم نادـب  لامک  لها 
زا هک  هتفگ  نینچ  نآ  يارب  دـیاش  و  دوش ، لصاح  دوصقمب  عطق  عومجم  زا  دـنریذپ  لیوات  یخرب  رگا  هکلب  تسین ، نینچ  و  دنتـسه . رادرب 

دراد راعـشا  عضاوم  یخرب  رد  هچرگ  و  دیآرب ، شلاح  زا  هچنانچ  هتـشادن  اهنادب  هدیقع  ای  هدوب  عالطایب  مالـسلا  هیلع  يدـه  همئا  صوصن 
ره دنناد و  نایاپیب  ار  سوفن  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  ینامسج  رشح  اب  ملاع  مدقب  لوق  تافانم  اما  و  هتـشاد ، ار  هعیـش  قح  شیک  هک 

. دناهتفگ وا  نارخاتم  وطسرا و  هچنانچ  دنرادن  اور  خسانت  و  دنرامش ، یندب  زا  ار  مادک 
رئاس یلو  دنمیدق  سوفن  اهنت  هک  دناهتفگ  شناوریپ  نوطالفا و  هچنانچ  تسا  ثداح  ندبب  اهنآ  قلعت  یلو  دنمیدق  سوفن  دـنیوگ  رگا  یلو 
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ثداح اهنت  همه  ملاع و 
190 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

کی داعم  رد  دریگ و  قلعت  یهانتمان  ندب  دنچب  خسانت  لیبس  رب  تسا  نکمم  سفن  کی  دوش  هتفگ  ای  دوشن ، لاکـشا  نیا  دـنریذپ ، نایاپ  و 
«. 1  » دوشن لاکشا  ددرگرب  ندب  کی  اب  سفن 

اهنآ زا  نارخاتم  زا  لقنب  اهیئاشم  هچنانچ  نایاپیب ، یپایپ و  اهندب  شیادیپ  اب  ناشثودح  و  دوخ ، عون  رد  هیرـشب  سوفن  مدق  هب  هدـیقع  يرآ 
دوشیمن و عمج  هار  دـنچ  زا  رگید  ناربمغیپ  مالک  اب  هکلب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  هب  ءاـج  اـمب  قیدـصت  اـب  هک  تسیئاـهزیچ  زا  دـنیوگ 

. دراد تفلاخم 
. دنیایوگ نادب  احورشم  هرتاوتم  تنس  نآرق و  هک  ءاوح  مدآ و  دوجوب  قیدصت  - 1

زا یهانتمان  ياهندـب  دـنیوگب  دـیاب  و  دریگ ، دوخب  یپایپ  نایاپان  ياهتروص  تسا و  میدـق  اصخـش  رـصانع  يـالویه  هک  دـندقتعم  اـهنآ  - 2
الویه زا  هصح  کیب  تروص  ود  تسین  نکمم  اهنآ  هدیقعب  اریز  دنریگیم ، قلعت  اهنادب  یهانتمان  سوفن  و  دـنوشیم ، دوجوم  الویه  صـصح 

راصتخا يارب  ام  هک  دراد  مه  رگید  دسافم  ندب و  کیب  یهانتمان  سوفن  قلعتب  دنوش  مزتلم  دیاب  ینامـسج  داعمب  فارتعا  اب  و  دنریگ ، قلعت 
. میداهناو ار  اهنآ 

، دوصقم نیا  رب  یلقع  لیلد  دنچ  رکذ  رد  مراهچ  دصقم 

. تسا بلطم  دنچ  لماش  نآ  دوش و  مالک  لوط  هیام  هچرگ  تهج و  ره  زا  بولطم  میکحت  يارب  تسباتک  دصقم  زا  جراخ  هچ  رگا  و 
: دراد همدقم  دنچب  زاین  نآ  دشاب و  هنوگ  رهب  لسلست  لاطبا  رد  - 1

زا بکرم  عومجم  رب  دـشاب  تسرد  مه  اب  اـی  اـهنت  درف  ره  دوجو  ضرف  رب  رگا  دارفا  همهب  مکح  هتفگ : تاـسبق  رد  هر - دیـس - هچنآ  فلا :
. تسنآ زج  یبیکرت  عومجم  مکح  دشاب  یئاهنت  رد  کی  رهب  صوصخم  رگا  دیدرت و  نودب  دیآ  تسرد  زین  همه 

مه رگید  ياهلاثم  دنراد و  ار  هزادنا  نامه  مه  عومجم  نمـض  رد  دنراد  ياهزادنا  کی  ره  رگا  دندیپس و  دارفا  هتـشر  زا  کی  ره  رگا  الثم 
تسه هنیمز  نیا  رد 
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عومجم دـیابن  تسین ، ریذـپ  هیزجت  یبیکرت  ءزج  کی  رگا  دنـشاب و  یهانتم  مه  اـب  همه  تسین  مزـال  تسا  یهاـنتم  درف  کـی  هاـگ  ره  یلو 

نیا رد  اریز  دنـشاب ، تاذلاب  بجاو  هتـشر  عومجم  هک  تسین  مزال  دشاب  تاذلاب  بجاو  هتـشر  ءزج  کی  رگا  دنـشابن و  ریذـپ  هیزجت  ءازجا 
. دراد رثا  ییاهنت  دراوم 

یهانتم هچ  دراد  درف  ای  یلکب  یمکح  لامجا  روطب  سدح  ای  ههیدبب  لقع  هک  اسب  دـناهدرک : هراشا  نادـب  وا  زج  یناود و  ققحم  هچنآ  ب -
مکح لامجا  روطب  لقع  هچنانچ  دـنامب ، فقوتم  نآ  مکح  رد  دریگ  رظن  رد  ءادـتبا  ار  یـصاخ  درف  کی  رگا  هکنیا  اـب  یهاـنتمان  اـی  دنـشاب 
دوجو تلع  تیهام  دوشیمن  هک  نآ  هطساوب  دنکیم  تباث  سپس  دشاب ، هتشاد  دوجو  هدش  دیدپ  زا  شیپ  دیاب  هدنرآ  دیدپ  ره  هکنیاب  دنکیم 
مکحب تسا  موکحم  لقع  دزن  یلک  روطب  رغصا  هک  تسا  تباث  رغصا  هب  تبـسن  لوا  لکـش  ياهاربک  همه  رد  هیـضق  نیا  و  دشاب ، شدوخ 

هضورفم داعبا  زا  کی  ره  اریز  دوشیم ، میمتت  لسلست ) لاطبا  رد   ) یملس ناهرب  همدقم  نیاب  و  نایاپ )  ) لیصفت یـصوصخ و  روطب  هن  ربکا 
چیهب دنیرفاین  ار  اهنآ  لقع  رگا  دنلقع و  هدیئاز  هیرابتعا  روما  یخرب  یهانتمان ج - عومجم  تسا  نینچمه  دنوش و  تفای  شقوف  ام  رد  دـیاب 

لقع و رابتعاب  دنـشاب و  ضحم  يرابتعا  همه  هفاضا  تبـسن و  فصو و  فوصوم و  هک  تسیتروص  رد  نیا  و  دنـشابن ، رمالا  سفن  رد  هجو 
دوجو دوجو  و  درادن ، ققحت  دودعم  دوجوب  زج  هک  تسا  یضرع  ددع  اریز  یجراخ ، دودعمیب  ددع  سفن ، نوچ  دنشاب ، هتسباو  وا  ضرف 
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هدـیئاز مه  ضورفم  هتـشر  ود  داحآ  قابطنا  ضحم و  يرابتعا  تبـسن  دـنرادن ، ققحت  لقع  رابتعاب  زج  اریز  دنتـسه  نینچ  مه  موزل  موزل  و 
ضرف هچرگ  دـنراد و  ققحت  عقاو  رد  هکلب  دنـشابن  لقع  هدـیئاز  بسن  تافاصتا و  یخرب  و  دـنوشیم ، عطقنم  لقع  رابتعا و  عطق  اب  دـنلقع و 

. یعقاو فاصوا  تیهام و  مزاول  نوچ  دشابن  یسک 
دنکن ضرف  لقع  هچرگ  و  رـسپ ، رـسپ  تسا و  ردپ  ردپ  تسا و  نیمز  يالاب  نامـسآ  درف ، ای  تسا  جوز  ددـع  هک  مینادـیم  ههیدـبب  ام  اریز 

رسپ ار  ردپ  درک و  تشادرب  يزیچ  ره  زا  ار  یموهفم  ره  دشیم  هن  رگ  و  تسا . ققحتم  عقاو  عبات  لقع  رابتعا  هکلب 
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عبات و شتواضق  تحص  لقع و  تشادرب  دراوم  نیا  رد  هک  تسا  نشور  تسین و  ناهن  تسا و  رایـسب  یهاگآ  هلیـسو  سکعلاب و  دناوخ و 
یفاـک هدـنیآ  ياـهناهربب  ضارتـعا  عفد  يارب  هزادـنا  نیمه  و  تسین ، لـیخد  روما  نیا  ققحت  یتـسرد و  رد  لـقع  ضرف  و  تسا . عقاو  عرف 

. دندش رکذ  ناملکتم  بتک  رد  هچرگ  میروایب  راصتخا  روطب  ار  اهناهرب  نیا  ام  و  تسا ،
: هدش ریرقت  دنچ  تسا و  نیهارب  همه  ردام  هک  قیبطت  ناهرب  مکی :

الاب میریگب و  هک  اجنآ  زا  یکی  دـنراد . هتـشر  ود  هچ  ره  ای  نامز  ای  لولعم  تلع و  ای  عبط  ای  عضو  بسحب  هتـسویپ  یپاـیپ  اههدـیدپ  فلا -
ات هد  ات  یکی  نونکا  دنریگ ، رارق  مه  ربارب  رد  هک  هدش  هدـیئاز  هتـشر  کی  هدـنیاز و  هتـشر  کی  رتنـشور  ترابعب  رتالاب و  زا  یکی  میور و 

هتشر هکنیا  ای  تسا  لاحم  نیا  دنـشاب و  ربارب  مه  اب  ءزج  لک و  دیاب  دنربارب  ای  هتـشر  ود  هدنامیقاب  مینارذگیم  مه  رانک  هتـشر  کی  زا  الثم 
هتـشر هدروخن و  تسد  هتـشر  رخآب  هد  ای  کیب  دـبای  نایاپ  هاتوک  هتـشر  تروص  نیا  رد  تسیرگید و  زا  رتشیب  هد  اـی  کـی  هدروخن  تسد 

. تسا فلخ  ناشندوب  یهانتمان  هدش و  ریذپ  نایاپ  تسنآ  زا  شیب  هزادنا  نیمهب  هک  مه  هدروخن  تسد 
ره داحآ  تبـسن  اریز  دـتفا ، مه  ربارب  اهنآ  داحآ  دـنریگ و  رارق  مه  يور  ات  تسین  مزال  هتـشر  ود  نیا  يارب  یـشبنج  شـشک و  اـجنیا  رد  و 

تـسنآ مجنپ  هک  تسا  هدـش  مک  هتـشر  مکی  ربارب  هدروخن  تسد  هتـشر  مکی  اریز  دراد ، ققحت  لقع  ضرفیب  رگید  هتـشر  داحآ  اب  هتـشر 
نیا تسا و  یمود  متفه  ربارب  یلوا  موـس  تسیرگید و  مشـش  ربارب  هدروـخن  تسد  هتـشر  مود  هتفر و  راـنک  نآ  زا  اـت  راـهچ  هکنآ  زا  سپ 

رد هتشر  ود  تبسن  نیاب  نانچمه و  هس و  موس  ود و  مود  تسا و  کی  هتشر  ره  مکی  و  رخآب ، ات  تسیراج  هتـشر  ود  ناکی  همه  رد  بسانت 
تـسد هتـشر  مکی  ربارب  هدـش  مک  هتـشر  مکی  نوچ  مه و  لابند  دـنتفایم  دوخ  بسانم  ءزج  ربارب  یئزج  ره  و  دـنوشیم ، قیبطت  مه  اـب  عقاو 

هک دنامیم  یئزج  هدروخن  تسد  هتشر  رد  هک  میـسر  یئاجب  راچانب  تساک  مکیب و  رخآب  دسرب  ات  مه  لابندب  مود  رب  مود  تسا و  هدروخن 
ربارب لک  ءزج و  دیاب  هن  رگ  درادن و  يربارب  هدروخ  تسد  هتشر  رد 
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. تسا یهانتم  راچانب  یهانتم و و  هزادناب  تسنوزفا  وا  رب  رگید  نآ  هتفای و  نایاپ  هصقان  هتشر  دنوش و 

موزل موزل  دننامب  تسا و  میـسقت  لباق  یهانتمان  هک  مسج  ءازجاب  تسا و  یهانتمان  هک  ددع  بتارمب  ضقن  هب  لیلد  نیا  رب  هدـش  ضارتعا  و 
. دیآیم مه  اهنآ  رد  لیلد  نیا  هک  ناشرئاظن  موزل و  یپ  رد  یپ  و 

ار نآ  هک  تسا  یضرف  فقوت  مدع  و  تسا ، لاحم  یهانتمان  دوجو  اریز  درادن ، دوجو  جراخ  رد  شدارفا  همهب  فقوتیب  یهانتمان  باوج ،
رد هک  دیآ  مزال  تسین و  ریذپ  فقوت  میدرک  ضرف  هک  يزیچ  دنک  فقوت  یهانتمان ، ول  دنبای و  ققحت  شدارفا  همه  رگا  هدرک و  یهانتمان 

فقی موهفم ال  اـب  عومجم  موهفم  هکلب  تسا ، ههیدـب  فـالخ  نیا  و  دوشن ، روصت  نآ  قوف  هک  میـسر  یئاـجب  ددـع  بتارم  مسج و  ءازجا 
رد هچ  نآ  دـننام  ددـع و  دارفا  همه  دوجو  هک  اسب  تفگ  دـیاب  بلطم  نیا  تابثا  اب  و  دـندرک ، تباث  دوخ  ياج  رد  هچناـنچ  دراد ، تاـفانم 

ضقن نیا  انامه  دوشیمن ، ناهرب  نیا  لومـشم  یلو  دیآیم  نهذ  رد  یهانتم  ریغ  ددع  یلک  ناونعب  يرآ  تسا ، لاحم  نهذ  رد  هچ  جراخ و 
. تسا لاحم  نآ  ققحت  هک  عقاو  رد  ددع  یهانتمان  بتارم  همه  دوجو  تروص  رد  تسا  دراو 

ام ملع  اـب  فلاـخم  تسین و  مهف  روخ  رد  تسا و  هنکلا  لوهجم  ادـخ  ملع  هک  تسنیا  شباوج  ادـخ  ملع  رد  نآ  ققحتب  دوـش  ضقن  رگا  و 
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ربـخ رد  و  تسا ، عونمم  یهلا  ملع  رظن  زا  نآ  ءارجا  دـشاب و  ادـخ  ملع  روـظنمب  طئارـش  همه  اـب  ناـهرب  رگا  تسا  دراو  ضقن  نیا  تسا و 
. تشذگ مراهچ  مود و  دلجم  رد  دمهفب و  هک  یسک  يارب  تسه  لاکشا  نیا  لحب  ياهراشا  ءادب  هراب  رد  يزورم  نامیلس 

، هتشذگ ریرقت  رخآ  ات  دنشاب  مه  ربارب  رد  همه  ناشناکی  هک  دیآ  دوجوب  مظنم  هتـشر  ود  تسا  نکمم  دشاب  نکمم  یهانتمان  روما  رگا  ب -
دنمـشوه هنوگچ  تسا و  هرباکم  یتاذ  ناکما  عنم  و  تسا . رتنـشور  مظنم  بترم  رد  یلو  تسیراج  مه  بترماـن  یهاـنتمان  رد  ریرقت  نیا  و 

بترم ار  بترمان  اـی  دزاـس  دـیدپ  قبطنم  بترم و  رگید  راـب  ار  نآ  هک  تسا  اـناوت  تسخن  رد  نآ  داـجیا  رب  ياـناوت  هکنیا  رد  دـنک  دـیدرت 
یئوگروز شراکنا  و  دیامن ،
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. تسا هرباکم  و 

تسیناهرب و نآ  رد  قابطنا  و  تسین ، دراو  نآ  رب  هروهـشم  تاضارتعا  و  هتـسارآ ، ار  نآ  یناود  لـضاف  هک  تسا  یـسوط  ققحم  ریرقت  ج -
دنشاب و لولعم  تلع و  هتشر  ود  نیا  هک  تسنیا  نآ  و  هدش ، ضرف  یهانتمان  هک  تسیئوس  زا  نآ  شیب  مک و  و  درادن ، مهوت  دیدرت و  ياج 
تسا و هدـنیاز  تلع و  همه  يرظن  زا  یکی  هک  میراد  یهانتمان  هتـشر  ود  ریخا  لولعم  زج  میئوگ  تیاهنیب ، ات  الاب  يوسب  هتـسویپ  بترم و 

نیا نوچ  و  اههدنیاز ، هتـشر  زاغآ  رتالاب  یکی  تسا و  اههدیئاز  هتـشر  زاغآ  لولعم  نیرخآ  هدش  هدـییاز  لولعم و  همه  رگید  رظنب  يرگید 
، دشاب نوزف  یکی  هدنیاز  هتـشر  رب  الاب  يوس  زا  هدیئاز  هتـشر  هک  دیآ  مزال  دـشاب  دوخ  هدـنیاز  رب  رد  هدـیئاز  ره  هک  مینک  تفج  مهب  ار  ود 

. تسین هدنیاز  هک  اههتشر  رد  هدیئاز  نیرخآ  زج  تسا  هدیئاز  دوخ  هدنیاز  ره  نوچ 
هتـشر بیترتب  هکنآ  يارب  دـشاب  طسو  رد  تسا  عنتمم  اریز  تسا ، رگید  يوس  رد  راچانب  تسین  زاغآ  رد  ینوزف  نیا  قیبطت  زا  سپ  نوچ  و 

رد لیلد  نیا  و  تسا ، کیراب  بلطم  هک  شیدنیب  دوب ، وا  زا  شیپ  هک  دشاب  هدنیازیب  هدیئاز  دیآ  مزال  دوش و  دیدپ  عاطقنا  و  هدش ، يدـنب 
انعم و رهب  ندوب  سپ  شیپ و  رظن  زا  شناکی  بترم  هعومجم  ره  اریز  تسیراج  بترتم  بترم و  هعومجم  کی  زا  لولعم  للع و  هتـشر  زج 

. دنراد بسانت  مه  اب  رگید  هیعقاو  ياهتبسن  رظن  زا  ای 
دشاب و ندوب  تلع  زا  شیب  ندش  لولعم  هرامـش  دیآ  مزال  دشاب  یهانتمان  للع  هتـشر  رگا  هک  تسنیا  شریرقت  و  تسا ، فیاضت  ناهرب 2 -

ریخا لولعم  دناهرامـش و  مه  دـنراد و  تیلولعم  مه  دـنراد و  تیلع  مه  لولعم  نیرخآ  زج  هتـشر  ره  ناکی  هکنیا  يارب  تسا ، یندـشن  نیا 
هک ياهتشر  ره  رد  لیلد  نیا  و  تسا ، لاحم  نآ  دوشیم و  تلعیب  یلولعم  تسا و  شیب  یکی  اهتیلع  هرامش  رب  هتشر  اهتیلولعم  تسنوزف و 
نآ هضورفم  دودح  نایم  یعقاو  تبسن  تابثا  اریز  تسا ، لکـشم  هلـصتم  ریداقم  رد  شنایرج  یلو  تسیراج  دنراد  یعقاو  تبـسن  شناکی 

لـصتم رادـقم  ءازجا  زا  یئزج  ره  دوـش ، هتفگ  هکنآ  رگم  دـنرادن ، تیعقاو  تسا و  یلقع  ضرف  فرـص  دودـح  نیا  نوـچ  تـسا  لکـشم 
درجمب هن  عقاو  بسحب 
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. دنراد یقیقح  بسانت  یعقاو و  رخأت  مدقتب و  دنفوصوم  لقع  ضرف 

ءزج ره  يارب  ياهزات  داجیا  مسج  میـسقت  و  دـنراد ، یقیقح  دوجو  نآ  لک  دوجو  رد  ماـسجا  ءازجا  هکنیاـب  اـهنآ  حیرـصت  تسنآ  دـیؤم  و 
ءزج ال دنـشاب و  یهاـنتم  مسج  ءازجا  هک  تسنیا  نآ  همزـال  هک  دوشیم  ضارتـعا  و  تسا ، لـک  رد  هدوـجوم  ءازجا  صیخـشت  هکلب  تسین 

. دشابن يزجتی 
هک تسنیاب  شعفد  و  هدش ، لاکشا  دروم  یبناج  ود  لسلست  رد  اما  و  تسا ، نشور  اهنت  یبناج  کی  لسلست  رد  ناهرب  نیا  هک  نادب  سپس 
ود دیاب  نیئاپ  يوس  ای  میور  الاب  يوسب  میریگ و  رظن  رد  ار  ینیعم  لولعم  نوچ  ددرگیمرب و  یبناج  کی  لسلـست  هب  مه  یبناج  ود  لسلـست 

ناـمه هلـسلس  هعطق  نیا  رد  عقاو  تیلع  رد  تبـسن  مه  تسا  موـلعم  نوـچ  تسیراـج  نآ  رد  لـیلد  دنـشاب و  ربارب  هلـسلس  نیا  رد  بساـنتم 
. دنتسه هعطق  نآ  نود  هک  يدارفا  هن  تسنآ ، دوخ  رد  عقاو  تیلولعم 
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لابند اـت  ود  ره  هکلب  يرگید ، هن  تسا  دـیز  تیلع  ناـمه  ورمع  تیلولعم  تبـسن  مه  رکب ، تلع  ورمع  تسا و  ورمع  تلع  دـیز  رگا  ـالثم 
هدـش روظنم  هعطق  نیا  رد  هک  لولعم  نیرخآ  تبـسن  مه  و  تسین ، اهنآ  زج  رد  هک  تسه  اهنآ  ناـیم  یـصخشم  هفاـضا  و  دنتبـسن ، مه  مه ،

زج یـضرف و  تسیرما  یتبـسن  مه  هک  هدـش  دراو  لیلد  نیاب  هک  یتاضارتعا  مهفاف و  يرگید . هن  تسنآ  يـالاب  هک  تسنآ  فیدرمه  تیلع 
. میهدن لوط  نآ  لیصفت  اب  ار  نخس  لمأت و  زا  سپ  میتشاد  شیپ  تامدقم  رد  هچنآب  دنوشیم  عفد  نآ 

رگا ریرقت : نیدب  تسا  یمکحم  ناهرب  نم  دزن  و  هدـیمان ، دودـعم  ددـع و  ناهرب  ار  نآ  هک  رـصاعم  نادنمـشوه  یخرب  دروآرب  ناهرب 3 -
هتفرمهیور رامش  تقیقح  اریز  دنراد  يرامـش  راچانب  ادج  ای  مه  رب  بترتم  هاوخ  و  جیردتب ، ای  مه و  اب  هاوخ  دنـشاب  دوجوم  یهانتمان  روما 

ره نوچ  دـنراد ، يرامـش  مهیور  راـچانب  یتـسه و  هتـشر  رد  اـهنآ  هتفرمهیور  ققحت  اـهناکی و  ققحت  رد  تسین  يدـیدرت  و  تسا ، اـهناکی 
دوش ضرف  هک  رامـش  زا  ياهبترم  ره  و  تسا ، نشور  دوـصقم  نیا  مه  تامدـقم  رد  لـمأت  زا  و  تسین ، اـهناکی  رارکت  هزادـنا  زج  يراـمش 

هن رگ  درک و  ضرف  نآ  يالاب  ياهبترم  تسا  نکمم  اریز  تسا ، یهانتم 
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ناـمه مود  ناـکی و  یکی ، تسا  روـصحم  زرم  ود  ناـیم  هروـصحم  هبترم  هکلب  تسا ، تهادـب  فـالخ  نآ  دـنوش و  فـقوتم  ددـع  بتارم 
کی زج  ار  نآ  همه  اریز  دوشیم ، یهانتم  راچانب  هلأسم  ضرفب  تسا  یهاـنتمان  هتـشر  عومجم  هک  مهدودـعم  و  هدـش ، ضرف  هک  ياهبترم 

. تشذگ هچنانچ  تسا  یهانتم  دوش  ضرف  هک  هبترم  ره  و  دریگن ، ارف  وسکی  زا  هرامش  زا  هبترم 
هعومجم کیب  دشاب  نکمم  و  دندرگ ، دیدپ  جراخ  رد  همه  هک  دـشاب  نکمم  دـنوش و  هتفرگ  رظن  رد  ددـع  فقی  بتارم ال  همه  رگا  يرآ 

، تسا لاحم  ضرف  نیا  نکل  تسا ، ریذـپ  ققحت  عومجمب  یهانتمان  ددـع  ضورع  ددرگ ، قبطنم  دـحاو  رظنب  رامـش  زا  هبترم  کـی  زا  شیب 
فقوتم هن  رگ  مه و  لابندب  ول  دـنوش و  ققحم  جراخ  رد  همه  هک  دوشن  روصت  تفرگ و  رظن  رد  ار  فقی  بتارم ال  همه  تسین  نکمم  اریز 
تافانم ًاتاذ  عومجم  موهفم  اب  فقی  موهفم ال  میئوگ : هکلب  هداـهن  ندرگ  نادـب  مسج  ءازجا  رد  ماّـظن  هچرگ  دـشاب  ضرف  فلخ  دـندرگ و 

مه زا  ادج  مهب و  طوبرم  و  مه ، لابندب  مه و  اب  روما  رد  دراد و  ینـشور  تامدقم  ناهرب  نیا  و  تسا ، ررقم  دوخ  ياج  رد  هچنانچ  دـنراد 
. هتشذگ تاریرقتب  ینیب  شوخ  طرشب  دننشور  هدش  هدیچ  تامدقمب  عوجر  اب  فیاضت  قیبطت و  ناهرب  نینچمه  و  تسیراج ، هغدغدیب 

هلدا داـقتنا  زا  سپ  لـصحملا » دـقن   » رد و  هتـسناد ، يراـج  اـهنآ  همه  رد  ار  فیاـضت  قیبـطت و  ناـهرب  دـیرجت  رد  هر - یـسوط - قـقحم  و 
. اجنیا رد  تسا  اهنآ  نخس  هصالخ  نیا  هتفگ : هبقاعتم  روماب  تبسن  لسلست  لاطبا  رد  نیملکتم 

نیا زا  میریگ  رظن  رد  نونکا  مه  زا  ار  هتـشذگ  ياههدـیدپ  همه  نوچ  و  دوش ، روظنم  نآ  زا  سپ  اب  يرگید  زا  شیپ  هدـیدپ  ره  میوگ : نم 
دنیادج مه  زا  رابتعا  رد  هک  اهلابندب  اهـشیپ و  تسیرگید ، لابندب  اهنآ  مادک  ره  هک  رظن  نیا  زا  رگید  راب  دنـشاب و  شیپ  مادـک  ره  هک  رظن 

اهنآ زا  شیب  تسا  ثحب  دروم  هک  يرظن  زا  اهـشیپ  دـیاب  لاح  نیا  اب  درادـن و  ضرفب  يزاین  اهنآ  قیبطت  و  دنـشاب ، یکی  یجراخ  دوجو  رد 
هک اهنآ  زا  شیپ  دنوش  عطقنم  هتـشذگ  رظن  زا  تسا  لابندب  هک  هتـشر  تروص  نیا  رد  و  دنتـسه ، تلع  ماقم  رد  نوچ  دنلابند  هب  هک  دنـشاب 

دوخ دنشیب و  یهانتم  ياهزادناب  دنشیب  هک  اهنآ  و  دنشیب ،
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جراخ رد  نیا  دنشاب و  ریگرامـش  زاتمم و  اهناکی  هک  تسا  راچان  مه  رب  اهناکی  قیبطت  يارب  هک  هدش  ضارتعا  و  نایاپ )  ) دنـشاب یهانتم  مه 
نامه نوچ  دناوتن  ار  دارفا  صیخـشت  زایتما و  مه  لقع  و  تسا ، زجاع  ياهطاحا  نینچ  زا  نهذ  اریز  تسین  نکمم  مه  نهذ  رد  تسین و  هک 
قیبطت يارب  یجراخ  دوجو  ددرگرب و  مودعم  قیبطتب  اریز  دهدن ، دوس  قیبطت  زا  شیب  تاقوا  رد  مادک  ره  دوجو  و  دـنک ، كرد  ار  تایلک 

. تسا مزال  اهناکی  عومجم  دوجو  قابطنا  يارب  هک  تسنیا  زین  رگید  ضارتعا  تسا و  يرورض 
دوجو و  تسین ، رگید  ناکی  چـیه  مهنآ  زا  سپ  و  هدوبن ، هدـیدپ  نیرخآ  زا  شیپ  عومجم  نیا  اریز  تسین ، نکمم  مه  اـب  عومجم  دوجو  و 

ّلک دوجو  مزلتـسم  نیا  رب  انب  تاقوا ، عیمج  رد  عومجم  دوجو  اریز  تسین ، شیب  يروصت  هیعطق  تکرح  دـننام  تاقوا  عومجم  رد  عومجم 
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و ناـیاپ )  ) تسا یفاـک  ناـمز  لـک  ءازجا  رد  ءازجا  دوجو  ّلـک  نیا  دوجو  يارب  اریز  تسا ، ثحب  ضارتعا  نیا  رد  و  دوخ ، ءازجایب  تسا 
روما نوچ  دـنیآ  دوجوب  نامز  دوخ  اب  یهاگ  هدـیرفآ و  هراـبکی  تادوجوم  نوچ  دوش ، دـیدپ  ناـمز  رد  یهاـگ  دوجوم  هک  تسنیا  قیقحت 
نامز زا  یعومجم  رد  روما  هنوگ  نیا  عومجم  دنرذگ و  دنیآ و  نامز  تشذـگ  اب  هدرخ  هدرخ  هک  نتفگ  نخـس  شبنج و  دـننام  یجیردـت 

یضعب رد  عومجم  و  دنربارب ، نآ  اب  هک  تعاس  مین  رد  ینارنخس  هحفـص  ود  ای  تعاس  کی  رد  خسرف  کی  تفاسم  یط  نوچ  دنراد  دوجو 
؟ دراد دوجو  نآ  تعاس  کی  ای  نآ  زا  ینآ  کی  رد  زور  کی  رد  تکرح  دنسرپ  رگا  دشابن و  دوجوم  ینآ  رد  ای  نامز و  زا 

یپایپ ياههدـیدپ  رد  قابطنا  و  هدـش ، نشور  ـالماک  دوخ  ياـج  رد  بلطم  نیا  تسا و  زور  عومجم  رد  نآ  دوجو  هکلب  تسا  هن )  ) باوج
دنناـم دـنقابطنا  زا  مکح  رد  مه  قبطنم  ود  و  نآـب ، نآ  هن  تسناـمز  عومجم  رد  عوـمجم  قاـبطنا  تسا و  مود  شور  زا  رگدـمه  اـب  یناـمز 

. تسا نشور  نیا  و  خسرف ، کی  تفاسم  اب  ای  زور  دوخ  اب  زور  کی  رد  تکرح  قابطنا 
درادن سامت  نآ  هطقن  کی  اب  زج  دخرچیم  یفاص  هحفص  رب  هک  هرک  کی  ینیبن  ایآ 
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ینادیمن هتفرگ و  تروص  هرود  کی  نامز  عومجم  رد  یجیردـت  قابطنا  نیا  و  هدـش ، قبطنم  هحفـص  نآ  رب  هرک  طیحم  زا  هرئاد  کی  یلو 

رب ناـمز  دوشن  قبطنم  رگا  و  دـشاب ، تعاـس  کـی  ـالثم  هک  تکرح  ناـمز  عومجم  رد  دـنراد  یجیردـت  قاـبطنا  ناـمز  دوخ  تکرح و  هک 
. دنشابن ای  دنشاب  یجراخ  دوجو  هاوخ  دوشیمن ، نآ  هزادنا  تکرح 

هتشر کی  مهرد  یپ  ناکی  تسین  يدیدرت  هکنیاب  تسا  نکمم  ضارتعا  زا  يرگید  باوج  دنرادن  دوجو  یجیردت  تاینامز  هکنیا  رب  انب  و 
لاح نیا  رد  ناشندوب  و  دنرادن ، دوجو  قابطناب  ام  هجوت  لاح  رد  هچ  رگا  دنتسه و  قبطنم  عقاو  نتم  رد  دوخ  نامزمه  رگید  هتـشر  ناکی  اب 
مکح هکلب  تسین  مودعم  رب  مودعم  قیبطت  نیا  و  تسا ، یفاک  یعقاو  قابطنا  نیح  دوجو  نامه  و  دوش ، ناهرب  نایرج  عنام  هک  تسین  مزال 

. هتشذگ روماب  تبسن  مکح  هنوگ  همه  دننام  اهنآ  ندوبن  لاح  رد  تسا  هارمه  دوجوم  ود  قابطناب 
هک یبساـنت  تاـطابترا و  فاـصوا و  دوجوب  تسا  فوقوم  نآ  بیترتب و  تسا  فوقوم  قیبـطت  هک  ریرقت  نیاـب  هدـش  مه  رگید  ضارتـعا  و 

و دشاب ، تبـسن  فرط  هک  تسین  يزیچ  هدیدپ  نیرخآ  نامه  زج  اریز  دنوشن ، ققحم  طئارـش  نیا  مه  لابند  روما  رد  و  دنـشاب ، روآ  بیترت 
. دراد فرط  ود  دوجوب  زاین  طابترا  اریز  درادن  دوجو  یطابترا  تسا و  فرط  کی  مه  وا 

. رخات مدقت و  بسانت  رد  نامز  دوخ  ءازجا  نایم  طابترا  دننام  دنراد  دوجو  نآ  رد  فرط  ود  ره  هک  تسا  نهذ  رد  فاصتا  یئوگ ؛ رگا 
و دنیآ ، دوجوب  تاطابترا  ات  دنرادن  هطاحا  لیـصفت  روطب  اهنآب  مه  هیلاع  تاکردـم  هکلب  یلومعم و  نهذ  دـیهانتمان ، ثداوح  نوچ  میوگ :

(. نایاپ  ) دنتسین زاتمم  نآ  رد  ناکی  نوچ  تسین  یفاک  یلک  یلامجا و  ینهذ  دوجو 
شیپ جراخ و  بسحب  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  متاخ  تثعب  نارود  ثداوح  زا  شیپ  نافوط  نامز  ثداوح  هک  تسا  مزاج  لقع  باوج :

اب دنرادن ، یجراخ  یلعف  دوجو  تبسن  فرط  ود  هکنیا  اب  تسین  یلقع  ضرف  کی  فرص  نیا  تسیزورما و  ثداح  زا 
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تیلوـلعم تیلع و  و  دوـشیم ، دوـجوم  يرگید  نآ  وا  مدـعب  تسا و  دوـخ  زا  سپ  هدـیدپ  هّدـعم  تلع  شیپ  هدـیدپ  دـنفرتعم  اـهنآ  هـکنیا 
مه اب  تسین  یکی  تسه و  یکی  هک  ود  نیا  و  دوشن ، دوجوم  لولعم  دـشابن  جراخ  رد  دوخ  تیلعب  تلع  ات  اریز  تسا ، اهنآ  نایم  یجراـخ 

دوجو تلع  هکنیا  اب  دراد  یجراخ  ققحت  لولعم  هدعم و  تلع  نایم  تیلولعم  تیلع و  بسانت  هک  دـش  نشور  و  دـنراد ، فیاضت  بسانت و 
. هدش ققحم  مودعم  دوجوم و  نایم  تبسن  و  تسا ؛ وا  مدع  قباس و 

لقع دنشابن  دوجوم  مه  اب  هک  وگ  دنـشاب  هتـشاد  ققحت  عون  کی  رگا  یلو  تسین  نکمم  فرـص  مودعم  ود  نایم  طابترا  هک  تسا  تسرد 
اهنآ یپایپ  ءازجا  طابترا  تیفیک  دنک  روصت  ار  یجیردت  ضارعا  دوجو  تقیقح  هک  ره  و  تسین ، چیپرس  نآ  زا  دراد و  اور  ار  اهنآ  طابترا 

. دهن ندرگ  نادب  درمشن و  رود  و  دنک ، روصت  ار 
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ماکحاب مکح  هیتوبث و  تافـصب  اهنآ  فاصتا  مه  لقع و  رابتعا  ضرف و  درجمب  هن  عقاو  بسحب  ءازجا  نایم  رخات  مدـقتب و  طاـبترا  هوـالعب 
فرـص یـضرف  ماکحا  لیبق  زا  و  تسین ، دـیدرت  دروم  یـسک  يارب  عقاو  رد  تسا  عوضوم  توبث  مزلتـسم  هک  یجراخ  هکلب  يرمـالا  سفن 
دـشاب غورد  یمکح  سپ ، نآ  تسا و  شیپ  ءزج  نیا  هکنیاب  لقع  مکح  دـشاب  نینچ  رگا  اریز  دـنرادن ، دوجو  ضرفب  زج  هک  تسین  لـقع 

ناوت تمـسق  رخات و  مدـقت و  هب  موکحم  یتسردـب  ار  نامز  تکرح و  یهانتمان  ياهـشدرگ  هک  ینیبن  تسین ، يزیچ  نینچ  جراخ  رد  نوچ 
رظن رد  تایـصخش  رابتعا  زا  مه  لقع  و  رخات ، میدـقتب و  ءزج  ءزج  ره  فیـصوت  يارب  تسین  یفاک  یلک  یلامجا و  عازتنا  فرـص  و  درک ،

. دنکن كرد  ار  تایئزج  لقع  هک  دندقتعم  هچنانچ  دشاب  ءازجا  یلقع  ضرفب  تافاصتا  نیا  دوشیمن  تسا و  زجاع  اهنآ 
هـصخشم ءازجا  يارب  فاصوا  نیا  هک  هداد  باوج  یققحم  رخؤم و  ءزج  نآ  دـشاب و  مدـقم  نامز  ءزج  نیا  ارچ  هک  هدرک  ضارتعا  یـسک 

و زورما ، زورما  تسا و  زورید  زورید  ارچ  تفگ : دیابن  تسا  ورمع  ورمع  تسا و  دیز  دـیز  ارچ  تفگ : دـیابن  هچنانچ  و  تسا ، یتاذ  نامز 
هب یئزج  بطق و  هب  کلف  زا  یئزج  فاصتا  هک  دندقتعم  زین 
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کی همه  لـک و  دوجوب  دـندوجوم  اـهنآ  یتاذ  تافـص  ءازجا و  یلو  تسین ، ضرف  فرـص  دراد و  تیعقاو  تسا و  ءازجا  یتاذ  مه  هقطنم 
دوجو هک  لک  دوجوب  دندوجوم  نامز  ءازجا  رارقرب  تباث و  دوجو  کیب  دندوجوم  نآ  تاصخشت  مسج و  کی  ءازجا  هچنانچ  دندوجوم و 
دوجو کیب  تکرح  نامز  تسویپ  و  دیاش ، هچنانچ  یجیردت  دوجو  ندرکن  روصت  زا  تسا  یـشان  هشقانم  نیا  و  توافتیب ، دراد  یجیردت 
. تسا یکی  لک  دوجو  هکنیا  اب  دنشابن  مه  زا  یئادج  یلعف و  تمسق  مزلتسم  دوجو  هوحن  رد  فالتخا  زا  عون  نیا  اریز  درادن . یتافانم 

هب موکحم  هیـضق  کی  مکح  نیح  رد  ای  دـشاب ، دوجوم  فاصتا  فرظ  رد  تفـص  تسین  مزـال  هک  دـندرک  حیرـصت  ءاـمکح  همه  هوـالعب 
تسا و ربارب  ود  ره  مدع  دوجوب و  نکمم  تبسن  هک  دندقتعم  تسا و  زیچ  ود  نایم  تبـسن  مه  مکح  هکنیا  اب  دشاب  هتـشاد  یجراخ  دوجو 

نکمم هک  تسین  ناهن  و  رگید ، رئاظن  تسا و  حیحـص  جراخ  بسحب  يروک  دننام  هکلم  مادعا  هب  فاصتا  مه  تسا و  مدـع  تبـسن  فرط 
ره صوصخ  ضرعت  اب  ار  نخـس  دوش و  هتفگ  مه  نیهارب  رئاس  رد  یپاـیپ  روما  رد  لـیلد  نیا  ناـیرج  رد  میتفگ  هک  اـهنیا  همه  ءازجا  تسا 

. مینکن ینالوط  کی 
: هتفگ هدروآ و  قیبطت  ناهرب  زا  سپ  دوخ  دئاوفلا  زنک  رد  یکچارک  خیش  هک  تسنآ  ناهرب 4 -

تسا رتشیب  اهنآ  زا  یکی  رامش  ای  میئوگ  میتسه  اهنآ  نایاپ  رد  هتشذگ و  یئاهبش  اهزور و  هک  تسنیا  هتـشذگ  ناهج  یهانت  رب  رگید  لیلد 
یهانتم راچانب  مه  رگید  نآ  دریذـپ و  نایاپ  يرگید  زا  شیپ  راچانب  میـسر  ولج  میرامـشب و  ار  مک  نوچ  تسا  شیب  یکی  رگا  دـنربارب  اـی 

مادـک ره  رگا  اریز  تسا  یهاـنت  لـیلد  دوخ  نیا  تسا و  هناگادـج  مادـک  ره  رامـش  زا  شیب  عوـمجم  رامـش  دـنربارب  ود  ره  رگا  و  دـشاب ،
دوخ نیا  و  تسا ، اهنآ  زا  یکی  زا  شیب  مه  يور  ود  ره  مینادـیم  ام  هکنیا  اـب  درکیمن ، ار  نآ  زا  رتشیب  ددـع  روصت  لـقع  دـندوب  یهاـنتمان 

تخرد و اهمخت ، اههدـنرپ و  تاقارتفا  تاعامتجا و  تانکـس ، تاکرح و  عیمج  ندوب  یهاـنتم  میناوتیم  لـیلد  نیاـب  و  تسا ، یهاـنت  لـیلد 
هچ ره  هتسه و 
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(. نایاپ  ) مینک تباث  تسا  اهنآ  دننام 

: تسه رگید  ياههار  مه  بترم  ریغ  ای  یپایپ  روماب  تبسن  دندش  یعدم  نانآ  هک  یلسلست  نالطب  يارب  هک  نادب  سپس 
رگا میئوگ  تسنآب و  طورـشم  شنیرفآ  و  تسیاهدنیآ ، هّدـعم  تلع  ياهتـشذگ  ره  ءانثتـسایب  هک  میراد  تیاهنیب  ياههدـیدپ  دـنیوگ  - 1
روطب طرـش  نیا  دنرادن  تیاهن  نوچ  و  شدوخ ، زا  شیپ  دوجوب  تسا  طورـشم  مادک  ره  بوجو  دنـشاب ، تیاهنیب  هتـشذگ  هدـعم  ياهتلع 

ره دوجو  اریز  تسین ، ققحم  داجیا  طرـش  نوچ  ار  ثداوح  همه  داجیا  دنک  كرت  دناوتیم  ادخ  هوالعب  دیآ و  دوجوب  ات  تسین ، ققحم  عطق 
. دنرادن تیاهن  هک  تسیرگید  ثداح  دوجوب  طورشم  یثداح 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 325 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا ادخب  دنتسم  طرشیب  هک  تسا  تعیبط  دوبن  مزلتسم  نوچ  تسین  نکمم  ثداوح  همه  دوبن  هک  دندرک  مّهوت  باوج  ماقم  رد  یخرب  و 
دـشاب یعیبط  روما  یتاذ  تعیبط  رگا  نوچ  تسناد  ادـخب  دنتـسم  ناوتن  ار  طرـش  ـالب  تعیبـط  دوخ  اریز  تسا ، دودرم  نیا  و  هنأـش ، یلاـعت 

زا رظن  عطق  اب  تعیبط  دوخ  رگا  يرآ  میتفگ ، هچنانچ  تسا  طورـشم  مه  نآ  دـیآیم و  دوجوب  یعیبط  روما  وریپ  تسین و  لوهجم  شدوخ 
هک تسیاهدیدپ  نآ  دنراد و  یتیاهن  ثداوح  همه  هک  تسا  لیلد  دوخ  نیا  یلو  تسا  حیحـص  هطـساوب  ای  هطـساویب  دـشاب  ریذـپ  رثا  دارفا 

. درادن یطرش  وا  دوجو  اریز  دریذپ  تیاهن  اههدیدپ  همه  هتشر  هدمآ و  دوجوب  ادخ  زا  طرشیب 
درب راکب  اجنیا  رد  یفرصت  كدنا  اب  دنتسین  لسلـست  رود و  لاطباب  هتـسباو  هک  ار  بجاو  تابثا  نیهارب  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  نانچمه  و 

بجاو دوجو  تسیدادعا  تلع  کی  رب  فوقوم  اهنآ  هدیقعب  ياهدیدپ  ره  رد  یلاعت  ادخ  یـشخب  رثا  اریز  دـشابن ، هدیـشوپ  دـنمدرخ  رب  هک 
«1  » درادن رثا  یئاهنتب  دوخ  هَّللاب  ذایعلا  هک - تسا  يّدعم  کی  مکح  رد  اهنآ  دزن 
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ثداوح همه  همات  للع  دیاب  و  تسا ، نکمم  دوخ  دعم  بجاو و  زا  بکرم  عومجم  و  رگید ، ّدعم  هارمهب  تسادخ  اهنآ  هدیقعب  همات  تلع  و 

هلدا همه  و  درادن ، يدوس  مه  اجنیا  رد  نآ  شریذپ  درادن  يدوس  بجاو  تابثا  يارب  لسلست  شریذپ  هچنانچ  و  دنشاب ، تانکمم  یهانتمان 
. توافت یکدنا  اب  دنوش  يراج  اجنیا  رد  لسلست  نالطبب  کسمت  ياهنم  بجاو  تابثا 

لابندب یلزا  مدع  ات  رتهاتوک  هاتوک و  هایس  ياههتشر  نوچ  هک  تسا  شیپ  رد  یلزا  مدع  مادک  ره  ار  یپ  رد  یپ  ياههدیدپ  میئوگیم : مود 
هچرگ تسنآ  لابندب  همه  دوجو  و  دندوبان ، هبترم  نیا  رد  اههدـیدپ  همه  دـنمهاب و  همه  يادـبم  هطقن  کی  رد  راچانب  تسا و  هدیـشک  مه 

کی هنایم  نیا  رد  یئوگ  رگا  ددرگیم و  تباث  اـم  بولطم  دوشیم و  عطقنم  تیاـهنیب  همه و  يارب  تسا  یتیاـهن  دوخ  نیا  تسا و  جـیردتب 
. دوشیم یهانتم  دسریم و  نادب  اههدیدپ  هتشر  مه  زاب  تسا  میدق  اصخش  درادن و  یلزا  مدع  هک  تسیاهدیدپ 

. دوشیمن یهانتمان  هعومجم  کی  تیاهن  مدع  یلو  دوشیم  تیاهن  قباس  یمدع  ار  یهانتم  هعومجم  کی  هک : یئوگن 
يدرف ره  ماکحا  هنوگ  نیا  هک  میتفگ  هتـشذگ  تامدقم  رد  و  یپایپ ، روطب  تسا  نشور  هدیدپ  ره  يارب  نیـشیپ  يدوبان  هک  میئوگ  ام  اریز 

. تسین مهوت  نیا  ياج  درادن و  ءانثتسا  تسیراج و  رگید  دارفا  رد 
ار اهدوب  همه  نوچ  و  اـهنآ ، دوبن  هتـشر  يرگید  اههدـیدپ و  همه  دوجو  هتـشر  یکی  تسا  هتـشر  ود  اـجنیا  رد  یئوگب : رگید  ریرقتب  یناوت 

هدـیدپ ره  دوبن  اریز  دـنیاهدوب ، همه  زا  شیپ  همه  همه و  اـهیدوبن  عومجم  هک  درادـن  یکـش  ار  اـهیدوبن  همه  میریگب و  رظن  رد  ءانثتـسایب 
ثداح رب  یلزا  مدقت  دنثداح  اههدیدپ  همه  و  دنیلزا ، اهیدوبن  همه  نوچ  و  دریگ ، ارف  ار  عومجم  درف  درف  مکح  نیا  تسا و  وا  دوب  زا  شیپ 

اب تفرگ  رظن  رد  ار  اهنآ  عومجم  ناوتن  هک  تسین  فقی  بتارم ال  دـننام  اریز  تسا  نکمم  ءانثتـسایب  همه  نتفرگ  رظن  رد  و  تسا ، نشور 
چیه همه  يدوباـن  هبترم  نیا  رد  و  تسا ، نکمم  مـه  اـجنیا  رد  و  دـناهدرک ، روـظنم  بـجاو  تاـبثا  لـیلد  رد  ار  تاـنکمم  عوـمجم  هـکنیا 

. تسا تباث  یهانت  تسین و  ياهدیدپ 
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اهنآ دوجو  همدـقم  نیا  هک  مه  هدـنیآ  ياههدـیدپ  همه  نآ  دوجو  هارمهب  دراد و  یلزا  مدـع  کـی  دوخ  هدـیدپ  ره  میئوگب  میناوتیم  زاـب  و 
يریذپ تیاهن  عاطقنا و  نآ  همزال  تسیراج و  همه  رد  تسا و  امرفمکح  ثداوح  هتـشر  ياههدیدپ  همه  رد  عضو  نیا  و  دـنمودعم ، تسا 

. تسا اهنآ 
. تسیریذپ نایاپ  مزلتسم  تسا و  ثداح  صخشم  دحاو  کی  نآ  ءزج  ره  نوچ  تسا ، صخشم  دحاو  کی  مه  اب  ثداوح  همه  میئوگب : ای 
ام و  دنمدقم ، نآ  رب  ود  ره  تسا و  دعب  دوجوم  طرـش  دعم  مدـع  دوجو و  دـنّدعم و  اهنآ  هدـیقعب  ثداوح  هتـشر  ءازجا  همه  میئوگب : زاب  و 

ریظنب ریظن  دنـشیپ  اهدوجو  رب  اهنآ  همه  همه و  مدـع  ای  میئوگ  میرآ و  رظن  رد  دنتـسه  اهلولعم  زا  شیپ  هک  ار  هدـنیآ  ياهمدـع  همه  هتـشر 
. دیآ مزال  فلخ  دوش و  قباس  دوجو  همدقم  هدنیآ  مدع  هوالعب  و  دندرگ ، اهنآ  تیاهن  دنشاب و  اهدوجو  زا  شیپ  یگمه  اهمدع  هتشر  سپ 
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. هتفریذپ نایاپ  اهّدعم  هتشر  مه  زاب  هدوبن  نآ  زا  شیپ  ّدعم  مدع  هک  میسر  يدرفب  دنرادن و  قباس  مدع  همه  همه و  رگا  و 
: تسین دراو  ریز  تاضارتعا  اهریرقت  نیا  رب  و 

هدـیدپ ره  زا  شیپ  هک  تسنیاـب  شتـشگرب  هکلب  يراذـگهناشن  نآ  رد  ار  اـهنآ  زج  اهمدـع و  هک  تـسین  ینیعم  تـقو  ار  لزا  دـناهتفگ  - 1
. درادن یلاکشا  نآ  تیاهن و  ات ال  تسیاهدیدپ 

تسا و یهیدب  تسا  یهانتمان  اهنآ  دزن  هک  نامز  هتشذگ  رد  تیاهن  ات ال  دسرب و  هچ  ره  ات  رگید  یلزا  مدع  اب  یلزا  مدع  ره  عمج  باوج :
. میراذگ هناشن  نآ  يارب  ار  لزا  زا  یصخشم  نامز  هک  تسین  مزال  ام  رب  تسین و  دیدرت  دروم 

هاگ چـیه  و  تسا ، وا  زا  سپ  هک  تسیاهدـیدپ  دوجو  هارمهب  هشیمه  یـصاخ  هدـیدپ  ره  مدـع  یلو  دنتـسین  هدـیدپ  همه  لزا  رد  هچرگ  - 2
. دوش امرفمکح  فرص  مدع  دنشاب و  دوبان  تادوجوم  همه  هک  تسین 

و تسا ، ثداوح  تیاهن  زا ال  یـشان  هک  تسیرگید  داسف  کی  دوخ  هکنیا  اب  تسا  دودرم  ضارتعا  نیا  میدرک  ریرقت  ام  هچ  نادـب  باوج :
یشان میدرک  رکذ  ام  هک  مه  يدسافم  همه 
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. دنوشیم تیاهن  ثداوح ال  زا 

کی هک  يدعم  مدع  تیاهن و  الب  دسرب  ات  ّدعم  دعم  مدع  تسا و  شیپ  رد  دعم  یمدع  ار  يزورما  هدیدپ  تفگ : ناوتیم  رگید  ریرقتب  زاب  و 
و هس ، ره  زا  دراد  هطـساو  هس  هکنآ  تسا و  رتزارد  ود  ره  زا  دراد  هطـساو  ود  هکنآ  درادـن و  هطـساو  هکنآ  زا  تـسا  رتزارد  دراد  هطـساو 
اب ددرگ  یهانتمان  قحال  مدـع  هک  دـیآ  مزال  دـسر  تیاهن  هب ال  رگا  و  دوشیم ؛ هدیـشک  اهنآ  هقحال  مادـعا  دادـتما  تادـعم  هتـشر  ینوزفب 

ناـهرب تاـضارتعا  و  مکحم ، فیطل و  تسیناـهرب  دوخ  نیا  و  تسا . نشور  نآ  ندوب  لاـحم  و  تسیدـعم ، دوجوب  قوبـسم  شدوخ  هکنیا 
دنصخشم دنراد و  یعقاو  ققحت  رگید و  کی  هارمهب  دنیزورما  هدیدپ  همات  تلع  ءازجا  نیشیپ  ياهمدع  همه  اریز  تسین : دراو  نادب  یملس 

. درک ضرف  قاس  ود  رب  یئاههطقن  درب و  فقی  هب ال  ار  هجرف  دیاب  هک  ملس  ناهرب  فالخب 
سوفن هک  تسنیا  نآ  همزال  و  دـنیاهنادب ، بترتم  هک  دـنراد  رگید  یهانتمان  روما  دوخ  لابندـب  فرـص  یهانتمان  روما  هتفگ : یققحم  موس :

مک نآ  زا  یکی  هک  تسا  یعومجم  کیب  فوقوم  یعومجم  کـی  تشذـگ  نآ  حرـش  هچناـنچ  و  ثداـح ، مه  يرظن  زا  دنـشاب و  یهاـنتم 
نایم فیاضت  قیبطت و  تیاهن و  ـال  اـت  دوریم  شور  نیمهب  و  هدـش ، مک  یکی  هک  تسیرگید  عومجم  رب  فوقوم  مود  عومجم  نیا  و  دوش ،

. دنرگدمه وریپ  دوجوم و  يروما  اریز  دنوش ، ققحم  تیاهنیب  ياهعومجم  نیا 
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هفسالف ياهههبش  یخرب  عفد  رد  مجنپ  دصقم 

: تسا دصرم  دنچ  نآ  رد  و  نآ . ناراتساوخ  رب  دننیقی  قح و  نزهار  ناروآ  کش  و  نانیدیب ، دزنابز  هک 
ای دـهاوخ ، یتـلع  هچنآ  ره  ینعی  رگید ، يوس  رد  ار  وا  زج  ناـهج  همه  و  میهن ، وسکی  رد  ار  یلاـعت  بجاو  نوـچ  دـناهتفگ : مکی : دـصرم 
زا دیاب  تسا  ققحم  رگا  هن ؟ ای  تسا  ققحم  وا  تاذ  هاوخ  دئاز و  هدارا  هاوخ  دیاب  یـشخب  رثا  رد  هچ  ره  تسا و  اهنآ  همات  تلع  ادخ  هکنیا 

نوچ هشیمه  اـت  تسا  لاـحم  زیچ  همه  دوـجو  هن  رگا  و  تسا ، لاـحم  ماـت  رثؤـم  زا  رثا  فـلخت  نوـچ  دـشاب  دوـجوم  وا  هارمهب  ناـهج  لزا 
. تسا لاحم  ادخ  تاذ  رد  ینوگرگد 

ماـت تلع  زا  فـلخت  نوـچ  دـشاب ، میدـق  دـیاب  تسخن  رثا  دراد  رگا  هن ، اـی  دراد  ار  ندـیرفآ  طئارـش  هـمه  لزا  رد  ادـخ  اـی  رگید  ریرقتب  و 
دهاوخ و رگید  طرش  مه  نآ  رگا  ددرگیمرب و  نیمهب  زاب  مه  نآ  رد  نخـس  تسا و  یثداح  طرـشب  هتـسباو  ناهج  درادن  رگا  تسیندشن و 
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. تشذگ هچ  نادب  تسا  لطاب  نآ  تیاهنیب و  طورش  دوجو  دیآ و  مزال  لسلست  رگید ،
طورـش عیمج  سب  تسمزال  مه  يرگید  طرـش  یلاعت  بجاو  تاذ  زج  اهنآ و  زج  اـی  میریگب  رظن  رد  ار  طورـش  نیا  همه  رگا  میئوگ : زاـب 

ای تروص  نیا  رد  و  عومجم ، نیا  داجیا  رد  تسا  لقتـسم  یهلا  تاذ  سپ  تسین ، مزـال  يرگید  طرـش  اـی  تسا  فلخ  نآ  هدـشن و  روظنم 
دیآ مزال  دشابن  رگا  بجاو و  ثودح  دـیآ  مزال  دـشاب  ثودـح  هلـسلس  رد  مه  بجاو  دـندرگ و  مهارف  رثا  ثودـح  نآ  نامه  رد  طورش 

مه اهنآ  طورشم  دنـشاب و  میدق  همه  طورـش  نیا  دیآ  مزال  و  دنیلزا ؛ همه  همه و  ای  و  دنلاحم ، ود  ره  دوخ و  همات  تلع  زا  طورـش  فلخت 
یطرش هک  تسنیا  ضرف  اریز  تسا ، طورش  همه  بجاو و  هک  هدرک  فلخت  دوخ  مات  رثؤم  زا  طورـشم  هن  رگ  دشاب و  میدق  تسا  ملاع  هک 

. تسین عومجم  زا  نوریب 
206 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

دوجوم مه  وریپ  یهانتمان و  روما  دیاب  ناهج  ثودح  نآ  رد  سپ  ءاقب ، رد  دنـشاب  مه  اب  ثودح و  رد  دنـشاب  مه  لابند  طورـش  نیا  رگا  و 
، تسا لصاح  بولطم  هلمجلا  یف  دشاب و  میدق  نآ  تعیبط  لعف و  عون  دیاب  هوالعب  تسیراج  نآ  رد  قافتاب  لسلست  لاطبا  نیهارب  و  دشاب ،
تسا و میدـق  ملاع  تعیبط  سپ  دـنوشن ، نامزمه  هاـگ  چـیه  اـهنآ  ياـتود  تسه و  ود  ره  ءاـقب  ثودـح و  رد  ندوب  مه  لاـبند  نیا  رگا  و 
و تسا ، میدق  مه  هدام  نآ  صخش  هک  دنشاب  میدق  هدام  کی  يور  مه  لابندب  روما  نیا  و  تسا ، یقاب  یهانتمان  روما  نیا  ندوب  مه  لابندب 

. تسا میدق  مه  مسج  هدوبن  تروصیب  هدام  نوچ 
داجیاب تبسن  تسا  توافتیب  و  رگید ، طرـش  رب  تسا  فوقوم  یطرـش  ره  رد  لعاف  ریثات  نوچ  دنتـسین ، مه  لابندب  طئارـش  دوش : هتفگ  ای 

نایم تسا  مزال  هک  دوش  نشور  ات  میناشک  واب  ار  نخس  نیمه  دراد و  یجراخ  حجرمب  زاین  و  دنرادن ، حیجرت  مه  رب  نآ و  كرت  طورش و 
و تسا ، تکرح  نآ  ثداح و  شاهطبار  دشاب و  میدق  شتاذ  رایسب ، شطباور  دشاب و  یکی  شتاذ  هک  دشاب  ياهطساو  ثداوح  هدننیرفآ و 

مظعا کلف  زا  تکرح  نآ  دشاب و  هتـشاد  ار  تکرح  نیا  هک  میدق  یمـسج  دوجو  هکلب  دشاب  میدـق  هک  ار  تکرح  دوجو  دناهتـسناد  مزال 
. دیاین مزال  ءالخ  ات  تسا  میدق  دراد  نورد  رد  مه  هچنآ  تسا و  میدق  شدوخ  هک  تسا 

ههباشتم ءازجا  نوچ  تسین ، فلتخم  هدام  کـی  رد  مه  شریثاـت  درادـن ، یفـالتخا  دوخ  تاذ  رد  هطیـسب  تکرح  کـی  نوچ  هکنآ  يارب  و 
نوگانوگ عاضوا  ۀـهج و و  ءوطب و  تعرـس و  رد  ناشفالتخا  عامتجا و  زا  هک  دـندرک  تباث  يرایـسب  كالفا  يدـنچ و  تاـکرح  و  دراد ،

. ددرگ مظنم  اهنآ  هدیقع  رد  اهنآ  هلیسوب  ثداوح  هتشر  اهنآ و  زج  اهثیلثت و  اهسیدست  اهعیبرت ، اههلباقم  اههنراقم ، نوچ  ددرگ  دیدپ 
: تسا یئاهشور  نآ  زا  یئاهر  يارب  و  تسا ، اهنآ  ههبش  نیرتیوق  تانایب  نیدب  ههبش  نیا 

نایم ددـجت  رارمتـسا و  تهج  ود  ياراد  دـیاب  هکنیا  رادـنپب  دـنناد  میدـق  ار  ناهج  دـنیوگیم  هک  تسا  روهـشم  ناملکتم  ناـیب  مکی : شور 
میدق تاذ  زور و  ياهدیدپ 

207 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
يرما هکلب  تسین ، میدـق  يدوجوم  نآ  تسنامز و  دوخ  هطـساو  نآ  میئوگیم  ام  دـیاین ، مزال  همات  تلع  زا  لولعم  فلخت  اـت  دـشاب  هطـساو 

ءاقب زا  هکلب  دیآ  مزال  نکمم  مدق  ات  مینادن  نکمم  دوجوم  زا  عزننم  ار  نآ  ام  تسا ، تسردان  نآ  دوجو  لیلد  و  تسا ، یعازتنا  يرابتعا و 
میئوگ مینک و  تسرد  نامز  نامه  اب  ار  نآ  ام  دـننک  تسرد  نامز  تکرحب و  میدـق  اب  ار  ثداح  طـبر  ناـنآ  هچناـنچ  مینک و  عازتنا  ادـخ 

نیا و  تسنامز . شمان  هک  دیآیم  رظنب  یششک  دادتما و  کی  دخرچب  مه  کلف  رگا  هک  مینادیم  ینشورب  اریز  تسین ، کلف  تکرح  نامز 
. تسین مهوت  فرص 

اهنآ لعاف  هچرگ  دوش  رگید  تادوجوم  هنیمز  دناوتیم  و  تسا ، یتیعقاو  تسین و  ضرف  فرص  یلو  دراد  یمهو  دوجو  نامز  هچرگ  سپس 
يدمرس میدق  دوجو  کی  ار  شعازتنا  أشنم  یلو  تسا  نهذ  رد  دوجوم  لقتسم  دادتما  کی  نامز  هک  دنلوق  مه - ام  اب  مه  هفـسالف  تسین ،

رد هک  تسنامه  دنتـشادنپ  و  دنداهن ، لایـس  نآ  ار  شمان  دراد و  یجیردت  دوجو  تکرح  نوچ  هزادـنا و  هن  دراد و  دادـتما  هن  هک  دـننادیم 
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رد طیـسب  رما  نیا  دوجو  هکنیا  اب  و  تسا ، نامز  شمان  تسا و  اـمن  هتـشر  تکرح  دـننام  و  دروآیم ، دوجوب  یتباـثان  لـصتم  دادـتما  نهذ 
. یلیلد هن  دراد و  یموزل  هن  جراخ 

يور نیدـلقم  و  هدرواـین ، نآ  رب  یلیلد  و  هدروآ ، ریبـعت  دـنچب  لـصف  دـنچ  رد  راـب و  دـنچ  ار  يوـعد  ناـمه  افـش  رد  مه  سیئرلا )  ) خـیش
نآ یجراخ  دوجو  ياریذپ  لقع  هکنیا  اب  دیابن ، همئا  ناربمغیپ و  زا  ارچ  دیاب  دیلقت  رگا  و  هتفر ، شلابندب  دناهتـشاد و  رواب  ار  نآ  ینیبشوخ 
. تسا دراو  مه  اهنآ  رب  تسا  دراو  ام  رب  هک  يداریا  هکنیا  اب  تسین . نآ  ياج  یلو  دروآ  نآ  نالطب  رب  لیلد  تسا  نکمم  تسین و  لایس 

جراـخ رد  هچرگ  هک  تسا  دودرم  تسین ، شءازجا  ناـیم  یحیجرت  درادـن و  مه  زا  يزاـیتما  دوخ  موهوم  دوجوب  ناـمز  هکنیاـب  ضارتعا  و 
ققحت لولعم  تلع و  نایم  فلخت  تسا  ضرف  فرـص  میئوگ  رگا  و  دـنک ، تواـضق  نآ  يور  دـناوتیم  لـقع  تسه و  عقاو  رد  یلو  تسین 

همه لزا  رد  میئوگیم ، هک  تسنیا  باوج  لصاح  و  تسا ، طقاس  اهنآ  ضارتعا  لـصا  دـشابن و  حـجرمیب  حـیجرت  زا  لاؤس  ياـج  و  دـباین ،
دوجوم ریثأت  طئارش 
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. هتشاد يزیچ  ثودحب  فقوت  سپ  دیوگ  هدوبن ،

هفـسالف هچنانچ  تسا ، ثداح  میدـق و  نایم  طـبار  تسنآـب و  هتـسباو  ملاـع  دوجو  هک  تسا  یناـمز  تشذـگ  ناـمه  زیچ  نآ  يرآ  میئوگ 
میدق مه  نادب  كرحتم  هکلب  دشاب و  میدق  هیدمرس  هیطـسوت  تکرح  هک  تسنیا  هیام  نآ  ندوب  هطـساو  یلو  دناهتـسناد ، هطبار  ار  تکرح 

یجراخ دوجو  یلو  دراد ، تیعقاو  هچرگ  نامز  اریز  تسین . مزال  مادک  چیه  شور  نیدـب  یلو  یتسناد ، هچنانچ  مه  رگید  ماسجا  دـشاب و 
. تسا ادخ  هناگی  تاذ  نامه  نآ  هیام  و  دوش ، یمود  میدق  شاهیام  ای  شدوخ  ات  هتساخنرب  مسج  تکرح و  زا  و  درادن ،

زا شیپ  ناـمز  هک  اـسب  دوش و  تشادرب  ادـخ  تباـث  تاذ  زا  دـناوتن  هک  درادـن  لـیلد  یلو  تسا  تباـث  ادـخ  تسا و  رذـگ  هچرگ  ناـمز  و 
، ددرگن یتسین  لیلد  نتـسنادن  و  دشاب ، هتـشاد  یبسانت  درک  كرد  میناوتن  ام  هک  يرظن  زا  ادخ  تباث  تاذ  اب  دشابن و  ارذگ  ناهج  شنیرفآ 

عقاو رد  ای  هکنیا  يارب  تسین ، نشور  اهنآ  بسانت  هک  دـنریگ  هیاـم  یئاـهزیچ  زا  نآ  زج  ندوب و  ریز  یئـالاب و  ۀـیدرف و  ۀـیجوز و  هچناـنچ 
نامز و اریز  تسا  دراو  مه  هفـسالفب  یتبـسانمیب  ضارتعا  هکنیا  اب  تسا ، نینچ  مه  اجنیا  رد  و  میتسین ، هاگآ  نآ  زا  اـم  اـی  دـیابن ، یبساـنت 

. دنشاب ادج  مه  زا  دیاب  هک  یفاصوا  رد  هکنآ  اب  دنریگ  هیام  هیطسوت  تکرح  لایس و  نآ  زا  یعطق  تکرح 
تسا و یپایپ  تانآ  رد  دوجو  شموهفم  اریز  تسنامز  رب  فوقوم  ادـخ  يارب  ءاـقب  فصو  دـناهتفگ : هک  تسین  دراو  مه  رگید  ضارتعا  و 

ینـشور رظن  زا  هدـش  هحماسم  ریبعت  رد  هکنیاب  تسا  دودرم  اریز  دوشیم ، رود  تسنآ و  رب  فوقوم  دریگ  هیاـم  ادـخ  تاذ  زا  مهناـمز  رگا 
، تسین رود  تسنآ و  مزالم  هچرگ  تسین  نامز  رب  فوقوم  یگدنیاپ  نیا  تسا و  هدنیاپ  دوخب  هک  تسا  ادـخ  تاذ  نامز  هیام  اریز  بلطم ،

. نامز عازتنا  زا  هکلب  تاذ ، زا  تسا  رخاتم  ءاقب  عازتنا  اریز 
زا نآ  زج  قلخ و  تردق و  هدارا و  ملع و  دننام  ددرگ ، وا  فصو  دـیاب  دوش  عازتنا  ادـخ  تاذ  زا  نامز  رگا  هک  هدـش  مه  يرگید  ضارتعا 

تسنامز هن  ادخ  یفصو و  یناعم 
209 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. نیموصعم رابخا  تسا و  هاوگ  میلس  لقع  هنانچ  یناکم  هن  ینامز و  هن  و 
عازتـنا درجم  هک  دراد  مزـال  یـصوصخم  طاـبترا  ندـش  فصو  اریز  ددرگ ، وا  فصو  دوـش  عازتـنا  يزیچ  زا  هچ  ره  هک  میریذـپن  باوـج 

دنیوگ هک  رابخا  زا  دوصقم  میئوگ  دوش  ینامز  ادخ  دـیاب  هک  میریذـپب  رگا  هوالعب  تسا ، مزال  نآ  تابثا  یعدـم  رب  و  تسین ، نآ  مزلتـسم 
دریگ رارق  ییاج  رد  هکنیا  دننام  دشاب  ینامز  وا  زا  دعب  وا و  زا  شیب  هک  درادن  رارق  نامز  فرظ  رد  هک  تسنیا  تسین  یناکم  ینامز و  ادخ 

رب انعم  نیاب  ینامز  قالطا  تسه و  مه  روط  نیمه  هک  دـبا  ات  لزا  زا  دـشاب  نامز  هارمه  هک  درادـن  تافانم  نیا  دـنک و  هطاحا  واب  ناـکم  و 
. تسین اور  ادخ  رب  هک  دشاب  انعم  نامهب  فرع  تغل و  رد  ینامز  هک  تسین  یلیلد  نوچ  درادن ، یعنام  ادخ 
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دبا ات  لزا  زا  نامز  هارمه  ینعمب  ینامزب  ادخ  فیـصوت  یلو  دبا  ات  لزا  زا  نآ  هارمه  هن  هدوب و  نآ  رد  هن  اریز  تسین  یناکم  ادخ  هتبلا  یلو 
زا دوصقم  هک  تسا  لیلد  تسنآ و  قدص  هاوگ  يدـبا  یلزا و  يدمرـس ، مئاد ، یقاب ، هب  ادـخ  فیـصوت  هکلب  درادـن  لقن  لقع و  زا  یعنام 
ادخ هک  تسنیا  دوصقم  ای  دنینوگرگد ، راچد  هک  اههدیدپ  دـننام  وا  دوجوب  تسنامز  هطاحا  یفن  صوصن  رئاس  رد  ادـخ  ندوب  ینامز  یفن 

. رشب رمع  خیرات و  ثداوح  دننام  دوشیمن  يریگهزادنا  لاس  هام  زور و  بش و  اب 
دراد يرایـسب  هاوگ  میدرک و  هراشا  شیپ  هچنانچ  تسین  مه  نامز  هارمه  تسین و  ینامز  هجو  چیهب  ادـخ  هکنیا  هیاپ  رب  یباوج  مود : شور 
هیلع قداص  ماما  زا  قودص  هچنآ  دننام  تشذگ ، دـیحوت  باتک  رد  ناشیرایـسب  و  میدومن ، هراشا  دوخ  ياج  رد  اهنآ  زا  یخربب  رابخا و  زا 

تـسا وا  هکلب  لاقتنا ، هن  نوکـسب و  هن  تکرحب و  هن  ناکم و  هب  هن  دوش ، فصو  نامزب  هن  یلاـعت  يادـخ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
. یشیب يرترب  دنیوگ  ناراکمتس  هچنآ  زا  ادخ  تسا  رترب  نوکس ، تکرح و  ناکم و  نامز و  هدننیرفآ 

مه نونکا  و  هدوب ، ناـکم  ناـمزیب و  هتـسویپ  یلاـعت  كراـبت و  ادـخ  یتـسار  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماـما  زا  هچنآ  و 
زج یفاک و  رد  دوشن و  ءارجا  وا  رب  ینامز  و  درادن ، یناکم  ادخ  هک  ترضح  نآ  زا  تسا  رگید  ربخ  رد  و  ربخلا )  ) هدوب هک  تسنانچ 
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«. درادن ار  شاهدیرفآ  فاصوا  ادخ   » هک تسا  يرایسب  رابخا  رد  نآ 

مدق ادخ  هک  تسنیا  دوصقم  ارهاظ  اریز  تسین » رهد  زا  وا  یمیدق  : » هک هدـش  تیاور  ياهبطخ  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  ءادهّـشلا  دیـس  زا  و 
دودمم و تدم  و  دودحم ، تقو  شیارب  تسین  هک : تشذگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هدومرف  و  دشاب ، نامز  هنراقم  زا  هک  درادـن  ینامز 

. دودحم تعن 
و دوب ، نطاب  هکنآ  زا  شیپ  دـشاب  رهاظ  و  دوش ، نایاپ  هکنآ  زا  شیپ  دـشاب  زاغآ  ات  درادـن  سپ  شیپ و  لاح  هک : تسا  هغـالبلا  جـهن  رد  و 

: هک تشذگ  وا  هدومرف 
هن تسیدودـحم و  هن  ار  وا  فصو  شاهدومرف . و  دـبای ، نوگاـنوگ  لاـح  اـت  ددرگن  وا  رب  راـگزور  شاهدومرف : و  دنتـسین ، وا  هارمهب  اـهتقو 

. يدودمم تدم  هن  و  يدودعم ، تقو  هن  و  يدوجوم . تمعن 
ياههرود دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوشن  فصو  ناکم  نامزب و  ادخ  هک  یتسار  هدروآ : مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دـیحوت  رد  و 

زا و  زیچ ، همه  تشذگ  زا  سپ  و  اهرهد ، شیادیپ  زا  شیپ  یلزا  هدوب و  هناگی  هشیمه  هک : تسوا  زا  زاب  و  دنخرچن ، وا  رب  زور  هنابـش  زارد 
زا سپ  دوب  نآ  شنیرفآ  زا  شیپ  هچنانچ  دـشابن ، وا  اب  يزیچ  ددرگ و  زاـب  یئاـهنتب  ناـهج  یتسین  زا  سپ  ادـخ  هک : تشذـگ  ترـضح  نآ 

يراذگتقوب دومرف - ات  دنریگنرب - رد  شتاقوا  تشذگ : مه  بلعذ  ثیدـح  رد  ینامز ، هن  نیح و  هن  یناکم ، هن  یتقو  هن  دـشاب ، شیدوبان 
. درادن یتقو  دوخ  راذگتقو  داد  ربخ 

رد هدرک - ءارجا  دوخ  هچنآ  دوش  يراـج  وا  رب  هنوگچ  دوـمرف - اـت  تسا - لزا  شزاـغآ  تسا و  اـهتقو  زا  شیپ  شدوـب  رگید : هبطخ  رد  و 
شهارمهب اهتقو  تشذـگ : مه  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هبطخ  رد  یک ، اـت  هب  تسین  ررقم  شیارب  تدـم  هدوب ؟ یک  دوشن  هتفگ  رگید : هبطخ 

اهنآ يراذگتقوب  دومرف :- ات  سپ - هن  تسا و  شیپ  هن  دوخ  هک  دوش  هتـسناد  ات  درک  ادج  مه  زا  سپ  شیپب و  ار  اهنآ  دومرف : ات  دنتـسین -
دومرف ات  تسین  وا  نراقم  هارمهب  دریگن ، ارف  ار  وا  ینامز  و  دوشن ، وا  تقو  یک  زا  دومرف - ات  دـشابن - یتقو  ار  ناـشرازگ  تقو  هک  داد  ربخ 

نآ عناص  رد  تسا  اور  قلخ  رد  هچ  ره  تسین و  نآ  قلاخ  رد  تسا  قلخ  رد  هچ  ره 
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شدوـخ هچنآ  ددرگ  زاـب  واـب  هدرک و  ءارجا  شدوـخ  هچنآ  دـشاب  اور  وا  رب  هنوـگچ  تسین و  اور  وا  رب  نوکـس  تکرح و  تـسا و  عـنتمم 
هکلب همه و  رهاظ  تشذگ و  ناشرتشیب  هک  تسا  رایـسب  اهنیا  دننام  تسین و  دشاب  هدوب  وا  يارب  تسا : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و  هدـیرفآ ؟
رهاظ بسحب  مه  نامز  نوچ  تسا  لیلد  نآ  رب  مه  دـنک  هزادـنا  یفن  ادـخ  زا  هچنآ  ره  تسناحبـس و  يادـخ  ندوبن  یناـمز  یخرب  حـیرص 
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. تسا لاحم  وا  رب  لاح  دّدجت  ینوگرگد و  هکنیا  رب  دنک  تلالد  هچ  ره  تسا  نانچمه  تسیاهزادنا و 
-29 تسیراک . رد  يزور  ره   » یلاعت ادخ  لوق  نوچ  دراد  تلالد  نآ  فالخ  رب  هچنآ  و 

تـسا ریبعت  یئاسران  زا  هک  اسب  تشذگ  هک  اهنآ  دـننام  و  فارعالا » دیرفآ 54 - زور  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و   » ادخ لوق  و  نمحرلا »
روصت هتبلا  دـننکیم و  عضو  مدرم  مومع  ای  دوخ  نایم  فورعم  یناعم  يارب  ار  ظافلا  دـنمهفیمن و  ار  ناـمز  زا  درجت  ناـبز  لـها  مومع  اریز 

اب ادخ  یهارمه  و  دیدحلا » دیشاب 4 - اج  ره  تسا  امش  اب  وا   » تسا ادخ  لوق  لیبق  زا  ای  و  دراد . هحیرق  فطلب  زاین  تسا و  تخـس  ینامزیب 
. تایناکم تسناکماب و  وا  یهارمه  ینعمب  نامز 

ای دـیآرب  دمرـس »  » ینعم رد  فیرـش  دیـس  نخـس  زا  هچنانچ  تساراد  ار  ضرعلاب  نامز  هدـش و  یفن  ادـخ  زا  یتاذ  نامز  تفگ : دـیاب  اـی  و 
زج ندید و  ندینـش و  نوچ  دراد  ار  اهنآ  هجیتن  درادـن و  ار  اهنآ  رازبا  هک  يرگید  تافـص  دـننام  نآ  هجیتن  تابثا  تسنامز و  یفن  دوصقم 

هجیتن تسا و  یفتنم  وا  زا  ساسحا  لد و  دننام  اهنآ  رازبا  هک  ادخ  فطل  بضغ و  تمحر و  تسنانچمه  و  هدش ، تباث  ادـخ  يارب  هک  اهنآ 
ندوب ینامزب  ادخ  ياهراک  فیـصوت  هک  نآ  هجیتن  یلو  تسا  یفنم  ادخ  زا  مه  نامز  دوخ  و  دنتباث ، وا  يارب  تسباقع  ای  شـشخب  هک  اهنآ 

اهنآ ام  ای  دنفوصوم ، نادـب  ادـخ  لاعفا  دوخ  و  تسا ، تباث  ادـخ  يارب  اهنآ  زج  زورید و  زورما و  رد  اهنآ  دوجو  بیترت و  ندوب و  یپایپ  زا 
. دشاب هتشاد  لعفلاب  هوقلاب و  ادخ  هک  تسین  نانچ  تسین و  یهلا  تاذ  رد  یئارذگ  ددجت و  ینوگرگد و  هکنیا  اب  مینکیم  كرد  نینچ  ار 
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رـشب لوقع  دنجنگن ، نادنمـشیدنا  رطاخ  رد  دنیاین و  هدیدب  و  تسا ، بیجع  بیرغ و  ادـخ  ياهراک  همه  اریز  تسین ، يداعبتـسا  نیا  رد  و 

تقیقح و كرد  زا  زجعب  فارتعا  ملع  رد  ناخـسار  شناد  نایاپ  دندرگ و  زاب  هدـناماو  هتـسخ و  دوخ  هشیدـنا  لابندـب  هکلب  دـسرن  اهنادـب 
زا ياهکیت  رب  قبطنم  تانکمم  یگدنیاپ  نوچ  تسین  ینامز  يازارد  شـشک و  هناحبـس  وا  ترـضح  یگدـنیاپ  يارب  تسا ، اهنآ  یگنوگچ 

. تسین يزیچ  وا  دننامب  دنیاتس و  هک  تسنآ  زا  رترب  ادخ  هکلب  نامز ،
هک مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دوخ  دنـسب  دندرک  تیاور  سلاجم  یفاک و  رد  قودص  ینیلک و  هچنآ  تسا  هوجو  نیا  زا  یخرب  دیؤم  و 

: هدومرف هلیسو  هبطخ  نمض  رد 
هبطخ رد  یفاـک  رد  و  درادـن ، یتـسین  هک  تسا  اـنعم  نیاـب  تسا  هشیمه  دـنیوگ  رگا  و  تسا ، دوجو  ندوب  یلزا  شیاـنعم  دوب  دـنیوگ  رگا 

، تسا شکرس  ياهدرخ  ندرک  باترپ  شیگدنیاپ  وا و  تاذ  تحاس  رد  تسا  اههشیدنا  نالوج  زا  يریگولج  شندوب  یلزا  دیامرف ، رگید 
 ... دنکرب نب  زا  ار  نادرگ  ماهوا  شیتسه  و  دنک ، هریخ  ار  نیبزیت  ياههدید  شهنک 

تسا و ینهذ  دنیوگ  هدرک و  تباث  نامز  ناحبس  يادخ  يارب  ناققحم  زا  يرایسب  تسنادرگرـس ، هلأسم  نیا  رد  نادنمدرخ  درخ  هک  نادب 
یلاعت و بجاو  يارب  ار  نامز  ضورع  ناققحم  ءامکح و  زا  يرایسب  و  یتسناد ، هچنانچ  دریگ  هیام  وا  ياقب  زا  و  درادن ، یتیعقاو  یعازتنا و 

اهنت ینامز  دوجوم  هتفگ : ایجولوثا »  » رد وطـسرا  و  دـنناد . لاحم  ءامکح  رادـنپب  تسا  لعفلاب  ناشلامک  راک و  همه  هک  یتاذ  هدرجم  لوقع 
راوتـسا اجنآ  رد  مه  هدـنیآ  ره  و  تسین ، یناـمز  اـجنآ  رد  اریز  دراد ، دوجو  ناـمه  تسخن  لـعاف  یلو  تسا  وا  بساـنم  هک  تسیناـمز  رد 

رد همه  و  دشابن ، ای  دشاب  ینامز  تسا  مامت  تسرد و  ادخ  رب  رد  زیچ  همه  دشابیم و  هدنیآ  رد  هچنانچ  اجرباپ ، تسیدوجو  راچانب  و  تسا ،
. دنشاب نانچ  مه  نایاپ  رد  دنشاب و  نانچ  تسخن  زا  دنیاپرب ، وا  رب 

داتسا شدوصقم - فوسلیف - نخس  هدنونـش  دیاشن  هتفگ  زین  و  درادن ، ینوگرگد  یلاح  چیه  رد  تسا و  هدنیاپ  اجنآ  رد  زیچ  همه  هتفگ : و 
يارب ناینیشیپ  هک  تسنیا  شتسار  و  هدیرفآ ، نامز  رد  ار  قلخ  ادخ  هتفگ : وا  هک  درادنپ  دنک و  هجوت  وا  ظفلب  هک  تسنوطالفا - وا 
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نوچ دندروآ ، ار  ظفل  نیا  نامز  قوف  ياههدیرفآ  حرـش  يارب  نانچمه  و  دندروآ ، ندش  دوب  حرـش  رد  ار  نامز  يراچانب  ندـش  دوب  حرش 

دنکیم مهوت  هدنونـش  دشاب و  لولعم  زا  شیپ  دیاب  تلع  نوچ  دشک  شیپ  ار  نامز  هک  دوشیم  راچان  دهد  حرـش  ار  تلع  دـهاوخیم  هک  ره 
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(. نایاپ  ) تسین نینچ  یلو  تسنامز  ندوب  شیپ  هک 
. تسا هدمآ  عراش  مالک  رد  امن  نامز  ياههژاو  هار  نیا  زا  دیاش  دناهتفگ :

رد یباراف  مه  و  تشذـگ ، شنانخـس  ضعب  هچنانچ  تسین  ینامز  یلاعت  ادـخ  هک  هدرک  حیرـصت  افـش  تاقیلعت و  رد  مه  خیـش  میوگ : نم 
دقن رد  هر - یسوط - ققحم  یناود و  ققحم  يزار و  نیدلا  رخف  تاحیولت ، حراش  يزاریش ، همالع  و  قارـشا ، خیـش  و  تاقیلعت ، صوصف و 
اهنآ هک  مّهوت  رد  رگم  دنتـسین  نآ  هارمه  نامز و  فرظ  رد  تسنآ  دوجو  طرـش  ای  نامز  تلع  هچ  ره  یلاعت و  ادـخ  اما  و  هتفگ : لصحملا 

ار ادـخ  دوش  هتفگ  تسا  هتـسیاش  و  دراد ، غیرد  مه  نامز  مدـقت  زا  دراد  غیرد  ناکم  مدـقت  زا  هچنانچ  لـقع  یلو  دجنـسیم ، تاـینامزاب  ار 
. تسا زجاع  شمهف  زا  نهذ  هچ  رگا  ینامز و  هن  یناکم و  هن  ناهج  رب  تسا  یمدقت 

هتـشذگ و لاح و  زا  اهنامز  همه  تسنامزیب  نوچ  دراد و  تبـسن  کی  واب  اج  همه  تسناـکمال  نوچ  هتفگ : هیونوق  ياـهلاؤس  خـساپ  رد  و 
، تسین وا  زا  شیپ  يرگید  تسنارگید و  زا  شیپ  وا  هک  تسنیا  ادخ  ندوب  یلزا  هتفگ : ملعلا )  ) هلاسر حرش  رد  و  دنربارب ، واب  تبسن  هدنیآ 

نتفریذـپ هک  نادـب  نایاپ - هتـسناد - هارمه  دوجو  رد  ادـخ  اب  ار  يرگید  ددرگب  تیلزا  نایب  يارب  دمرـس  ای  رهد  ای  ناـمز  نوماریپ  هک  ره  و 
لاحم رب  یلقع  لیلدکی  دناهتفگ  و  تسا ، یفاک  ثودـح  رد  اهنآ  ياهههبـش  یخرب  لح  يارب  لقع  لامتحا  نامه  هکلب  ار  لصا  نیا  امکح 
نـشور لقع  دزن  هچنانچ  دـیآیم  یئزج  دوریم و  یئزج  هک  تسنآ  یئارذـگ  نامز  تقیقح  هک  تسنیا  یلاعت  ادـخ  رب  نامز  ضورع  ندوب 

(. نایاپ  ) دنراد تلالد  نآ  رب  لقن  لقع و  تسا و  لاحم  ادخ  رب  یئارذگ  و  تسا ، حورشم  بتک  رد  تسا و 
ثودح ریدقت  رب  میئوگ : اهنآ  ياهههبـش  عفد  رد  میدرک  لقن  دمرـس  رهد و  قیقحت  هراب  رد  رتشیپ  ام  هچنآ  اب  دش  هدـیچ  همدـقم  نیا  نوچ 

همات تلع  هک  میریذپن  ناهج 
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رد و  دـشابن ، وا  اب  نامز  نآ  رد  لولعم  دـشاب و  ینامز  رد  هماـت  تلع  هک  دوشیم  ضرف  یناـمز  تلع  رد  فلخت  اریز  هدـش  ادـج  لولعم  زا 
نامز الصا  هک  مه  هدیرفآ  تسخن  اما  تشذگ و  شلیلد  تسا  ادخ  هک  تلع  دوخ  اما  دننامزیب ، ود  ره  لولعم  تلع و  دیاش  تلع و  اجنیا 

. تسا هدوبن  شنیرفآ  زاغآ  رد  هناگی  يادخ  زج  اریز  هدوبن  ینامز  و 
ره رگا  هک  ناکم  رد  فلخت  دننام  هن ، رگ  دنـشاب و  نامز  کی  نآ و  کی  رد  دـیاب  دنـشاب  ینامز  ود  ره  لولعم  تلع و  رگا  هکنیا  هصالخ 

نیا دـشابن ، یناکم  یکی  ای  ود  ره  رگا  و  دوشیم ، روصت  یئادـج  سامت و  قارتفا و  عامتجا و  نوچ  دنـشاب  مه  اب  دـیاب  دنـشاب  یناـکم  ود 
شیپ و  هدشن ، راب  کی  هدش و  راب  کی  ای  هدشن ، ءزج  نآ  رد  هدش و  ءزج  نیا  رد  ارچ  هک  تسا  ینامز  رد  نینچمه  و  درادـن ، هنیمز  اهزیچ 

. دنناکم نامزاب و  نهذ  تفلا  زا  یشان  هک  تسین  نیغورد  ماهوا  نیا  ياج  و  هدوب ، فرص  یتسین  ینامز ، هن  هدوب و  نامز  هن  ناهج  قلخ  زا 
تامّهوت و هدشن و  وس  نآ  وس و  نیا  ای  هدشن  رتنیئاپ  ای  هدـشن  رتالاب  هدـش ، هدـیرفآ  ینونک  ياج  نیا  رد  ناهج  ارچ  هک  دوش  مهوت  اسب  و 

نوماریپ رد  درادن و  هار  شلالج  تمظع و  هنکب  یشوه  درخ و  چیه  و  تسا ، كاپ  روما  هنوگ  نیا  زا  هناش  لج  ادخ  رگید و  چوپ  تالایخ 
. درادن زاورپ  قولخم  هشیدنا  شیایربک 

دوبن یشبنج  خرچ و  دشابن و  يدادتما  هچ  رگا  اهنآ و  زا  یخرب  یهارمهب  میراد و  نیقی  ناهج  ءازجا  یسپ  شیپ و  هب  ام  هک  دناهتفگ  هچنآ 
یمـسج هچرگ  هبتر  عضو و  رظن  زا  رگید  کی  رب  دودح  میدقتب  میراد  نیقی  دوش ، هتفگ  هکنیا  دننام  تسا ، عونمم  دـنیاین  يزور  بش و  و 

تاینامزاب تفلا  زا  یـشان  یناکم  ینامز و  دادتما  نینچ  مهوت  و  دننادیم ، تباث  ار  ءالخ  یهانتمان  موهوم  دعب  نیمهب  و  دـشابن ، يریگباج  و 
. درادن ياهیاپ  چیه  تستایناکم و  و 

دنسریم و فرص  یتسین  هب  دنراد و  تیاهن  هتـشذگ  فرط  زا  یتسه  ياههدیدپ  همه  هتـشر  تکرح و  ای  نامز  دوشیم : هتفگ  شور  نیا  رب 
راهق هناگی  زج  شنیرفآ  زاغآ  زا  شیپ  ینایرج و  هن  یتباث و  هن  ياهزادنا ، هن  هدوب ، يدادتما  هن  يزیچان ،
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هک تسا  ریبـعت  ياـنگنت  زا  تسا » ضحم  يزیچاـن  تادوجوم  زاـغآ   » اـی و  دنـسریم » فرـص  یتـسین  هب  همه  تادوجوم   » هب ریبـعت  و  هدوبن ،
. تسین نایم  رد  بلطم  يادا  يارب  رگید  یترابع 

داعبا هک  تباث  داعبا  ناکم و  یهانت  ای  تباثان  دادتما  نامز و  یهانت  دننام  دوشیمن  روصت  تقیقح  روطب  مدـعب  ندیـسر  یتسین و  ندوب  شیپ 
ات موهوم  هن  دوجوم  هن  یئاضف ، هن  و  تسیدـعب ، هن  مسج  نیرخآ  نایاپ  و  مسج ، دـعب و  هب  تبـسن  ددـنویپ  فرـص  یتسین  هب  ناکم  تباـث و 

يارب هکلب  يریگولج  يارب  هن  تخـس و  یمـسج  اب  دروخرب  يارب  هن  دوشن ، ورف  نآ  رد  دنامب و  دـنک  زارد  نآ  رد  تسد  یـسک  رگا  هکنیا 
. ءاضف دعب و  یتسین 

مهوب هک  يزیچ  هن  یگنت ، هن  تسا ، یخارف  هن  نآ  سپ  رد  دومرف ، ناهج  ماـسجا  شرامـش  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یتیاور  رد  و 
هچنانچ دوجوم  هن  الـصا  درادـن  يدادـتما  هک  هتـشذگ  يوس  زا  هنکمم  تادوجوم  همه  ناـمز و  يارو  اـم  رد  عضو  تسا  نینچ  و  دـجنگ ،
تیاهن لیلد ال  ار  نآ  ءامکح  هچنانچ  دوب  دناوت  نآ  رد  یـشبنج  هن  دنمدع  دـناهدرک  مهوت  نیملکتم  هچنانچ  موهوم  هن  دـنرادنپ و  ءامکح 

. فرص یتسین  تسا و  قلطم  زیچان  هکلب  دناهدروآ ، نامز 
یهانتمان موهوم  داعباب  و  هدمآ ، راوشد  ناملکتم  رب  ضحم  مدع  روصت  دناهدرک  تداع  رگید  لابندـب  یمـسج  تباث و  داعباب  مدرم  نوچ  و 
دناهتسناد تخس  ار  فرص  زیچان  روصت  هدیجنس  ینامز  زا  شیپ  ینامز  هدید و  ار  یپایپ  تادوجوم  نوچ  دندش و  مزتلم  ءالخ  دندیئارگ و 

فرـص ناـمز  رد  روـصت  هتبلا  موـهوم و  یهاـنتمان  ناـمزب  ناـملکتم  زا  یهورگ  هتـسبلد و  دوـجوم  یهاـنتمان  ناـمزب  ءاـمکح  زا  یهورگ  و 
. دراد راشرس  یشوه  نوزف و  یتقدب  زاین  ناکم و  روصت ال  زا  تسا  رتراوشد 

دقتعم ههبش  خساپ  رد  دیـس  دناهدیدنـسپ ، ار  نآ  نارگید  یکچارک و  خیـش  یـضترم و  دیـس  و  تسا ، مکحم  یـسب  باوج  نیا  میوگ : نم 
شمالک نمض  رد  ملاع  مدقب 
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لیلد نیا  مینک و  ضرف  هزادنایب  یهانتمان و  نامزا  تاقوا و  هک  یتروص  رد  دـشاب  دوخ  عنـص  زا  شیپ  دـیاب  میدـق  عناص  هکنیا  زج  هتفگ :
يادخ تفگ  تشذگ و  نامز  ثودـحب  هنع  هَّللا  یـضر  وا  حیرـصت  هدرمـش و  یـضرف  يرما  ار  نآ  هکلب  هتـسنادن  میدـق  ار  نامز  هک  تسا 

. تشذگ مود  دصقم  رد  تسا  کلف  تکرح  نامز  دوب و  نامزیب  دروآ  دیدپ  زاغآ  رد  ار  هچنآ  ناحبس 
اهنآ زا  دیاب  نامزب  هن  تسا  هبترب  وا  مدقت  دـنتفگ  دـننک  عفد  عنـص  رب  ار  عناص  مدـقت  هک  دنتـسجن  ياهراچ  نادـحلم  نوچ  هتفگ : یکچارک 

؟ هچ ینعی  هبتر  مدقت  میسرپب 
زا یئزج  ره  تفگ  لوا و  مالکب  تشگرب  تسین ، هدیدپ  تقیقح  رد  سپ  میدیسرپ  تسنآ  ربدم  لاعف و  ینعی  هک  میدینش  یخرب  زا  یباوج 

ار میدـق  هدـیدپ و  تقیقح  ناـیب  اـهنآ  زا  دـناهدیدپ و  همه  هک  دـندرک  فارتـعا  اـت  میدروآ  زاـب  ار  شیپ  شـسرپ  تسا و  هدـیدپ  عونـصم 
دوب هدوبن و  يرگید  هدوب و  یکی  هک  مولعم  موهفم  ناـمهب  تسا  هدـیدپ  زا  شیپ  میدـق  دوجو  دـنیوگب  هکنیا  زج  دنتـسجن  هراـچ  میتساوخ 

. هدش
سپ شیپ و  طرـش  و  تساههدیرفآ ، همه  زا  شیپ  ادخ  تسا و  ادخ  هدیرفآ  کی  دوخ  نامز  اریز  تسنامز  بسحب  مدـقت  نیا  میئوگن  ام  و 

رد نخس  درادن و  مزال  ینامز  یـشیپ  نیا  دراد و  یـشیپ  رگید  ضعبب  نامز  زا  یـضعب  اریز  دشاب ، نامز  رد  هک  تسین  نیا  یتسه  رد  ندوب 
. دنوشیم لح  وا  زا  يرایسب  ياهههبش  ار  تقیقح  دمهفب  هک  ره  و  تسا ، هیاپ  دنلب  اجنیا 

يزاغآ هک  تسا  یتاقوا  ثداوح  تسخن  میدـق و  نایم  تسا  هتفگ  اج  ره  هتفگ : ملاـع  مدـقب  دـقتعم  ههبـش  زا  دیـس  باوج  ناـیب  زا  سپ  و 
، تسیزاغآ ار  شنیرفآ  راک  هک  هدش  تباث  دنیادخ و  ياهراک  یقیقح  تاقوا  اریز  یقیقح ، تقو  هن  تسا  یـضرف  تقو  شدوصقم  دنرادن 

. راتفگ نیا  زا  ادخب  هانپ  میئآرد ، مصخ  بهذمب  مینک و  ضقن  ار  نآ  تسا  یقیقح  تاقوا  اهراک  لوا  میدق و  نایم  میئوگب  رگا  و 
دودحم میدق  دناسریم و  ار  دودحم  زیچ  ود  ظفل  نیا  نوچ  هدیدپ » نایم  میدـق و  نایم  : » میئوگب دـیاشن  هتفگ : دنمـشناد  کی  هتفگ : سپس 
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، درادن يزاغآ  تسین و 
217 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

یتدم شنیرفآ  لعف  زا  شیپ  هک  تسین  نیا  نآ  زا  ام  دوصقم  و  هتفگ ؛ ات  هدناشک  ار  نخـس  و  هدوبن ، یتسین  زا  میدق  یتسه  میئوگب ، دیاب  و 
. تسا نمشد  هدیقع  هک  تسا  تکرح  نامز و  ینعم  نامه  تسا و  ددجت  ندش و  دیدپ  شدوخ  نیا  اریز  هدوب ، ینالوط 

امـش اـیآ  دـشاب ، تسرد  دـیآ  نهذ  رد  هچ  ره  هن  هک  تسنیا  شباوـج  دریذـپن  قـقحت  یناـمز  دادـتما  نیا  زج  نـهذ  رد  دـیوگ  یـسک  رگا 
: دیوگ امـشب  یـسک  رگا  دیئوگب  نمب  هتفگ : ات  هدیـشک  ار  نخـس  و  دـجنگن ، نهذ  رد  نیا  هکنیا  اب  تسین  ءالخ  ناهج  زا  نوریب  دـیئوگیمن 

مـسج هچنآ  هک  تسین  نیا  شباوج  ایآ  دشاب  یئوس  ناکم و  رد  یلاعت  ادخ  دیاب  سپ  دـیآیمن ، نم  نهذ  رد  تسین  ناکم  رد  هک  يدوجوم 
. امشب ام  باوج  تسا  نیمه  و  دیاین ، نهذ  رد  تسناکمال  تسین و  مسج  هچنآ  اما  و  دیآیم ، نهذ  رد  دینک  ضرف 

، هدوبن شنیرفآ  زا  شیپ  ناحبـس  يادـخ  دـیئوگب  دـیاب  تسین  شنیرفآ  زا  شیپ  زارد  یتدـم  نوـچ  دـنیوگ  رگا  تفگ : ملکتم  نیا  دـیوگ :
سپـس ینعم  هدوب و  مه  شنیرفآ  هدوب و  وا  سپـس  هدوبن  شنیرفآ  هدوب و  تسه  هک  ینعم  نیاب  هدوب  نآ  زا  شیپ  میئوگیم  هکلب  دـناهتفگ ،

. تسا شنیرفآ  دوبن  نامه 
یفاک تجح  روآ  لیلد  يارب  دنکیم و  خیب  زا  ار  ههبش  نم  دزن  مدرک  نایب  هک  یشور  نیا  هتفگ : ات  هتفگ : نخـس  رایـسب  هراب  نیا  رد  میوگ :
ینعی هدوب  اهنآ  زا  شیپ  ادخ  دـیوگیم : تسین و  دـقتعم  اههدـیدپ  میدـق و  نایم  تدـمب  وا  نوچ  هدیدنـسپ  ار  نآ  یخلب  مساقلا  وبا  تسا و 

، دش هارمه  ندیرفآ  اب  سپـس  دوب  ندـیرفآان  اب  شدوجو  تفگ : ملکتم  نیا  هک  تسا  انعم  نامه  نیا  دـندش و  دوب  اهنآ  سپـس  دوب و  ادـخ 
. هدوب دوخ  شنیرفآ  زا  شیپ  انعم  نیاب 

دـشاب تقیقحب  ياهراشا  ات  دوشیم  هتفگ  تسا  اهنابز  رـس  هچنآ  يراچانب  دوصقم و  نایب  يارب  تسین  اسر  ترابع  اهاجنیا  رد  هتفگ : سپس 
سپس دوب  شنیرفآ  زا  شیپ  یلاعت  ادخ  میئوگ  نوچ  یلو  دنراد  نامز  ینعم  هک  سپس  دوب و  سپ ، شیپ ، ياههژاو ، دننام 
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تسا نینچمه  نامز و  هطـساوب  هن  دنـسپ  شیپ و  دوخ  تاذب  اهتقو  هچنانچ  درادن  نامز  ینعم  ریخات  میدقت و  نیا  درک  دوجوم  ار  اههدیرفآ 
تـسا مولعم  دوصقم  هدـش و  هعـسوت  ریبعت  رد  و  تسین ، دوجوم  زج  دوجو  هک  تسوا  ياههدـیرفآ  دوجو  زا  شیپ  ادـخ  دوجو  هکنیا  ریبعت 

(. نایاپ )
تاکرح مان  نامز  تسین ، ادج  ياهدیدپ  هداهن و  يزیچ  يارب  راذگ  تقو  هک  تسنآ  تقو  هتفگ : تالاقملا )  ) باتک رد  هر - دیفم - خیش  و 

(. نایاپ  ) دنیوگ نینچ  ناتسرپ  هناگی  همه  درادن و  نامز  تقوب و  يزاین  شنیرفآ  تسا و  کلف 
رهاظ هکلب  دناهتفگن  ار  نآ  امدق  تسا و  هیماما  بهذم  فلاخم  تسیاهزات و  هدیقع  نیا  دوشن  مهوت  ات  مدروآ  ار  ناگرزب  نیا  نخـس  انامه 

. دناد ادخ  تسا و  نیمه  ءامدق  رتشیب  مالک 
و دشاب ، یتسه  هدامآ  هشیمه  هدیدپ  کی  دوشیم  و  درادن ، تلع  ندوب  لماکب  یطبر  تسا و  طرـش  لولعم  رد  یتسه  شریذپ  موس : شور 

تلع رد  يرییغت  بجوم  درادن و  یتلعب  زاین  تسا و  یتاذ  توافت  نیا  هدش و  نایب  دوخ  ياج  رد  هچنانچ  دـشابن  نآ  هدامآ  هاگ  چـیه  رگید 
میئوگیم و  تسین ، تقو  نالف  تسا و  ریذپ  دوجو  تقو  نالف  نیا  ای  تسین  نآ  تسا و  ریذپ  دوجو  هشیمه  نیا  ارچ  تفگ : دـیابن  دـشابن و 

اهنآ لیلد  ضقن  رد  مه  يرگید  دـیئات  و  دـنک ، دـییات  ار  نآ  لقع  هتـشذگ و  رابخا  و  تسین ، مئاد  دوجو  هداـمآ  یلک  روطب  تیهاـم  دـیاش 
. دیایب

لکـشم و رایـسب  نیا  دشاب و  تسرد  ناشلیلد  ات  تسه  یلزا  دوجو  شریذپ  هدامآ  دوخ  تاذب  نکمم  هک  دننک  تابثا  دـیاب  اهنآ  هصالخ  و 
. تسیندشن

نیا رد  رگید  يوس  رد  همه  همه و  وا  زج  وسکی و  رد  ادـخ  میئوـگ : اریز  هزور ، ره  هزاـت  ياههدـیدپ  هب  اـهنآ  لـیلد  ضقن  مراـهچ : شور 
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رداص اب  ار  ادخ  و  زگره ، دشابن  يزیچ  چیه  دیاب  هن  رگ  دشاب و  میدـق  زیچ  نآ  تسا  مزال  دـشاب  يزیچ  کی  همات  تلع  ادـخ  رگا  تروص 
دـشاب و میدـق  مه  هدـیرفآ  مود  دـیاب  و  هن ؟ اـی  ود  نآ  زا  زج  تسه  يزیچ  هماـت  تلع  رداـص  نیا  اـب  ادـخ  میئوـگ  میرآ و  رظن  رد  تسخن 

تکرح تطاسو  دنریذپن و  ناشدوخ  ار  نیا  دنشاب و  میدق  همه  دیاب  هک  هنازور  ياههدیدپ  همهب  دسرب  ات  مراهچ  موس و  نینچمه 
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. دوشیمن ضقن  نیا  باوج  دادعتسا  نامز و  و 
لزا رد  لولعم  نآ  هک  دیآ  مزال  دبا  رد  دشاب  رگید  زیچ  همات  تلع  لزا  رد  يزیچ  تاذ  هاگ  ره  هتفگ : مودعم  هداعا  ثحب  رد  یناود  ققحم 
روطب ار  زیچ  همه  میریگ و  رظن  رد  ار  یلوا  تلع  نوچ  هک  تسنیا  شحرـش  و  نایاپ )  ) دندرگ هارمه  مه  اب  هنامز  ياههرود  دـیآ و  دوجوب 
هبترم ره  دیدرتیب  دنـشاب و  اهلولعم  هتـشر  رد  دیاب  دنتـسه و  تانکمم  زا  مه  اهنیا  اریز  میـسریم  تکرح  نامز و  داجیا  تبونب  راچان  لوزن 

اهنآ اب  رگید  هدیدپ  تسا و  مامت  لقتـسم و  نامز  تکرح و  تیلع  تسا و  میدق  اهنآ  هدـیقعب  تسنآ و  زا  سپ  هبترم  همات  تلع  اهنآ  شیپ 
. دنشاب یلزا  میدق و  اههدیدپ  همه  دندرگ و  هارمه  ناشئازجا  همه  دنوش و  هدیرب  هک  دیآ  مزال  سپ  تسین  کیرش 

ره هکنیا  يارب  مه ، لابندب  رگید  ءزج  همدقم  ءزج  نآ  دـشاب و  یئزج  تلع  رگا  تسا و  نشور  بلطم  هک  دـشاب  یکی  همه  تلع  رگا  اریز 
مه اب  مه  رگید  ءزج  ءازجا  دـیاب  دـندش و  عمج  مه  اب  دـنراد و  سپ  شیپ و  شئازجا  تسا و  ریذـپ  تمـسق  دـشاب  هاـتوک  مه  هچ  ره  ءزج 

دوجوم تلع  یـشیپ  دوجوم  ره  میئوگب  تیاهنیب و  ات  میور  الاب  میریگب و  ار  زور  هدـیدپ  کـی  میهاوخب  رگا  هک  ینادـیم  وت  دـنوش و  عمج 
مه تسا و  هتسویپ  مه  هک  هدیشک  نایمب  ار  لایس  نآ  هیطسوت و  تکرح  ضارتعا  نیا  عفد  يارب  یخرب  تسا و  ضحم  سیلدت  تسا  يدعب 

. هدش میدق  زا  ثداح  رودص  هطساو  یگزات  تهج  زا  هدش و  رداص  میدق  زا  یگتسویپ  تهج  زا  هزاتب و  هزات 
دـشابن و نایم  رد  یمیدـق  چـیه  دنـشاب و  ثداح  هار  نیمه  زا  ناهج  ءازجا  همه  تسا  نکمم  دـشاب  تسرد  نیا  رگا  هک  تسنیا  شباوج  و 
ددرگیمرب و ضارتعا  نامه  دراد  یعقاو  دوجو  رگا  میئوگ  میناشک و  یگزات  نامهب  ار  نخـس  ام  هکنیا  اـب  تسا  اـهنآ  هدـیقع  فلاـخم  نیا 

. دشاب هطساو  دوشیمن  درادن  رگا 
هنوگچ تسنآ  تسویپ  تهج  رگا  نآ  یگزات  ای  تسنآ  یگتسویپ  تهج  اههدیدپ  يارب  تکرح  ندوب  أدبم  هک  هداد  باوج  اهنآب  یلازغ  و 

ءازجالا هباشتم  هتسویپ  تلع  زا 
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رگید رگید و  ببسب  زاین  تسیچ و  یگزات  نآ  ببـس  دشاب  نآ  یگزات  تهج  زا  رگا  و  هدش ، ادیپ  صوصخم  ینامز  رد  صوصخم  هدیدپ 
. دنتسین مه  هارمهب  شداحآ  اریز  تساور  اهنآ  دزن  لسلست  هنوگ  نیا  هک  دناهتفگ  باوج  نآ  زا  دوشیم و  لسلست  دراد و 

زا یئزج  یتسین  و  يرگید ، ندـش  دـیدپ  تسیزیچ و  تشذـگ  یگزات  هتفگ : هداد و  باوج  باوج  نیاـب  دـئاقع  حرـش  رد  یناود  ققحم  و 
تسیچ تسیچ و  شتلع  تسا  دوجوم  رگا  ود ، ره  زا  بکرم  ای  يدوجوم  دوبن  ای  تسا  يدوجوم  ای  تلع  نیا  دهاوخیم  هزات  تلع  تکرح 

مه زاب  دـنک  رثا  دوبن  رد  هک  دـشاب  وا  دوجو  تلع  زا  یئزج  دوبن  دـیاب  تسا  يدوجوم  دوبن  رگا  دـیآ و  مزـال  هدوجوم  روما  رد  لسلـست  و 
. تسا اهنآ  دوبن  اهدوبن  نیا  هک  دیآ  مزال  یتادوجوم  رد  لسلست 

روما رد  لسلـست  لاح  رهب  دنـشاب و  یهانتمان  ود  ره  ای  اـهدوبن  همه  تسا و  هدوجوم  روما  هک  نآ  تمـسق  کـی  دـیاب  دـشاب  بکرم  رگا  و 
دـشاب عنام  دوجو  ای  دوجوم  رماب  دنتـسم  رگا  مدـع  اریز  قحال  مدـع  رابتعاب  ای  قباس  دوجو  لاح  رد  اـی  دـیآ  مزـال  هعمتجم  هبترتم  هدوجوم 

يدوجوم هک  دشاب  يدوجوم  دوبن  ببس  رگا  و  دندش ، دیدپ  شمدع  لاح  رد  هک  ددرگ  هعمتجم  هبترتم  هدوجوم  روما  رد  لسلـست  مزلتـسم 
. موس قشرد  نینچمه  دشاب و  ثداح  نیا  دوجو  ماگنه  لسلست  دهاوخن 

نامز رد  مه  عناوم  عامتجا  هکلب  دوش  لاحم  لسلـست  ات  تسین  یبترت  عناوم  نیا  نایم  تسا و  عنام  دوجوب  دنتـسم  وزج  ره  دوبن  یئوگ : رگا 
. عونمم یفن  رد  دشاب  سب  نآ  ینآ  ثودح  هک  اسب  اریز  تسین  مزال 
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بترت مدـع  و  ددرگ ، دـیدپ  اهنآ  نایم  قیبطت  دـنوش و  دوجوم  مه  اب  نامز و  بسحب  دنـشاب  مه  لاـبند  دـیاب  ثودـح  رد  عناوم  نیا  میوگ :
اب میریگ و  رظن  رد  هدـش  زاغآ  يزورما  هدـیدپ  زا  هک  ياهتـشر  اـم  اریز  دـشابن ، ناـهن  ملاـس  ترطف  رب  هچناـنچ  درادـن  يررـض  اـهنآ  یتاذ 

میناشک مدع  تلعب  ار  نخس  دنوشن  دوجوم  مه  اب  رگا  و  میناشکب ، نآ  رد  ار  ناهرب  مینک و  قیبطت  دوش  زاغآ  زورید  هدیدپ  زا  هک  ياهتـشر 
. اهنآ دوجو  تقو  ای  اهنآ  مدع  ماگنهب  هثداح  تادوجوم  رد  دیآ  مزال  لاحم  لسلست  ات 
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عناوم دوجو  دـیآ  مزال  لوا  رب  انب  تلع و  ءزج  يدوبن  ای  تسا  عنام  دوجو  مزلتـسم  هک  تسا  عنام  مدـع  مدـع  ای  یعنام  ره  دوبن  ببـس  اریز 

لـسلست و  مه ، رب  بترتم  یهانتمان  دوجوم  يروما  رب  دـشاب  فوقوم  عناـم  نیا  هک  دـیآ  مزـال  مود  رب  اـنب  یهاـنتمان و  ثودـح و  رد  هبترتم 
(. نایاپ  ) دوش ققحم  وا  دوجو  بابسا  رد  لاحم 

لسلست میتفگ  ام  هک  یهوجو  یخربب  هدرک  نشور  مه  وا  میدرک و  نشور  ام  هن  رگ  تسا و  ءامکح  اب  یـسفنمه  يارب  اهنیا  هک  ینادیم  وت 
یگدامآ هکنیا  زج  دـنرادن  ياهراچ  ءامکح  هک  دـش  نشور  و  رگید ، کی  هارمهب  هاوخ  یپایپ و  روما  رد  هاوخ  لاحم ، تسا و  لطاب  اقلطم 

. درادن تلع  تیمامتب  ینایز  نآ  و  دنریذپب ، ار  لولعم  رد  شریذپ 
اههدـیدپ میدـق و  تلع  ناـیم  ود  نیا  و  روآ ، فـلخت  تسا و  لاـحم  تسا  تباـثان  هـکنیا  يارب  ناـمز  رد  تـکرح  ءازجا  عاـمتجا  نوـچ  و 

ار ناهج  همه  ام  دندنباو ، میدقب  ار  ثداح  ءامکح  هار  ره  زا  هک  تسنیا  هصالخ  و  تسا ، لیلد  لصا  زا  باوج  ًانیع  دوخ  نیا  و  دناهطساو .
. تسین یقرف  میدنباو و  یلاعت  بجاوب 

يرظن زا  هک  ولهپ  ود  یـصخش  دوجوم  هطـساوب  هزور  ره  یئزج  هدـیدپ  اهنآ  ریرقتب  دـنیوگ : دـننک و  ریرقت  رگید  ریبعتب  ار  ضقن  هک  اسب  و 
دوخ هدـیرفآ  شرارمتـسا  رظن  زا  هک  تسا  هیدمرـس  هیطـسوت  تکرح  نآ  و  دـنوشیم ، طوبرم  یلزا  دوجوب  دوشیم  هزات  يرظن  زا  تباـث و 

یناـمز رد  یجیردـت  تسیدوجوم  هدـیدپ  دوـجو  هماـت  تلع  تروـص  نیا  رد  هدـیدپ و  ببـس  شتاذ  یگهزاـت  رظن  زا  تسا و  میدـق  تاذ 
هّماـت تلع  زا  لولعم  فلخت  دوخ  نیا  و  تسناـمز ، نآ  فرط  هدـش و  ادـیپ  نونکا  تسا  وا  لولعم  هک  ياهدـیدپ  و  لزا ، يوس  زا  یهاـنتمان 

. دنراتفرگ نادب  دندرک  رارف  هچنآ  زا  اهنآ  دشاب و  تلع  دوجو  فرظ  زا  ادج  لولعم  دوجو  فرظ  هک  تسا  نیمه  فلخت  اریز  تسا 
دوش و هلـصاف  لولعم  همات و  تلع  نایم  ینامز  هک  تسا  اجنآ  درآ  حـجرم  الب  حـیجرت  هک  لاـحم  فلخت  هک  دـنداد  باوج  ریرقت  نیا  زا  و 

اجنیا رد  یلو  هدوب  دوجوم  هماـت  تلع  ود  ره  رد  هکنیا  اـب  هدـماین  ءزج  نآ  رد  هدـمآ و  ءزج  نیا  رد  لولعم  ارچ  هک  دـشاب  لاؤس  نیا  ياـج 
فرط نآ  رد  لولعم و  ندش  ادیپ  هب  تسا  هتسویپ  تلع  دوجو  نامز  اریز  تسین  نینچ 
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. تسا تلع  دوجو  نامز 

هدشن ادیپ  نآ  زا  شیپ  ارچ  تفگ  ناوتن  و  تسین ، نایمب  ياهلصاف  اریز  هدش  دوجوم  تلع  نامز  رخآ  رد  لولعم  ارچ  تفگ : ناوتن  اجنیا  رد 
. تسنآ لامکب  فوقوم  لولعم  دوجو  هدماین و  لعفب  هوق  زا  هدوبن و  لماک  یجیردت  تلع  نآ  زا  شیپ  اریز 

اجب لاکـشا  دـشاب  یجیردـت  مه  لولعم  رگا  یلو  دوشیم  عفد  نایب  نیا  اـب  دـنوش  تفاـی  هراـبکی  هک  یئاههدـیدپ  رد  ضارتعا  هدـش : هتفگ 
ات تسا  اهنآ  قحال  دوجو  طرـش  اهنآ  قباس  هک  دراد  زیر  هکیت  درخ و  ءازجا  لقع  مکحب  اهنآ  ررقم  یجیردـت  هطـساو  هکنیا  يارب  دـنامیم 
رپ مه  هفـسالف  بتک  ملاس و  ترطف  مکحب  درادن  امب  ینایز  یجراخ  دوجو  رد  اههکیت  نیا  ندوبن  ادج  دوش و  تسرد  میدـق  اب  ناشطابترا 

. یجیردت ءازجاب  حیرصت  زا  تسا 
تلع هک  هقباس  هعطق  هک  یتروص  رد  اریز  فلخت  عفد  يارب  دهدن  يدوس  لوصحلا  یجیردت  لولعم  رد  روکذم  باوج  هک  تسین  یکش  و 
ادـیپ نامز  نامه  رد  ای  هدـشن  دوجوم  نآ  نامز  رخآ  نآ  رد  یجیردـت  لولعم  ءازجا  همه  ارچ  شدوخ  ناـمز  رد  هدـش  دوجوم  اـمامت  تسا 

مه دنـشاب و  قباطم  مه  اب  نامز  فرظ  رد  لولعم  یکی  تسا و  تلع  یکی  هک  تکرح  هکیت  ود  ره  اـت  تسا ، تلع  دوجو  فرظ  هک  هدـشن 
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لولعم هتشادن  تیلعف  شدوجو  نامز  هضورفم  تانآ  رد  تلع  هچنانچ  و  دنتسه ، ینامز  ود  ره  لولعم  تلع و  اریز  دوخ ، یتسه  رد  گنهآ 
هک يرگید  نامز  عومجم  رد  هکلب  هتفاین  دوجو  نامز  نیا  عومجم  رد  لولعم  هدش و  لماک  تلع  هتشذگ  نامز  عومجم  رد  و  تسنانچ ، مه 

. تسین فلخت  زج  نیا  تسا و  هتسویپ  یلواب 
تیهام یفانم  نیا  دشاب و  تباث  تکرح  هک  دیآ  مزال  دوش  دوجوم  هرابکی  دعب  یجیردت  هعطق  رگا  هک  دناهداد  نینچ  ار  ضارتعا  باوج  و 
. هدش نایب  دوخ  لحم  رد  هچنانچ  تسا  لاحم  نآ  دوش و  نیلثم  عامتجا  كرحتم  رد  هوالعب  دشابن و  تکرح  تکرح  دیاب  تسا و  وا 

ای حجرم  الب  حیجرت  لاحم و  فلخت  عفد  هکنیاب  تسا  دودرم  باوج  نیا  یلو 
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هدرک لماک  ار  تلع  یتقو  رد  هک  حجرم  نایب  ای  دوشیم  عقاو  تلع  نامز  رد  هک  ینآ  لولعم  دـننام  نآ  کی  رد  تسا  ریثأت  نامز  راصحناب 
ود نیا  زا  مادک  چـیه  هدـش  رکذ  هک  یبلطم  ود  نیا  و  يرگید ، رد  هن  هدـیدرگ  صوصخم  نآب  لولعم  دوجو  هدـش و  عمج  ریثات  طئارـش  و 

تیهام بالقنا  ای  نیلثم  عامتجا  نوچ  دـیآ  مزـال  رگید  لاـحم  دوشن  عقاو  لاـحم  فلخت  رگا  هک  تسنیا  ناشلـصاح  دـنهدیمن و  ار  باوج 
. تسا لاحم  ههیدبلاب  هک  دوشیمن  نآ  زوجم  فلخت  زا  لاحم  موزل  و  دوش ، ققحم  لاحم  فلخت  دیاب  سپ  تکرح ،

ای هدش  رکذ  هک  یلاحم  ود  ای  دوش  یلاحم  رما  کی  فرظ  عقاو  هک  تسنیا  نآ  هجیتن  هک  تسا  ياهطلاغم  تقیقح  رد  نخـس  نیا  لصاح  و 
هعطقب فوقوم  شدوجو  هچناـنچ  لولعم  هقحـال  هعطق  دوـش  هتفگ  هکنآ  رگم  تسین  ضارتـعا  نیا  يارب  یباوـج  لوـلعم و  زا  تلع  فـلخت 
نـشور اجنیا  زا  و  فصن ، نآ  فصن و  نیا  دـننام  تسا  هقحال  ناـمه  دوخ  درخ  ءازجا  نآ  تسا و  فوقوم  مه  يرگید  رماـب  تسا  هقباـس 

. دندماین لعفب  ةوق  زا  چیه  زونه  هک  یئازجاب  تسا  فوقوم  نوچ  دبای  دوجو  هقباس  نامز  رد  هقحال  تسین  نکمم  هک  دوش 
هچناـنچ تسا  كرتشم  هلاحتـسا  ضارتعا  هک  تسنیا  نآ  میتفگ و  رتشیپ  اـم  هک  تسناـمه  لـصا  و  تسه ، نخـس  ياـج  نیا  رد  مه  زاـب  و 

. یتسناد هچنانچ  درک  ریرقت  زین  موهوم  نامز  رد  ناوتیم  ار  يرخآ  هجو  نیا  و  یتسناد ،
ادـخ هدارا  قلعت  طرـش  کی  اریز  هدوبن  مهارف  لزا  رد  ناـهج  دوجو  طئارـش  عیمج  میئوگیم  اـم  هک  هتفگ  یناود  ققحم  هچنآ  مجنپ : شور 
رگا هک  دوشن  ضارتعا  نآب  و  یتحلـصم ، تمکح و  يارب  هدوب  نآ  ثداح  دوجو  هکلب  هدوبن  ناهج  یلزا  دوجو  وا  دارم  نآ و  داـجیاب  هدوب 

زج هدوب  يرگید  زیچب  زاـین  رگا  دوش و  مزـال  تلع  زا  لولعم  فلخت  هن  رگ  دـشاب و  هدـش  دوجوم  لزا  زا  دـیاب  هدوب  تلع  ممتم  یلزا  قلعت 
قلعت یثودح  دوجوب  هدارا  دنکیم و  رثا  هدارا  قبط  تردـق  میئوگیم  ام  اریز  میناشکیم ، نآب  ار  نخـس  هوالعب  تسا  ضرف  فلخ  هدارا  قلعت 

. دوشن نآ  زج  هتشاد و 
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. تسا مزال  یطرش  ای  تسه  همات  تلع  ای  دینک  رایتخا  میتفگ  هک  ار  یلامتحا  ود  زا  یکی  دیاب  دوش  هتفگ  رگا 
: میئوگیم تسا  روظنم  ناهج  یلزا  دوجو  يارب  همات  تلع  دوصقم  رگا  میئوگ  ام 

، دشاب رگید  يزیچب  زاین  هن  دوش و  یلزا  ناهج  هن  یلو  تسا  نینچ  میئوگیم  ثودـح  روطب  هدـنیآ و  رد  تسا  تلع  ممتم  دوصقم  رگا  هن و 
مه اجنیا  رد  دوشیم ، دوجوم  هزادـنا  نامهب  دزاسب  یهاتوک  ای  يزارد  زا  ینیعم  هزادـناب  ار  یمـسج  دـهاوخ  هاگ  ره  راتخم  لعاف  هچناـنچ 
دوخ راتخم  لعاف  تساوخ  قبط  لولعم  هصـالخ  و  دوشن ، روصت  ثداـح  دوجو  زج  هتـساوخ ، ار  ناـهج  ثداـح  دوجو  راـتخم  لـعاف  نوچ 

. وا زا  سپ  ای  وا  هارمهب  هاوخ  دوش  دوجوم 
تـسین نامز  رد  یلاعت  بجاو  و  تسا ، ناـمز  زا  شیپ  دوجوم  یلزا  تسناـمز و  قوف  لزا  هک  ناـهج  ثودـح  ریرقت  رد  هدـش  هتفگ  اـسب  و 

تـسا هدیدپ  دوخ  مه  نامز  هک  هدـش  دـیدپ  دوخ  تقو  رد  وا  یلزا  هداراب  رگید  زیچ  ره  هدوبن و  لزا  رد  وا  زج  تسین و  ناکم  رد  هچنانچ 
مدقت ات  تسین  ینامز  ادخ  نوچ  تسین ، ناهج  زا  شیپ  نامز  رظن  زا  ادخ  هتـساوخ و  ار  یهانتم  ناهج  دوخ  یلزا  تساوخب  ادخ  و  اهنآ ، زا 

. دوخ زجرب  دشاب  هتشاد  ینامز 
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ای تسا  ثداح  ای  قلعت  نیا  دراد و  قلعت  هب  زاـین  دـشاب  یفاـک  مه  رگا  و  تسین ، نکمم  دوجو  يارب  یفاـک  دوخ  میدـق  هدارا  دـنیوگ : رگا 
. دشاب میدق  ینکمم  دیاب  مود  رب  انب  دهاوخ و  یببس  یببس و  زاب  نوچ  دیآ  مزال  لسلست  دشاب  ثداح  رگا  میدق و 

تـسین لاحم  مه  هیرابتعا  روما  رد  لسلـست  درادن و  صـصخمب  زاین  تسیرابتعا و  رما  درادن و  یجراخ  دوجو  قلعت  هک  هدش  هداد  شباوج 
نیا رد  لسلـستب  مازتلا  اما  تسا و  یهیدب  نیا  دراد و  صـصخمب  زاین  یتقوب  یمدـع  ای  يدوجو  یعـضو  ره  صاصتخا  هک  ینادـیم  وت  یلو 

دنسرب ات  دنراد  دوجو  یهانتمان  مهرد  یپ  ياهدادعتـسا  هک  تسا  هفـسالف  لوق  شریذپ  نامه  یلاعت  يراب  تاذب  دسرب  ات  تیاهنیب  تاقلعت 
دوجوب کیدزن  دادعتسا  نآب 

225 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
ود نایم  تسا  هیهانتم  ریغ  روما  راصحنا  شاهمزال  نوچ  تسا  لطاب  قیبطت  لیلد  زا  رظن  عطق  اب  هدارا  تاقلعت  رد  لسلـست  هوـالعب  و  لولعم ،

. نکممب شقلعت  دشاب و  هدارا  سفن  هک  صخشم  زرم 
دنناـم تسا  ظوفحم  یهاـنتمان  بتارم  عیمج  رد  هدارا  دوخ  اریز  درادـن  هنیمز  اـجنیا  رد  زرم  ود  ناـیم  راـصحنا  هک  ینادـیم  وت  میوـگ : نم 

راصحنا و  تسین ، هتـشر  فرط  تادادعتـسا  هتـشر  رد  هدام  دوخ  هچنانچ  دنـشابن  هتـشر  فرط  دـیرم  هدارا و  و  هدام ، یهانتمان  تادادعتـسا 
بتک رد  اهنآ  باوج  اب  هک  دـناهدروآ  اجنیا  رد  مه  رگید  ياهداریا  تسا و  یـسانشرس  داتـسا  هتفگ  هچ  رگا  داسفلا و  رهاـظ  تسا  یمّهوت 

. هدش رکذ  هیمالک 
ناـکما تقو  ود  رد  لولعم  هک  تسا  لاـحم  یتروص  رد  هماـت  تلع  زا  فلخت  هک  هتفگ  دـیرجت  رد  هر  یـسوط  قـقحم  هچنآ  مشـش : شور 

نینچ اجنیا  رد  و  دنشاب ، ربارب  تقو  ود  ره  رد  تلع  ءازجا  طئارش و  دوجوم و  اهنآ  زا  یکی  رد  حجرم  نودب  نیا ، اب  و  دشاب ، هتـشاد  دوجو 
، هدشن تقو  نآ  رد  هدش و  تقو  نیا  رد  ارچ  دوش  هتفگ  ات  هدوبن  یتقو  ناهج  ثودـح  زا  شیپ  تسناهج و  ءازجا  زا  دوخ  تقو  اریز  تسین 

. میزاسن زارد  ار  راتفگ  هرابود  اجنیا  رد  میداد ، ار  نآ  حرش  هک  ددرگیم  زاب  مود  شورب  شور  نیا  تقیقح  نوچ  و 
مزال لاحم  بالقنا  دوش  نکمم  دعب  دشاب و  یلزا  عنتمم  رگا  لزا و و  زا  تسا  نکمم  ناهج  هک  تسا ، اهنآ  رگید  ههبـش  عفد  مود : دـصرم 
ملاع دوجو  دـیاب  هدـیرفآ و  ضرغیب  ضوعیب و  دوخ  یتاذ  دوجب  ار  ملاع  تسا و  ضحم  داوج  لماک و  رداـق و  مه  یلاـعت  يراـب  و  دـیآ ،

. دشاب یلزا 
فوقوم ناهج  داجیا  یلو  درادن  یناصقن  یـشخب  ضیف  هدارا و  ملع و  تردـق و  نوچ  یتاذ  تافـص  تاذ و  رد  ادـخ  هک  تسنیا  باوج  و 

دوجو یلو  دیاش  هچ  نادب  تسا  شخب  ضیف  ادخ  هتبلا  هدوبن ، لزا  رد  طرـش  نیا  تسنآ و  یـضتقم  حلـصا  هب  ملع  هک  تسا  هدوب  یطرـشب 
. دیاشن لزا  رد  ناهج 
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، تسا عونمم  نآ  دشاب و  تیلزا  ناکما  مزلتسم  ناکما  تیلزا  هک  تسا  هیاپ  نیا  رب  ضارتعا  نیا  هتفگ : هداد و  رگید  باوج  ناققحم  یخرب 
اب یلوا  ندوب  مزـالم  دـشاب و  هتـشاد  هشیمه  دوجو  يزیچ  هک  تسنیا  مود  ینعم  و  هدوـب ، هشیمه  يزیچ  ناـکما  هک  تسنیا  لوا  ینعم  اریز 
رد یعنامیب  نیا  و  درادن ، دوجو  عنام  لزا  زا  ءزج  چـیه  رد  تسا  هشیمه  ناکما  رگا  هک  هدروآ  نینچ  ار  شلیلد  و  دـهاوخیم ، لیلد  یمود 

دوجوب فاصتا  ناکما  شاهجیتن  مه و  رگدـمه  اـب  هکلب  لدـبلا  یلع  اـهنت  هن  دـشاب  دـناوتیم  نآ  ءزج  ره  رد  تسا و  ققحم  لزا  ءازجا  همه 
. تسا تیلزا  ناکما  مزلتسم  ناکما  ندوب  یلزا  نیا  رب  انب  و  تسا ، یلزا 

رد دـنناوتیمن  ینآ  روما  اریز  تسا ، عونمم  دراد  ار  ءزج  ره  رد  دوجوب  فاـصتا  هتفگ : هکنیا  دـشاب و  دـناوتیم  مه  هارمهب  هتفگ : هکنیا  یلو 
دوجو یلو  تسا  یلزا  شدوجو  ناکم  اریز  نیعم ، أدبم  زا  هیطسوت  تکرحب  دوشیم  ضقن  وا  هتفگ  هوالعب  دنشاب و  مه  هارمه  نامز  فرظ 

(. نایاپ  ) هدش ضرف  وا  يارب  یصخشم  أدبم  نوچ  تسین  نکمم  وا  يارب  یلزا 
زایتما ضحم  مدع  اریز  دوش  دوجوم  سپس  دشاب و  مودعم  ادخ  راک  دوشیمن  هک  تسنیا  نآ  و  تامکاحم : بحاص  ههبـش  عفد  موس  دصرم 
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دـشاب یلوا  یلاح  کی  رد  لعاف  زا  شرودص  ای  دـشاب  یلوا  رگید  تقو  زا  یتقو  رد  شداجیا  كرت  زا  لعاف  كاسما  هکنیا  ات  تسین  ریذـپ 
تسا یسک  رب  ضارتعا  نیا  و  دشابن ، چیه  ای  دشاب و  میدق  راک  دیاب  تسا و  دوبان  لاح  همه  رد  ای  تسا  رودصلا  بجاو  لاح  همه  ای  هکلب 
ضحم هب  يدوبن  دییقت  و  هدوب ، نکمم  شدوجو  نآ  رد  ای  وا  دوجو  يارب  دوب  حلصا  اریز  هدش  دیدپ  یـصوصخم  تقو  رد  ناهج  هتفگ  هک 

رد هدوب  ضحم  یتسین  ثداح  میدـق و  زا  ادـخ  زج  زیچ  همه  باوج : نایاپ )  ) دـشاب هدامب  قوبـسم  هک  تسا  ثداـح  دوبن  ندز  راـنک  يارب 
تدم زا  سپ  اههدیدپ  و  هدش ؟ هدیرفآ  میدق  هدام  هنوگچ  و  دـندش ، دوجوم  دـندش و  ادـج  تاعنتمم  زا  تانکمم  هنوگچ  سپ  تلع  هبترم 

ملع رد  زایتما  تفگ  دیاب  و  دندش ؟ هدیرفآ  یهانتمان 
227 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

ار هچ  ره  و  دـنادیم ، نآ  دوجو  هوحن  عنتمم و  نکمم و  زا  ار  زیچ  ره  ادـخ  و  تسا ، یتسین  ضحم  جراـخ  رد  هچ  رگا  تسا و  یفاـک  ادـخ 
تاذ رد  ینوگرگدیب  هدش ، دوجوم  تسه  هک  یماظنب  ناهج  هتساوخ و  هچنانچ  هدرک  رثا  نآ  رد  تردق  هدوب و  تحلصم  قفو  رب  هتساوخ 

ياهتوافت اب  ای  گرزب ، ای  دنشاب  درخ  سپ ، ای  دنشاب  شیپ  عنتمم ، ای  دنشاب  نکمم  هک  تسا  وا  زج  رد  فالتخا  انامه  و  وا ، یتاذ  تافـص  و 
. دیآرب مالّسلا  هیلع  راهطا  همئا  زا  هدراو  رابخا  اههبطخ و  زا  هچنانچ  دباین ، رد  ار  وا  تاداجیا  تاریثات و  هنک  درخ  و  رگید ،

ار داوم  ای  هدـیرفاین  رتکچوک  ای  رتگرزب و  ای  نآ  ریز  ای  ینونک  ياضف  يالاب  ای  نامز  نیا  زا  رتسپ  ای  رتشیپ  ار  ناهج  ارچ  هکنیا  زا  شـسرپ  و 
ناکما اریز  تسا  نشور  تیلزا  ناکما  ناکما و  تیلزا  نایم  قرف  تسیئوگهوای و  دنـشاب  هتـشاد  رگید  ياهیگدامآ  هک  هدیرفاین  رگید  روط 
ندروآ رد  درادـن و  روآرب  زاـین  هماـت  تلعب  یطبر  تسنآ و  یتاذ  تـسا و  لوـلعم  تیهاـم  مزاوـل  زا  تـسا و  دـنمزاین  لوـلعم  طرـش  یتاذ 

. شاب شوهب  تسا  نکمم  تشذگ  هچنآ  هظحالمب  ههبش  نیا  زا  رگید  ياهباوج 
ادج مه  زا  دوب  سپ  اب  دوبن  شیپ  نیا  هدوبن و  شدوخ  زا  شیپ  دشاب  ثداح  رگا  نامز  دناهتفگ  هک  ناشرگید  ههبش  عفد  رد  مراهچ  دصرم 

انب تسنامز و  هطساوب  اهنادب  رگد  زیچ  ره  فاصتا  رگیدکی و  اب  تسنامز  ءازجا  بسانت  سپ  شیپ و  دنوشن و  عمج  مه  اب  عقاو  رد  تسا و 
دوشن و تسین  ناـمز  هک  دوش  تباـث  ناـیب  نیا  اـب  تسا و  فلخ  نیا  دوش و  ققحم  سپ  شیپ و  اـت  دـشاب  دوخ  زا  شیپ  ناـمز  دـیاب  نیا  رب 

. تسا يدمرس 
تسا اهنآ  هدیقع  فلاخم  نیا  دشاب و  نامز  لوا  رداص  دیاب  دشاب  بجاو  تاذب  دنتسم  هطـساویب  نامز  رگا  اریز  دراد  هطلاغم  نایب  نیا  یلو 

تلع بوجو  ثعاـب  لوـلعم  اریز  تسا  وا  لوـلعم  هک  تسا  نکمم  مه  ناـمزب  تبـسن  تسا ، نکمم  تاذـلاب  هک  دراد  ینکمم  تلع  رگا  و 
نیا هیقبم و  تلعیب  تسا  دوجوم  نامز  ای  نآ  مدع  ضرف  رد  دوشن و  مزال  یلاحم  دوش  ضرف  مودـعم  رگا  هنکمم  تلع  نیا  دوشن و  دوخ 

هک دـندقتعم  اریز  تسا  لاحم  ناشلیلد  نیاب  رظن  مه  نیا  دوش و  دوبان  مه  نامز  ای  اـهنآ و  هدـیقعب  تسناـکما  تلعب  زاـین  اریز  تسا  لاـحم 
زاغآب رظن  نامز  ناکما  تسا و  لاحم  نآ  دوجو  زا  سپ  نامز  يدوبان 

228 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا عنتمم  شمدع  هک  دندرک  حیرصت  شدوجو  زا  سپ  یلو  تسا  وا 

يرآ عقاو  رد  تسا  ضحم  زیچان  هکنیا  اب  دشاب  هتـشاد  یفـصو  ناهج  زا  شیپ  فرـص  یتسین  میریذپن  ام  هک  تسنیا  ههبـش  لصا  زا  باوج 
زا شیپ  هک  تسین  نیا  قحال  دوجو  اب  نآ  عمج  ندوب  لاحم  دریذپ  یفـصو  مه  رگا  دوشیم و  نآ  ندوب  شیپ  روصت  ناهج  دوجو  زا  سپ 

يارب هچرگ  تسنامزب و  رصحنم  ندوب  شیپ  هک  میریذپن  هوالعب  دنوشن و  عمج  مه  اب  تهج  نیمهب  تسا و  دوبن  دوب و  لباقت  هکلب  تسا  وا 
يارب نیا  تاذلاب و  ندوب  شیپ  مانب  ندوب  شیپ  يارب  تسیرگید  مسق  تابثا  ههبش  نیا  باوج  رد  ناملکتم  نایم  روهـشم  تسا و  یتاذ  نآ 

. تسا لکشم  شتابثا  هچرگ  تسبوخ  اهنآ  هتفگ  در 
نامزب ای  ود  رب  کی  مدقت  نوچ  عبطب  ای  لولعم  رب  تلع  مدقت  نوچ  تستاذ  بسحب  ای  یـشیپ  هتفگ : دئاقعلا  دعاوق  رد  هر - یـسوط - ققحم 

نآ و زا  رترود  رب  يزاغآرـس  کیب  رتکیدزن  مدـقت  نوچ  عضوب  ای  درگاـش  رب  داتـسا  مدـقت  نوچ  فرـشب  اـی  لاـح  رب  هتـشذگ  مدـقت  نوچ 
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. زورما رب  زورید  مدقت  دننام  هبتر  رد  مدقت  مانب  دناهدوزفا  مه  يرگید  مدقت  ناملکتم 
تسا و شیپ  زورما  رب  ۀـهیدبلاب  زورید  هک  تسنیا  شلیلد  و  مینک : تباث  مدـقت  زا  رگید  عون  مسق  جـنپ  نیا  زج  اـم  هتفگ : نیعبرا  رد  يزار 

نخس دشاب و  يرگید  نامز  رد  نیا  دیآ  مزال  هن  رگ  دشاب و  مه  نامزب  دوشیمن  و  ناکمب ، هن  فرشب  هن  تاذب  هن  تسا  تیلعب  هن  یـشیپ  نیا 
همه زا  ادج  مدقت  نیا  تسا و  لاحم  نیا  دنـشاب و  يرگید  رد  مادـک  ره  هک  راب  کی  رد  دـشک  تیاهنیب  نامز  دوجوب  دـیآ و  نامز  نآ  رد 

(. نایاپ  ) تسا فرطرب  لاکشا  تسا و  هجو  نیا  رب  ملاع  دوجو  رب  ادخ  دوجو  مدقت  شدوب و  رب  ناهج  دوبن  مدقت  میئوگ  تسا و  ماسقا  نیا 
میدرک قـیقحت  هچنآ  وـت  نوـچ  و  تسا ، نشور  دنمـشیدنا  يارب  میاهتفگ  هچنآ  زا  شباوـج  هک  دـنراد  مـه  يرگید  هواـی  ههبـش  میوـگیم :

ثودح و ياهلیلد  توق  رد  مرادن  نامگ  يرادرب ، تسد  اهـسوه  كوکـش و  زا  و  یهناو ، ار  اربک  ناگرزب و  دیلقت  و  یگهربخب ، يریگارف 
زا هرتاوتم  رابخا  ینامـسآ و  بتک  اب  ینکن  تارج  مه  تروص  نیا  رد  و  یناد ، ربارب  ار  اهنآ  هکنیا  ای  ینک و  کش  مدـق  ياهههبـش  فعض 

ماوع حالصا  يارب  ثوعبم  و  ماهلا ، یحو و  نداعم  هک  كاپ  ترتع  و  ربهر ، همئا  زا  هدراو  دنمرفظ  راثآ  و  ربمغیپ ،
229 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

کی نیا  دناهتفگ  دوخ  وطسرا  خیش و  هک  نانچ  تسنآ  یتسس  هب  فرتعم  نآ  هدنروآرب  هک  هوای  ياهههبش  يارب  ینک  تفلاخم  دنماعنألاک 
. تسا لادج  دروم  فرط  ود  زا  هک  تسیاهلأسم 

هدیشک همرس  فاصناب  ياههدید  اب  دیرادرب و  هنایم  زا  ار  دانع  دیئاشگ و  مشچ  هتفرگن  گنز  ناتلد  رگا  نیقی  ناتسود  يا  نید  ناردارب  يا 
هب دیئآرد  ناقیدص  ءایـصوا و  ناربمغیپ و  هورگ  رد  دیـسر و  نیقیب  نید  لوصا  رد  ات  دـیرگنب  هدـش  نامرد  یئوگروز  بصعت و  دـمر  زا  و 

لقع ههیدب  هک  دوشیم  رایـسب  اریز  یهلا  بلاطم  ینید و  دصاقم  رد  صوصخ  دیئوگن  نخـس  شیوخ  درخب  دینکن و  تشپ  دوخ  ياهداینب 
اب ار  دوخ  هشیدـنا  دـنکن  تسرد  ار  سایق  هدام  قطنم  دـنهن  ینیقی  روما  ياجب  ار  یعیبط  سونأم  ياههویـش  دـنوش و  هبتـشم  مهو  ههیدـب  اـب 

ناکلاه رامـش  رد  ات  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  تسا  ققحم  نیخـسار  همئا  زا  شرودـص  هچنآ  اب  نید و  ساـیقم  جنـسب و  عرـش  يوزارت 
. یشابن

[ هدیرفآ نیتسخن  هراب  رد   ] تسیاهلمکت

مکی لقع  هدیرفآ  تسخن  دنیوگ : ءامکح  دنراد  فالتخا  مه  رابخا  دـنراد و  فالتخا  ناهج  زا  هدـیرفآ  تسخن  رد  نادنمـشناد  هک  نادـب 
رـصانع و هدام  اب  هدـیرفآ  ار  مهن  کلف  هک  هدیـسر  مهد  لـقعب  اـت  نینچمه  لوا و  کـلف  اـب  هدـیرفآ  مکی  لـقع  ار  مود  لـقع  سپـس  تسا 

دیآرب رابخا  تایآ و  زا  هچنآ  اب  اـهنیا  همه  تسین و  یـشخب  دوجو  وا  زج  هدـیرفآ و  ادـخ  ار  همه  دناهطـساو و  لوقع  دـنیوگ  ناـشیهورگ 
«. 1  » همه نویلم  عامجا  اب  مه  تسا و  فلاخم 

230 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
شیپ رد  مه  یطلم  سیلات  زا  و  دـنراد ، تلالد  نآ  رب  هتـشذگ  راـبخا  رتشیب  هچناـنچ  تسبآ  هدـیرفآ  تسخن  هک  تسنیا  یلوق  ار  نارگید  و 

نوچ و  هدوب ، اههدـیرفآ  زا  شیپ  یلاعت  كرابت و  راگدـیرفآ  هک : مدـید  میکح  سانیلب  هب  بوسنم  ءایـشالا » للع   » باتک رد  میدرک و  لقن 
زع و ادخ  مالک  لولعم و  اههدـیرفآ  همه  تسا و  شنیرفآ  تلع  هملک  نیا  دنـشاب و  نانچ  نینچ و  دـیاب  هدومرف : دـنیرفایب  ار  اهنآ  هتـساوخ 

. کشخ هن  درس  هن  مرگ  هن  رهوج  هن  تسا  تعیبط  هن  اریز  دنبایرد  شساوح  هکنیا  زا  تسا  رتگرزب  رتالاو و  رترب و  لج 
هتساک هک  ترارح  ترارح ، لیلد  ار  تکرح  دومن و  تکرح  لیلد  ار  لعف  تسا  لعف  یلاعت  ادخ  مالک  زا  دعب  هدیدپ  تسخن  هتفگ : سپس 
شمرن ترارح  نوچ  هتفگ : تسا  امرس  امرگ و  يورین  ود  نیا  زا  رـصنع  راهچ  عبط  هتفگ : سپـس  دروآ  امرـس  نوکـس  دمآ و  نوکـس  دش 
دندوب اهنت  ات  تایفیک  نیا  دـندمآ و  ردـب  اهنآ  شزیمآ  زا  عئابط  دـنتخیمآ  مه  اب  دـش و  کت  يورین  راـهچ  نیا  یکـشخ و  تدورب  دروآ و 

يرت یمرگ و  زا  بآ و  يدرـس  يرت و  زا  دـمآرب و  شتآ  یگـشخ  ترارح و  شزیمآ  زا  بیکرتیب و  دـندوب و  طیـسب  دـندوب و  اپرب  دوخب 
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. نیمز یکشخ  يدرس و  زا  ءاوه و 
ار نآ  ترارح  تشادرب و  شبنج  نیمز  ینیگنـس  زا  دوـب  فـیطل  هـک  بآ  دروآ و  شبنجب  ار  نـیمز  بآ و  تعیبـط  ترارح  هـتفگ : سپس 

نوچ تخیمآ و  اوه  اب  دمآرب و  بآ  ریز  زا  هک  دوب  يدود  لوا  نیا  تساخرب و  نآ  زا  یناحور  قیقر و  یئاوه  فیطل و  يراخب  تخادگ و 
دیرفآ نآ  زا  تسا  لحز  کلف  هک  ار  یلعا  کلف  ادخ  داتسیا و  تفرگ و  جوا  نیمز  زا  ترفن  دوخ و  يورین  هزادناب  تفر و  الاب  دوب  کبس 

تفر الاب  دوخ  تفاطل  رهوگ و  هب  تساخرب و  نآ  زا  رتناوتان  مه  دوب و  فیطل  رتمک  تسخن  زا  هک  يراخب  دـینابنج و  ار  بآ  شتآ  مه  زاب 
دنچ راخب  بیترت  نیمهب  هتفگ  تسنآ و  زا  تسا  يرتشم  کلف  هک  مود  کلف  دوب و  فیطل  رتمک  شیپ  راخب  زا  نوچ  دیسرن  لحز  کلفب  و 

هک تسا  يروانهپ  ياوه  کلف  ود  ره  نایم  و  دـنعقاو ، مه  يوت  کلف  تفه  هتفگ : سپـس  تسا  اهنآ  زا  رگید  کلف  جـنپ  تساـخرب و  راـب 
. درادن شبنج 

231 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
مهب شلالز  نوچ  تسبآ و  نامه  تابکرم  هیام  هک : هدرک  لقن  نینچ  تسا  میدـق  ءامکح  زا  هک  سیخرطولف »  » زا مه  لحن  للم و  بحاص 

زا هدش و  نیمز  هدش  هدیـشک  هتفر و  مهرد  مه  اب  تخـس  نوچ  هدـش و  اوه  هدروخرب  مهب  ینیگنـس  اب  نوچ  هدـش و  تفای  شتآ  هدروخرب 
رخآ ات  دش  بآ  تفراو و  شئازجا  تسیرگن و  ودب  تبیه  اب  دـیرفآ و  شیادـخ  هک  دوب  يرهوگ  کی  شنیرفآ  زاغآ  هک  دـش  لقن  تاروت 
ودب تبیه  اب  سپـس  دیرفآ  زبس  توقای  هناد  کی  ادـخ  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور  بعک  زا  هماع  هچنآ  تسنآب  کیدزن  تشذـگ و  هچنآ 

و : » دومرف یلاعت  ادخ  هچنانچ  داهن  بآ  يور  رب  ار  شرع  سپس  داهن  ششود  رب  ار  بآ  دیرفآ و  ار  داب  سپس  دش  نازوس  یبآ  تسیرگن و 
«. بآ يور  رب  وا  شرع  دوب 

رایسب رابخا  اب  یلو  هتفرگ  يربخ  زا  ار  نآ  هک  تسا  رهاظ  تسا و  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  هچنانچ  تسا  اوه  هدیرفآ  تسخن  دناهتفگ : و 
مدرم همه  هک  تسیندید  ماسجا  هدیرفآ  تسخن  بآ  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  دـشاب  تسرد  رگا  دـناوتن و  هضراعم  راد  دنـس  و 
. تشذگ هچنانچ  تسا  شتآ  هدیرفآ  تسخن  دناهتفگ : دننآ و  رکنم  یعمج  ور  نیا  زا  تسین و  نینچ  اوه  نوچ  دننکیم  كرد  ار  نآ 

رون یخرب  رد  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  رون  یخرب  رد  تسا و  رون  ادخ  هدیرفآ  تسخن  هک  تشذـگ  رابخا  یخرب  رد  و 
هک تسا  نکمم  هدوب و  نم  حور  هدیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  تسخن  هدومرف : هک  تسا  هماع  رابخا  یخرب  رد  مالّسلا و  هیلع  همئا  رون  هارمهب  وا 

كـالفا رـصانع و  هدـیرفآ  تسخن  بآ  و  دـشاب ، رگید  ماـسجا  بآ و  شنیرفآ  زا  شیپ  حاورا  شنیرفآ  دـشاب و  یکی  راـبخا  همه  دوصقم 
حاورا و هک  دنراد  تلالد  رایـسب  رابخا  تشذگ و  هچنانچ  دندش  هدیرفآ  كالفا  رـصانع و  زا  شیپ  دـنراد  تلالد  رابخا  یخرب  اریز  دـشاب 

. هدوب زیچ  همه  زا  شیپ  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمغیپ و  راونا 
هک يزیچ  تسخن  یتسار  دومرف : هک  دندرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  رایـسب  ياهدنـسب  نارگید  و  یفاک ج 1 ص 21 )  ) ینیلک و 

لقع هکنآ  رب  تسا  لیلد  نیا  و  ربخلا )  ) ادخ رون  زا  شرع  تسار  تمـس  رب  نییناحور  زا  تسا  هدیرفآ  تسخن  نآ  دوب و  لقع  دیرفآ  ادـخ 
نییناحور رب  هکلب  هدوب و  شیپ  تادوجوم  همه  رب 

232 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
لقع هدـیرفآ  ادـخ  هک  يزیچ  تسخن   » فورعم ربـخ  اـما  دـشاب و  اوه  بآ و  شنیرفآ  زا  سپ  همه  نییناـحور  شنیرفآ  هک  تسا  نکمم  و 
لقع نآ  زا  دوصقم  تسا  نکمم  شتحـص  ضرف  رب  تسا و  دراو  تنـس  لـها  هماـع و  قیرط  زا  اـنامه  میتفاـین و  ار  نآ  اـم  قرط  رد  هدوـب »

تـسا نکمم  هوالعب  تسا ، لقع  ظفل  ندرب  راکب  دراوم  زا  یکی  نآ  اریز  دشاب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  سفن  هدیرفآ  تسخن 
و تسنآ ، یناـعم  زا  یکی  و  هدـمآ ، راـبخا  یخرب  رد  هچناـنچ  دـشاب  ریدـقت  دوخ  اـی  دـشاب  نآ  ینیب  شیپ  ریدـقت و  لـقع  قلخ  زا  دوـصقم 

هدیرفآ تسخن  ای  تسا  هتـشرف  سنج  زا  هدیرفآ  تسخن  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  تسا » ملق  هدـیرفآ  تسخن   » ثیدـح نینچمه 
. دیآیم دوخ  باب  رد  هک  دراد  تلالد  نآ  رب  هدنیآ  ریصق  میحرلا  دبع  ربخ  هچنانچ  رگید  ياههدیرفآ  زا  هتسد  کی 
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[ ضارتعا لاکشا و  لح   ] گرزب هدئاف  کی 
رد تسا  اهنآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  هک  دیآرب  ناشرهاظ  زا  نوچ  تسا ، یگدیچیپ  کی  هدجس  هروس  تایآ  رد  هک  نادب 

دیامرف ادـخ  هک  تسنیا  يارب  یلوا  و  تسا ، نشور  یمود  هدوب و  زور  شـش  رد  هک  دـنراد  تلالد  رگید  تایآ  هکنیا  اـب  هدوب ، زور  تشه 
هتخاس ردقم  ار  ناشتاوقا  هداد و  تکرب  اهنآ  رد  هداهن و  اههوک  نآ  يالاب  رد   » دیامرف دـعب  و  تلـصف )  12 هدیرفآ -: زور  ود  رد  ار  نیمز  )

. تسا هار  دنچ  هب  نآ  لح  زور و  تشه  دنوشیم  مه  يور  و  زور » ود  رد  هداد  نامرف  نامسآ  تفه  ار  اهنآ   » دیامرف زاب  زور و  راهچ  رد 
مه زور  ود  هدش و  هدیرفآ  نیمز  زور  ود  هکنیاب  تسنآ  همتت  زور  راهچ  زا  دارم  هک  تسا ، روهـشم  نارـسفم  نایم  تشذـگ و  هچنآ  - 1 )( 

. تسنآ دیؤم  همدقتم  رابخا  تکرب و  اههوک و  هارمهب  ای  یئاهنتب  نآ  رد  هدش  ردقم  تاوقا 
مکی تسا ، نیمز  يور  تادوـجوم  شنیرفآ  صوـصخم  زور  راـهچ  هـتفگ : دوـخ  یفاـک  حرـش  رد  هر - نیرـصاعم - لـضافا  یخرب  - 2 )( 

هروس رد  هک  دشاب  هاگارچ  بآ و  شنیرفآ  زا  ترابع  هک  تاوقا  شنیرفآب  مراهچ  موس و  تکرب ، شنیرفآب  مود  اههوک  شنیرفآب 
233 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. تاعزانلا - 31 شهاگارچ » ار و  شبآ  نآ  زا  دروآرب   » دومرف هدش و  دای  تاعزانلا ،
زا ناشئازجا  مّود  زور  هدش و  هدیرفآ  نیمز  اهنامسآ و  لصا  مکی  زور  هکنیا  زج  تسا  یکی  اهنامسآ  شنیرفآ  اب  نیمز  شنیرفآ  زور  ود  و 

: زور شش  دنوشیم  مه  يور  زور و  ود  رد  نیمز  دندش و  قلخ  زور  ود  رد  اهنامسآ  هک  دیآ  تسرد  رابتعا  نیاب  هدش و  زاتمم  رگدمه 
. وش روآ  دای  دنلخاد و  زور  راهچ  رد  اهنامسآ  شنیرفآ  زور  ود  هک  میدرک  دای  یفاک  ربخ  ریسفت  رد  ام  هچنآ  - 3

ياـههروس رد  هک  تسیزور  شـش  زج  تسا  هدجـس  هروس  رد  هک  مهریخا  زور  ود  هکلب  زور  راـهچ  هتفگ : رـصاعم  ققحم  کـی  هچنآ  - 4
، هدجـس هروس  رد  هناگتفه  اضق  ریدقت و  تکرب و  لعج و  ظفل  رگید و  تایآ  رد  قلخ  ظفل  داریاب  شور  رییغت  تسنآ  دیؤم  و  تسا ، رگید 
رد تسا  نیمز  يور  هچنآ  زا  یخرب  نیمز و  شنیرفآ  هاوخ  اریز  لـیزنتلا و ق  ناـقرف و  هروس  تاـیآ  رد  اـمهنیب » اـم   » ظـفل تسنآ  دـیؤم  و 
ود قبط  زور  ود  رد  نیمز  اهنامـسآ و  قلخ  زور و  راهچ  رد  تسا  نیمز  رب  هچنآ  قلخ  ای  زور  ود  رد  اهنامـسآ  شنیرفآ  دـشاب و  زور  راهچ 

تسا هتسیاش  و  دنامیمن ، یتقو  يوج  تانئاک  زا  تسنآ  رد  هچنآ  ءاوه و  نوچ  نیمز  اهنامسآ و  نایم  شنیرفآ  يارب  مه  زاب  هتشذگ  ریـسفت 
زور شـش  مه  يور  دـشاب و  زور  راهچ  نآ  زج  زور  ود  رد  تسا  اهنآ  نایم  هچنآ  شنیرفآ  و  دنـشاب ، اـهنآ  زج  نیمز  شنیرفآ  زور  ود  هک 

. تستایآ رهاظ  هچنانچ  دنوشیم 
هک نامـسآ  ای  شنیرفآ  رد  دیرتتخـس  امـش   » هدومرف تاعزانلا و  هروس  رد  هدرک  دای  یلاعت  ادخ  ار  هچنآ  هدـش  مامت  زور  شـش  نیا  رد  و 

دنوـش تسوـیپ  اـهنیا  همه  ار و  شزور  شباـت  هدروآرب  و  ار ، شبـش  هدرک و  هریت  هدرک و  تـسرد  هتـشارفا و  ار  شیدـنلب  هتخاـس و  ار  نآ 
نیا و  تاعزانلا 32 . تخاس » رگنل  ار  اههوک  و  ار ، شهاگارچ  ار و  شبآ  نآ  زا  دروآرب  و  داد ، ششک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  و   » وا هدومرفب 

. هدربمان زور  شش  نآ  زج  هدوب ، رگید  زور  دنچ  ای  زور  کی  رد 
نآ شنیرفآ  زا  سپ  لاس  رازه  ود  نیمز  ششک  دیوگ : هک  یتیاور  تسنآ  دیؤم  و 

234 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
هرامـشیب و هک  رگید  ياههدیرفآ  شنیرفآ  تاوقا و  ریدقت  دننام  اههیآ  نیا  رد  هدش  رکذ  هچنآ  زج  شنیرفآ  هک  تسین  رود  نیا  رب  انب  هدوب 
هرخـص و نوچ  تسا  نیمز  ریز  هچنآ  تسا و  اهنامـسآ  رد  هچنآ  هکنیا  اب  دـشابن  نینچ  هنوگچ  دـشاب ، هدـش  رگید  ياهزور  رد  تسا  رامآ 

. دنیاهنآ هنایم  نیمز و  اهنامسآ و  زج  هدمآ  هراطع  بنیز  ثیدح  رد  هک  نآ  زج  یهام و  سورخ و 
نایم تسا و  اهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  تفه  راگدرورپ  اهنامـسآ و  تفه  راگدرورپ  ادخ  تسا  هزنم   » دیوگ هک  مه  روهـشم  دراو و  حیبست  و 

يزاسهوک تاوقا و  ریدقت  نامز  هک  تسین  يزاین  و  هدش ، زور  شش  ریغ  رد  اهنآ  شنیرفآ  تسنآ و  لیلد  تسا » اهنآ  ریز  رد  تسا و  اهنآ 
. دوشن زور  شش  زا  شیب  همه  شنیرفآ  نامز  ات  میروآ  رد  اهنآ  نایم  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  نامز  رد  الثم  ار 
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کی رد  راجـشا  هک  انعم  نیاب  تسا  نکمم  شنیرفآ  مایا  یعون  زور  رب  اـهنآ  لـمح  دـندرک  دـییات  نادـب  ار  ریـسفت  نیا  هک  یتاـیاور  اـما  و 
اههتشرف و نارتخا و  هدش و  هعمج  کی  زور  رد  هام  دیشروخ و  شنیرفآ  نینچمه  و  رگید ، هبنشراهچ  رد  اهبآ  و  دندش ، هدیرفآ  هبنشراهچ 

تیاور اهنآ و  نایم  عمج  دـنوشن  لمح  نآ  رب  رگا  اریز  تسین ، مزال  اهزور  نیا  ندوب  یپایپ  یـصخش و  داحتا  و  رگید ، ياههعمج  رد  مدآ 
و تسین ، نکمم  دـیرفآ ، نـیمز  اهنامـسآ و  زا  شیپ  ار  اههتـشرف  بآ و  شرع و  هدوـمرف : نآ  رد  تشذـگ و  هـک  مالّـسلا  هـیلع  اـضر  ماـما 
رد و  هدش ، هدیرفآ  مدآ  زا  شیپ  زارد  ياهراگزور  نایرپ  اههتشرف و  هک  درادن  کش  نآ  رد  یـسک  هچنآ  نایم  اهنآ و  نایم  عمج  نینچمه 

. تسا نینچ  تیب  ود  نمض  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  بوسنم  روهشم  ناوید 
کشیب وت  یهاوخ  رگا  دیص  يارب  هبنش  زور  دشاب  بوخ  زور  هچ 

درک ادخ  نآ  رد  نامسآ  قلخ  هک  کین  انب  دشابیم  هبنش  کی  رد  و 
نکمم اهنآ  نایم  عمج  هدش و  قلخ  هبنشجنپ  زور  هک  دنراد  تلالد  یتایاور  هدش و  هدیرفآ  هبنش  کی  زور  نامسآ  هک  تسا  حیرـص  نیا  و 

ریبعت تسنآ  بسانم  و  رگید ، زور  رد  مه  زا  ناشتازایتما  دشاب و  زور  ود  نیا  زا  یکی  رد  تقلخ  لصا  هک  دوش  روط  نیاب  تسا 
235 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

رهاظ بسحب  هضراعتم  تایاور  نایم  عمج  هار  میدرک  رکذ  ام  هچ  نادب  و  هدمآ ، تاوامـس  ظفل  هک  تایاور  رد  هن  هموظنم  رد  ءامـس  ظفلب 
. دوشیم زاب 

. تسناناملسم قرف  همه  قافتا  دروم  ناهج  ثودح  هک  دوش  هتسناد  ات  میهد  نایاپ  ربتعم  ناخّروم  لاوقا  رکذ  اب  ار  نخس  و 
، هدیرفآ هنومنیب  ار  زیچ  همه  ادخ  هک  دنراد  قافتا  همه  مالسا  تلم  لها  هدومرف  بهذلا » جورم   » باتک رد  هیماما  نادنمشناد  زا  يدوعسم 

يور رب  وا  شرع  تسبآ و  لج  زع و  ادـخ  هدـیرفآ  تسخن  هک  هدرک  تیاور  نارگید  سابع و  نبا  زا  سپـس  هدرک  راـکتبا  شیپ  هیاـمیب  و 
کشخ ار  بآ  سپـس  هدش ، هدیمان  نامـسآ  دش و  دنلب  بآ  يالاب  دروآرب و  يدود  بآ  زا  دنیرفآ  ار  نامـسآ  تساوخ  نوچ  و  هدوب ، بآ 

و داهن ، یهام  تشپ  رب  ار  نیمز  هبنشود  هبنش و  کی  زور  ود  رد  دومن  نیمز  تفه  دوشگ و  ار  نآ  سپس  تخاس ، نیمز  کی  ار  نآ  درک و 
گنس و  دنتـسه ، گنـس  يور  رب  بآ  یهام و  دنراگنیم » هچنآ  ملق و  ن و   » هدومرف هدرک و  دای  دوخ  باتک  رد  ادخ  هک  تسا  یهام  نامه 

دیزرل و یهام  هرخـص » رد  دشاب  هدوب  سپ   » هدومرف هدرک و  دای  نآرق  رد  ادـخ  هک  تسنامه  هرخـص و  يور  رب  هتـشرف  و  هتـشرف ، شود  رب 
. دیزرل مه  نیمز 

هتسیاش هچنآ  ار و  اهتخرد  دیرفآ و  ار  اههوک  و  دنازرلن » ار  امش  ات  : » هدومرف یلاعت  ادخ  هچنانچ  دش  مارآ  درک و  شرگنل  ار  اههوک  ادخ  و 
سپس هدومرف - ات  زور  ود  رد  ار  نیمز  دیرفآ  هک  نآب  دیوشیم  رفاک  امـش  ایآ   » هدومرف ادخ  هچنانچ  هبنـشراهچ  هبنـشهس و  زور  رد  دوب  اهنآ 

زا زور  ود  رد  ار  نآ  سپـس  دومن و  نامـسآ  کی  ار  نآ  ادخ  دمآ و  رب  بآ  ندزمد  زا  دود  نیا  دوب » دود  نآ  نامـسآ و  يوسب  درک  هجوت 
نآ رد  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  هکنیا  يارب  دـش  هدـیمان  هعمج  زور  نآ  و  هعمج ، هبنـشجنپ و  زور  رد  دومن  نامـسآ  تفه  دوـشگ و  مه 

. دش مهارف 
ياههوک اهایرد و  اههتـشرف و  زا  تخاس  اههدـیرفآ  ینامـسآ  ره  رد  ینعی  ار » شناـمرف  ینامـسآ  ره  رد  درک  یحو  و   » دومرف ادـخ  سپس 

زا هدنامیقاب  فلس و  زا  فلخ  هدمآ و  عرش  رد  هک  تسنامه  میداد  شنیرفآ  زاغآ  زا  هک  اهشرازگ  هتفگ : سپس  گرگت ، فرب و 
236 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

حرـش ناهج و  ثودـحب  هلدا  یهاوگ  زا  میتفای  ناـشاهباتک  رد  هچنآ  ره  و  میدرک ، ریبعت  نآ  زا  اـهنآ  ظـفلب  اـم  و  دـندرک ، لـقن  اههتـشذگ 
هن رگید و  ياهتلم  زا  ملاع  ثودحب  نادقتعم  زا  هداهن  لد  دنقفاوم و  اهنآ  اب  هراب  نیا  رد  هک  یناسک  لوق  حرـشب  میتخادرپن  و  نآ ، شنیرفآ 

جورم ( ) نایاپ  ) میدرک دای  ار  اهنآ  دوخ  هتـشذگ  تافیلات  شیپ و  بتک  رد  نوچ  ناـهج  مدـقب  دـقتعم  دـنیاهنآ و  فلاـخم  هک  نارگید  در 
(. 17 - 15 بهذلا ج 1 ص )( 
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يزاغآ شیارب  عطق  روطب  هدرک و  لقن  ءامکح  نامجنم  یعمج  زا  ار  نآ  شنیرفآ  زاغآ  ایند و  رمع  تدـم  شخیرات  رد  ینوریب  ناحیر  وبا 
. مینکن زارد  نآ  رکذب  ار  نخس  و  هدروآ ، نآ  رب  لیلد  هتسناد و 

یتسار هدومرفیم : هک  هدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  یحیحـص  ربخ  رد  تماص  نب  ةدابع  هتفگ : لماکلا »  » رد ریثا  نبا 
سابع نبا  زا  ار  نآ  دننام  و  دوب ، دیاب  هچنآ  رهب  دش  ناور  ماگنه  نآ  رد  و  سیونب ، دومرف : واب  تسا و  ملق  هدیرفآ  ادـخ  هک  يزیچ  تسخن 

. هدرک تیاور 
تیاور و  نابات ، يرون  ار  زور  تخاس و  يرات  بش  ار  تملظ  دوب ، تملظ  رون و  دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  تسخن  هتفگ : قاحسا  نب  دّمحم  و 

هک يزیچ  تسخن  و  دـنیرفآ ، يزیچ  هکنآ  زا  شیپ  دوـب  ادـخ  شرع  هک  یتـسار  تفگ : هک  تسا  ساـبع  نبا  زا  و  تسا ، رتتسرد  تسخن 
دیرفآ ار  حول  سپس  دناهتفگ  دیرفآ و  یهایس  ربا  ملق  زا  سپ  سپـس  تفگ : تمایق ، زور  ات  دوب  دیاب  هچنآ  رهب  دش  ناور  و  دوب ، ملق  دیرفآ 

دوب شرع  دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  تسخن  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  كاحض  تسا ، فالتخا  ربا  زا  سپ  هدیرفآ  رد  سپس  ار ، ربا  هاگنآ  و 
لوق نیا  و  داهن ، بآ  يورب  ار  نآ  دیرفآ و  ار  شرع  سپـس  دیرفآ و  شرع  زا  شیپ  ار  بآ  ادخ  دنتفگ : نارگید  و  دش ، راوتـسا  نآ  رب  هک 
سپس شرع ، سپس  دوب  یسرک  دیرفآ  ملق  زا  سپ  هچنآ  هدش  هتفگ  و  هبنم ، نب  بهو  دوعـسم و  نبا  لوق  و  سابع ، نبا  زا  تسا  حلاص  یبا 

ار دوخ  شرع  و  بآ ، سپس  تاملظ ، سپس  اوه ،
237 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. داهن نآ  يور  رب 
هَّللا یّلـص  ربمغیپ  زا  نیزر  یبا  نبا  ثیدح  يارب  تسا  رتتسرد  شرع  زا  شیپ  هدـش  هدـیرفآ  بآ  هتفگ : هک  یـسک  نخـس  تسا : هتفگ  و 
نینچ رگا  هک  هدروآ  سابع  نبا  زا  ریبج  نبا  دـش ، هدـیرفآ  شرع  هک  یماگنه  دوب  داب  تشپ  رب  بآ  هدـش : هتفگ  هتبلا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 

. دیرفآ ار  ملق  دنیرفآ  يزیچ  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ادخ  شتسار  هتفگ : هرمض  دندش ، هدیرفآ  شرع  زا  شیپ  ود  ره  هتبلا  دشاب 
زاغآ دهاجم ، كاحض و  بعک و  مالـس و  نب  هَّللا  دبع  دنراد ، فالتخا  درک ، زاغآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  ادخ  هک  مه  يزور  رد  و 

ره رد  هک  مه  هچنآ  رد  هریره ، وبا  نینچمه  هدوب و  هبنـش  کی  زور  شنیرفآ  زاغآ  هتفگ : قاحـسا  نب  دّـمحم  دـنناد  هبنـش  زور  ار  شنیرفآ 
هبنـشود هبنـش و  کی  زور  ار  اهنیمز  درک و  زاغآ  هبنـش  کی  زور  ار  شنیرفآ  ادخ  هتفگ : مالـس  نبا  دـنراد ، فالتخا  هدـش  هدـیرفآ  يزور 

نآ زا  هعمج  زور  تاعاس  نیرخآ  رد  و  هعمج ، هبنـشجنپ و  زور  ار  اهنامـسآ  و  هبنـش ، راهچ  هبنـش و  هس  زور  ار  اههوک  تاوقا و  و  دـیرفآ ،
حلاص یبا  تیاورب  مه  سابع  نبا  دوعسم و  نبا  دوشیم ، زیخاتـسر  يهماگنه  نآ  رد  هک  تسا  یتعاس  نآ  دیرفآ و  ار  مدآ  تفای و  تغارف 

. دناهدربن تعاس  زا  مدآ و  قلخ  زا  یمان  هکنیا  زج  دناهتفگ  نینچ  وا  زا 
هجوـت سپـس  دـیرفآ ، دـنک  نهپ  دـشکب و  ار  نآ  هکنآیب  شتاوـقا  اـب  ار  نیمز  ادـخ  یتـسار  هتفگ : وا  زا  هحلط  یبا  تیاور  رد  ساـبع  نبا 

و دیشک » نآ  زا  سپ  ار  نیمز  و   » ادخ هدومرف  تسنیا  درک و  نهپ  دیشک و  ار  نیمز  هگنآ  و  تخاس ، نامسآ  تفه  ار  اهنآ  درک و  نامـسآب 
ار هبعک  هناخ  دنیرفایب  ار  ناهج  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  ادخ  هتفگ : وا  زا  همرکع  تیاور  رد  سابع  نبا  تسا  تسرد  نم  دزن  هتفگ  نیا 
زا کلام  یبا  حلاص و  یبا  زا  يدس  هتفگ و  وا  دـننام  مه  رمع  نبا  و  دـش . هدیـشک  هناخ  ریز  زا  نیمز  سپـس  داهن  نکر  راهچ  رب  بآ  يور 

نیمز رد  هچنآ  ره  امـش  يارب  هدیرفآ  هک  تسا  وا   » یلاعت ادخ  لوق  ریـسفت  رد  دناهدرک  تیاور  ار  نآ  دوعـسم  نبا  زا  هرم  یبا  سابع و  نبا 
« نامسآ يوسب  درک  هجوت  سپس  ار  همه  تسا 

238 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
يدود بآ  زا  دـنیرفایب  ار  قلخ  تساوـخ  نوـچ  دوـب و  هدـیرفاین  بآ  زج  يزیچ  زوـنه  دوـب و  بآ  يور  رب  لـج  زع و  ادـخ  شرع  دوـمرف :

کی زور  ود  رد  دیرفآ و  نیمز  کی  درک و  کشخ  ار  بآ  سپـس  دیمان  نامـسآ  ار  نآ  نآ و  رب  تفرگ  الاب  بآ و  يور  دمآرب  دروآرب و 
یهام ِمَلَْقلا » َو  ن   » هدرب مان  نآرق  رد  ادخ  هک  تسا  یهام  دیرفآ و  یهام  رب  ار  نیمز  و  درک ، شنیمز  تفه  دوشگ و  ار  نآ  هبنـشود  هبنش و 
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هک تسا  هرخص  نامه  و  تسا ، اوه  داب  رد  هرخص  هرخص و  يور  هتشرف  هتـشرف و  شود  رب  نآ  فاص و  گنـس  شود  رب  بآ  تسبآ و  رد 
. نیمز رد  هن  تسا و  نامسآ  رد  هن  هدرک  رکذ  نامقل 

ادخ هدومرف  تسا  نیا  دندیلاب و  نیمز  رب  اههوک  دش و  مارآ  دومن و  رگنل  نآ  رب  ار  اههوک  و  دـیزرل ، نیمز  دـش و  ناشیرپ  دـیبنج و  یهام 
نآ رد  ادخ  هک  يزور  شش  نیا  زا  زور  ره  دناهتفگ : نارگید  بعک و  دهاجم و  كاحـض و  سابع و  نبا  و  اهرگنل » نآ  رد  داهن  و   » یلاعت

. تسین اهنآ  لقن  رد  ياهدئاف  هدز و  رود  نیا  رب  مه  رگید  ناخّروم  نخس  نایاپ )  ) تسا لاس  رازه  نوچ  هدیرفآ  ار  نیمز  نامسآ و 
239 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

ملاوع

ملاوع مود  باب 

اـقلباج و لاوحا  رد  دوب و  دـهاوخ  نآ  رد  زیخاتـسر  تشذـگ  زا  سپ  هک  ره  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  شنیرفآ  زا  شیپ  هدوب  نیمز  رد  هک  ره  و 
اسرباج

تایآ

-158  ) دندرتسگیم داد  نادب  دندرکیم و  يربهر  یتسردب  هک  دندوب  یهورگ  یسوم  موق  زا  باتکلا 2 - هحتاف  نایناهج 2 - راگدرورپ  - 1
( فارعالا - 180  ) دنیامن يرتسگ  تلادع  نادب  دننک و  يربهر  یتسردب  هک  دنشاب  یهورگ  میاهدیرفآ  هک  یناسک  زا  و  - 3 فارعالا )

ریسفت

هملک نیا  ندروآ  عمج  هکنیاب  دـناهدرک  ریبعت  ار  نآ  یخرب  هچ  رگا  دـیایب و  هچنانچ  ملاوع  دادـعت  هب  دراد  هراشا  اـهملاع  نیملاـعلا )  ) عمج
. تسا هفلتخم  سانجا  نآ  زا  دوصقم  هک  تسنیاب  رظن 

تواضق یتسرد  قحب و  و  دندرکیم ، يربهر  نادب  دندناوخیم و  یتسردب  هک  یهورگ  هتفگ  هر - یـسربط - دندوب :» یتما  یـسوم  موق  زا  «و 
: لوق دنچب  دنمادک  هورگ  نیا  هک  تسا  فالتخا  دندومنیم و  تلادع  دندرکیم و 

240 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
لیدبت ار  یـسوم  تعیرـش  هدـشن و  نوگرگد  تسا و  نیچ  اهنآ و  نایم  ناور  گیر  زا  یتشد  دنـشاب و  نیچ  تشپ  رد  هورگ  نیا  هکنآ  - 1

رای ربارب  رد  مادک  چیه  دـناهتفگ : مالّـسلا ، هیلع  مجنپ  ماما  زا  هدـش  تیاور  مه  ءاطع و  و  كاحـض ، عیبر ، يّدـس ، سابع ، نبا  زا  دـندرکن ،
رب نانآ  و  امب ، اهنآ  زا  هن  و  دسریمن ، اهنآب  ام  زا  سک  چیه  دـننکیم ، راک  تشک و  اهزور  رد  و  دـنراد ، ناراب  بش  ره  دـنرادن و  یلام  دوخ 

. دنتسه قح 
هچنآ زا  اهنآ  طبس  کی  دندوب  طبس  هدزاود  دندش  رفاک  دنتشک و  ار  دوخ  ياهربمغیپ  لیئارسا  ینب  نوچ  هک  هدیسر  نمب  هتفگ : جیرج  نبا 
نیمز رد  یلاناک  ادخ  دزادنا و  یئادـج  رگید  طابـسا  اهنآ و  نایم  دـندرک  شهاوخ  ادـخ  زا  دنتـساوخ و  شزوپ  دنتـسج و  يرازیب  دـندرک 
هجوت ام  هلبقب  دنناملسم و  تسرپ و  هناگی  اجنآ  رد  نانآ  دندمآ و  ردب  نیچ  تشپ  زا  ات  دنتفر  هار  نآ  رد  مین  لاس و  کی  دوشگ و  ناشیارب 

. دنراد
هدش لزان  هکم  رد  هک  ار  نآرق  هروس  هد  درب و  اهنآ  دزن  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  جارعم ، بش  رد  لیئربج  هک  هدـش  هتفگ  و 
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زامنب و ار  اهنآ  دـننک و  اهر  ار  هبنـش  دـننامب و  دوخ  ياج  رد  دومرف : اهنآب  دـندرک و  رواب  ار  وا  دـندیورگ و  ودـب  دـناوخ و  اهنآ  يارب  دوب 
. دنتسب راکب  ار  ترضح  نآ  هدومرف  اهنآ  دوب و  هدشن  ررقم  رگید  بجاو  اهنآ  زج  داد و  نامرف  تاکز  تخادرپ 

دیآ زیخاتسر  دعوم  نوچ  نیمز و  رد  دیـشاب  نکاس  سپ  نآ  زا  لیئارـسا  ینبب  میتفگ  و   » ادخ لوق  زا  دوصقم  تسا  نیا  و  هتفگ : سابع  نبا 
هک دندرک  تیاور  ام  باحصا  دنوش و  نوریب  وا  هارمهب  هک  تسا  میرم  نب  یسیع  دوصقم  ءارسالا » میروایب 104 - هدش  مهارف  ار  امش  همه 

شوخ متـشاد  تماقا  نامرف  رگا  هتفگ : تسا و  هدـید  ار  اهنآ  نینرقلا  وذ  هدـش  تیاور  دـنیآ و  نوریب  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  لآ  مئاق  هارمهب 
. منامب اهامش  نایم  رد  متشاد 

تـسد ناربـمغیپ  لـتق  رد  و  یـسوم ، تسرد  تعیرـشب  دـندیبسچ و  قحب  نارگید  یهارمگ  ماـگنه  هک  دنلیئارـسا  ینب  زا  یمدرم  ناـنآ  - 2
یهورگ یسوم  مدرم  زا  هک  تسنیا  هیآ  ریدقت  دوش و  خسن  مالّسلا  هیلع  یسیع  تعیرشب  اهنآ  تعیرـش  هک  دوب  نیا  زا  شیپ  نآ  دنتـشادن و 

. یئابج زا  دننکیم  يربهر  یتسردب  هک  دندوب 
241 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

اهنآ و زج  و  ایروص » نبا   » مالس و نب  هَّللا  دبع  دننام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالـسا  ربمغیپ  هب  دندیورگ  هک  لیئارـسا  ینب  زا  دننانآ  - 3
ار یتما  حاولا  نیا  رد  نم  اراگدرورپ  تفگ : تفرگ  ار  تاروت  حاولا  یـسوم  نوچ  هک  تسا  ریهظ  نب  مکح  یلامث و  هزمح  یبا  ثیدح  رد 

نانآ دومرف : ادخ  امن ، نم  تما  ار  نانآ  دنراد  زاب  يدـب  زا  دـنراداو و  یکینب  دـندش : هدروآرب  مدرم  يارب  هک  دنـشاب  یتما  نیرتهب  هک  مبای 
نم تما  ار  اهنآ  تشهبب  نازاتشیپ  دناهدیرفآ و  نیرخآ  هک  ار  یتما  مبای  حاولا  رد  نم  شتسار  اراگدرورپ  تفگ : یسوم  دنشاب  دمحا  تما 

تما ار  اهنآ  دـنناوخیم ، رب  زا  تسا و  اهنآ  هنیـس  رد  اهنآ  ینامـسآ  باتک  هک  مبای  یتما  حاولا  رد  نم  تفگ  دـندمحا  تما  نانآ  دومرف  امن 
. دندمحا تما  نانآ  دومرف : امن ، نم 

دوش و هتشون  شیارب  هنسح  کی  دنکن  ار  نآ  دنک و  کین  راک  دصق  ناشیکی  نوچ  هک  ار  یتما  مبای  یتما  حاولا  رد  نم  اراگدرورپ  تفگ :
وا رب  يدب  کی  دنکب  شرگا  دوشن و  هتـشون  وا  رب  يزیچ  دنکن  ار  نآ  دنک و  دب  راک  دصق  رگا  دوش و  هتـشون  شیارب  هنـسح  هد  دـنکب  رگا 

باتک تسخن و  باـتک  هک  مباـی  ار  یتما  حاولا  رد  نم  اراـگدرورپ  تفگ  دـندمحا  تما  ناـنآ  دومرف : اـمن ، نم  تما  ار  اـهنآ  دوش  هتـشون 
. دندمحا تما  نانآ  دومرف  امن ، نم  تما  ار  نانآ  دننک  دربن  وگغورد  مشچ  کی  اب  و  دنراد ، رواب  ار  يرخآ 

تفگ یـسوم  دـندمحا ، تما  نانآ  دومرف  امن ، نم  تما  ار  اهنآ  دـناهدش ، تعافـش  هدننکتعافـش و  هک  مبای  ار  یتما  حاولا  رد  نم  تفگ :
دشن هداد  تما  نادب  هک  دش  هداد  هزجعم  ود  یسومب  تفگ : هزمح  وبا  امن ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحا  تما  زا  مه  ارم  اراگدرورپ 

زا دومرف : فارعالا » - 144 دوخ ، نتفگ  نخـسب  دوخ و  تالاسرب  مدیزگرب  مدرم  رب  ار  وت  نم  یـسوم  يا  دومرف : ادـخ  دـمحا ، تماب  ینعی 
. دش دونشخ  لد  همهب  یسوم  تفگ : يرتسگ ، تلادع  یتسردب  دننک و  يربهر  یتسردب  هک  دنشاب  یمدرم  یسوم  تما 

هک دنـشاب  یتما  میدـیرفآ  هک  یناـسک  زا  و   » دـناوخ مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  نوچ  تفگ : تسا ، هزمح  یبا  زج  ثیدـح  رد  و 
( نایاپ  ) هدش هداد  شدننام  مه  یسوم  موقب  تسا و  اهامـش  زا  نیا  دومرف ، فارعالا » - 181 يرتسگداد ، یتسردب  دننک و  يربهر  یتسردب 

(. ص 489 نایبلا ج 4 ، عمجم  رد 
242 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

اهنآ نایعیش  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  نادب  دوصقم  هک  دنراد  تلالد  يرایـسب  رابخا  و  تسا ، تما  نیا  هراب  رد  هک  تسا  روهـشم  مود  هیآ  اما 
هَّللا یّلـص  ربمغیپ  رب  ار  هیآ  نیا  سنا  نب  عیبر  هتفگ : نایبلا  عمجم  ج 4 ص 503 )  ) رد یـسربط  و  تشذگ ، تماما  باتک  رد  هچنانچ  تسا 

. دیآ دورف  اهنآ  رب  میرم  نب  یسیع  هکنآ  ات  قح  رب  یمدرم  دنشاب  نم  تما  زا  یتسار  دومرف : ترضح  نآ  دناوخ و  هلآ  هیلع و 
هتسد هس  داتفه و  تما  نیا  هتبلا  تسا  وا  تسدب  مناج  هک  یسک  نادب  دومرف : هک  هدروآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دوخ  دنسب  یشایع  و 

مه و  يرتسگداد » یتسردب  دننک و  يربهر  یتسردب  هک  دنـشاب  یتما  میدـیرفآ  هک  یناسک  زا  و   » هتـسد کی  زج  دنـشتآ  رد  همه  دـنوش و 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 346 

http://www.ghaemiyeh.com


(. نایاپ  ) میتسه اهنآ  ام  دندومرف : هک  هدش  تیاور  مشش  مجنپ و  ماما  زا  و  دنبای ، تاجن  هک  دننانیا 
، نابایب نارادناج  مهدکی  همه  نایرپ  و  دننایرپ ، مهد  کی  هدازیمدآ  هک  هدرک  تیاور  دوخ  ریـسفت  ص 378 ) ج 1 -  ) رد يزار  میوگ : نم 

مهدکی همه  نانآ  و  نیمز ، رب  هتشامگ  ياههتشرف  مهدکی  همه  نانآ  و  ایرد ، نارادناج  مهدکی  همه  نانآ  و  اههدنرپ ، مهدکی  همه  نانآ  و 
ربارب رد  همه  سپـس  متفه ، نامـسآ  اـت  شور  نـیمهب  و  مود ، نامـسآ  ياههتـشرف  مهدـکی  هـمه  ناـنآ  و  رتکـیدزن ، نامـسآ  ياههتـشرف 

اهنآ ياههرامش  هک  دنشرع  ياههدرپارس  زا  هدرپارس  کی  ياههتشرف  مهدکی  نانآ  همه  سپس  دنـشاب ، كدنا  یمک و  یـسرک  ياههتـشرف 
. تسا رازه  دصشش 

شربارب رد  اهنیا  همه  دوش  هدیجنس  تسا  اهنآ  نایم  اهنآ و  رد  هچنآ  اهنیمز و  اهنامـسآ و  اب  شیدنلب  انهپ و  هدرپارـس و  ره  يازارد  نوچ  و 
اپ رـس  رب  اـی  عوکر و  رد  اـی  تسا  هدجـسب  نآ  رد  ياهتـشرف  هکنیا  زج  تسین  نآ  رد  یئاـپ  ياـج  هزادـناب  و  یکچوـک ، هزادـنا  و  دـنکدنا ،

. سیدقت حیبستب و  دنراد  یلاجنج  و  هداتسیا ،
اهنیا اب  سپس  دنادن ، ادخ  زج  ار  ناشهرامش  ایرد و  رد  دنشاب  هرطق  کی  نوچ  دندرگیم  شرع  درگ  هک  اههتـشرف  ربارب  رد  نانیا  همه  سپس 

یتسس دنرادربنامرف  اونش و  همه  و  دنلیئربج ، ياههاپس  هک  یئاههتشرف  و  دنلیفارسا ، ناوریپ  هک  حول  ياههتشرف  تسا 
243 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

هک يزور  زا  دـنریگ  یـشیپ  نآ  رد  مهب  تسا و  ایوگ  شمیظعت  رکذـب و  ناشنابز  و  دنتـسه ، ناحبـس  يادـخ  شتـسرپ  راک  رد  و  دـنرادن ،
تدـم هن  و  دـنرادن ، هرامـش  اهنآ  سانجا  دـنوشن ، هتـسخ  دـننکن و  یگرزب  رـس  وا  شتـسرپ  زا  زور  بش و  ياهنآ  رد  هدـیرفآ ، ناشادـخ 

: دومرف هچنانچ  هلالج  لج  شتوکلم  تقیقح  قیقحت  تسنیا  و  ناشتادابع ، تیفیک  هن  و  ناشرمع ،
«. وا دوخ  زج  ار  تراگدرورپ  ياهرکشل  دنادن  »

[ تایاور ]
ار نیمز  هک  هاگنآ  زا  لج  زع و  ادخ  هک  هتبلا  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  مدینش  تفگ : ملـسم ، نب  دّمحم  زا  شدنـسب  لاصخ  رد  - 1

ناهج رد  يرگید  زا  سپ  ار  یکی  نآ  رد  هدیرفآ و  نیمز  يور  كاخ  زا  ار  نانآ  دنتسین ، مدآ  نادنزرف  زا  هک  هدیرفآ  ناهج  تفه  هدیرفآ 
زا هدـیرفآ  ار  تشهب  هک  يزور  زا  ادـخب  هن  دـیرفآ ، وا  زا  ار  شنادـنزرف  دـیرفآ و  ار  رـشبلا  وبأ  مدآ  لج  زع و  ادـخ  سپـس  هداد ، اج  دوخ 
هک دـیرآ  رظن  رد  امـش  دـیاش  هدـیرفآ  شلج  زع و  ادـخ  هک  هاگنآ  زا  ناراکهنگ  راـفک و  حاورا  زا  خزود  هن  و  هدوبن ، یهت  ناـنمؤم  حاورا 
ادخ خزود  رد  ناشحاورا  اب  ار  نارفاک  ياهندب  و  دروآرد ، تشهب  رد  اهنآ  حاورا  اب  ار  نایتشهب  ياهندب  ادـخ  و  دوش ، زیخاتـسر  زور  نوچ 
هتبلا هک  ادـخب  يرآ  دنرامـش ؟ گرزب  و  دـنناد ، هناگی  دنتـسرپب و  ار  وا  هک  دـنیرفاین  یقلخ  و  دوشن ، هدـیتسرپ  شدالب  رد  یلاعت  كراـبت و 

ایآ رس ، يالاب  ینامسآ  اپ و  ریز  رد  ینیمز  ناشارب  دنیرفایب  و  دنرادگرزب ، دنسانش و  هناگی  دنتـسرپب و  ار  وا  هک  هدام  رنیب و  دنیرفآ  یقلخ 
زع ادخ  و  میهاربا ) - 48 رگید ، ياهنامسآ  اهنامـسآ  ياجب  دیآ و  رگید  نیمز  نیمز  ياجب  هک  يزور  : » دیامرفیم لج  زع و  ادخ  هک  تسین 

(. ق - 15 دناهزات ، یشنیرفآ  زا  یششوپ  رد  هزور  ره  اهنآ  هکلب  تسخن  شنیرفآ  رد  میدنامرد  ایآ  : » هدومرف لج  و 
. هدروآ ار  نآ  دننام  دّمحم  زا  یشایع 

مادـک ره  هک  تسا  ملاـع  لـج 12000  زع و  ادـخ  يارب  یتـسار  دوـمرف : هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماـما  زا  شدنـسب  ( 172  ) لاـصخ رد  - 2
، نیمز تفه  نامسآ و  تفه  زا  دنرتگرزب 

244 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
«. 1  » متسه اهنآ  همه  رب  تجح  نم  و  دراد ، يرگید  ملاع  لج  زع و  ادخ  هک  دننادیمن  ناشمادک  چیه  و 

. هدروآ ار  نآ  دننام  هَّللا  دبع  نب  دعس  رئاصبلا  بختنم  رد 
ایآ  » مدیـسرپ ار  لج  زع و  ادـخ  لوق  ریـسفت  مجنپ  ماما  زا  تفگ : دـیزی ، نب  رباـج  زا  شدنـسب  ( 180  ) لاـصخ رد  و  ( 200  ) دـیحوت رد  - 3
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هک تسنیا  شلیوات  رباج  يا  دومرف : خساپ  ق ) - 15 دناهزات ، یشنیرفآ  زا  یـششوپ  رد  زور  ره  نانآ  هکلب  تسخن  شنیرفآب  میدش  هدنامرد 
لج زع و  ادـخ  خزود ، رد  خزود  لها  و  دـننک ، اج  تشهب  رد  تشهب  لها  ار و  ناهج  نیا  دـهد و  نایاپ  ار  قلخ  نیا  لج  زع و  ادـخ  نوچ 
اهنآ يارب  نیمز  نیا  زج  ینیمز  و  دنـسانش ، هناگی  دنتـسرپب و  ار  وا  يردامیب ، يردپیب و  یقلخ  و  دـنیرفایب ، رون  زا  ناهج  نیا  زج  یناهج 
ناهج کی  نیا  انامه  لج  زع و  ادخ  هک  يرادنپ  وت  دیاش  دنک ، هیاس  اهنآ  رب  هک  نامسآ  نیا  زج  ینامـسآ  و  دنـشاب ، نآ  يور  هک  دنیرفایب 

وبا  ) مدآ رازه  رازه  ناهج و  رازه  رازه  یلاعت  كرابت و  ادخ  هتبلا  ادخب  يرآ  هدیرفاین ، امـش  زج  یمدآ  لج  زع و  ادخ  هکنیا  ای  هدیرفآ ، ار 
«. 2  » ینایمدآ همه  نیا  ناهج و  همه  نیا  لابند  وت  هدیرفآ و  رشبلا )

هزاـت شنیرفآ  زا  دوـصقم  و  تـسا ، ثـعب  تاـبثا  يارب  هـک  تـسنیا  روهـشم  لوا » شنیرفآ  رد  میدـنامرد  اـیآ   » لـج زع و  ادـخ  لوـق  ناـیب 
چیه هکنیا  اب  میدـیرفآ  ار  اهنآ  تسخن  هک  یماگنه  میدـنامرد  ایآ  ینعی  هدومرف : شریـسفت  ج 9 ص 144 )  ) رد هر - یـسربط - تسنامه ،

. هزات شنیرفآ  ندنادرگزاب  زا  دنیهارمگ  هابتشا و  رد  اهنآ  هکلب  اهنآ ، ندنادرگزاب  ثعب و  زا  مینامرد  هنوگچ  سپ  دندوبن 
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لیوات دیاش  دندش و  دقتعم  نادب  رگید  نارادنید  نادنمدرخ و  فلاخم  و  دندرک ، لیوات  صخـش  کی  رد  اههنومن  ددـجتب  ار  نآ  هیفوص  و 
دـشاب و اـهملاع  سنج  یلوا  زا  دوـصقم  هکنیاـب  تسا  نکمم  تشذـگ  شیپ  هچنآ  نآ و  ناـیم  عـمج  و  تسا ، هیآ  نوـطب  زا  ربـخ  رد  دراو 
، دناهتفگ نادـب  نادـقتعم  یخرب  هچنانچ  نآ  مدـقب  هن  ملاع  ثودـحب  دـنراد  تلالد  رابخا  نیا  لاح  رهب  و  اهملاع ، عون  ربخ  نیا  زا  دوصقم 

. دوشن یهانتم  ات  دوش  هرامش  شیب  مه  هچ  ره  نامز  اریز 
هد دصیس و  لج  زع و  ادخ  یتسار  هتفگ : نیملاعلا ) بر   ) ادخ لوق  ریسفت  رد  سابع  نبا  زا  شدنـسب  ( 715  ) میهاربا نب  یلع  ریسفت  رد  - 4
ار شنادـنزرف  مدآ و  و  دـناهدرکن : ادـخ  یناـمرفان  ندزمهب  مشچ  کـی  زگره  هک  اـیرد  تفه  تشپ  هدـیرفآ و  فاـق  تشپ  ناـهج  دـنچ  و 

ادـخ دـهاوخب  هکنیا  زج   » وا لوـق  تسنیا  و  هدروآ ، دـنزرف  هچنآ  تسا و  مدآ  ربارب  هدزیـس  دصیـس و  زا  شمادـک  ره  ناـهج  دناهتخانـشن ،
زا شیپ  نیمز  رد  ایآ  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دش  هدیسرپ  دومرف : مجنپ ، ماما  زا  شدنسب  يدنوار  صصق  رد  - 5 نایملاع » راگدرورپ 
هک دندوب  یقلخ  نیمز  اهنامسآ و  رد  هتبلا  يرآ  دومرف : خساپ  دنتـسرپب ؟ ار  ادخ  هک  دناهدوب  ادخ  ياههدیرفآ  زا  هدیرفآ  شنادنزرف  مدآ و 

نوچ لج  زع و  ادـخ  هک  نوچ  یتساک ، یتسـسیب و  زور  بش و  رد  دنتـشادیم  گرزب  و  دـنتفگیم ، حـیبست  دـندرکیم و  سیدـقت  ار  ادـخ 
نایم ار  اهنآ  و  دندرکیم ، زاورپ  تساوخیم  ادخ  اجره  هک  دیرفآ  رادلاب  یناحور  ياههتشرف  سپـس  دوب ، اهنامـسآ  زا  شیپ  دیرفآ  ار  اهنیمز 

. دیزگرب اهنآ  نایم  زا  ار  لیئربج  لیئاکیم و  لیفارسا و  و  دندرکیم ، سیدقت  ار  وا  زور  هنابش  داد و  اج  نامسآ  ياههقبط 
نآ زج  شرپ و  رد  هک  تشادهگن  ار  اهنآ  و  دندوب ، اههتـشرف  زا  رتنیئاپ  هک  دـیرفآ  رادـلاب  یناحور  نایرپ  نیمز  رد  لج  زع و  ادـخ  سپس 

، دـندشیمن تسـس  دـندرکیم و  سیدـقت  زور  هنابـش  ار  ادـخ  نآ و  يالاب  داد و  اج  نیمز  تفه  ياههقبط  نایم  ار  اهنآ  دنـسرن و  اههتـشرفب 
یمدآ دنتـسه ، نانآ  قلخ  دننام  سانـسن »  » دندیـشونیم دندروخیم و  رپ  لابیب و  ناج و  نت و  اب  دـیرفآ  اهنآ  زا  رتنیئاپ  یئاههدـیرفآ  سپس 

اهنآ دنتسین ،
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. دندشیمن تسس  دندرکیم و  سیدقت  زور  هنابش  ار  ادخ  نایرپ  اب  داد  اج  نیمز  تشپ  نیمز و  هنایم  ار 
دندوسآیم و اهنآ  اب  دندرکیم و  ندید  اهنآ  زا  دنتفگیم و  دورد  اهنآب  دندروخیمرب و  اههتشرفب  دندرکیم و  زاورپ  اهنامـسآب  نایرپ  تفگ :

ادـخ نامرف  زا  داد  اج  اههتـشرف  اب  نیمز  ياههنایم  رد  دـیرفآ و  ادـخ  هک  سانـسن  نایرپ و  زا  یهورگ  سپـس  ربخلا )  ) دـنتخومآیم اهنآ  زا 
ار مه  نوخ  هک  اجنآ  ات  دندومن ، یتسد  الاب  ادخ  رب  یـشکرس  رد  رگیدکیب  و  دندرک ، متـس  قحانب  دـندرک و  یگزره  و  دـندرک ، یچیپرس 
دنـسپ و ادـخ  ياـهراکب  ناـیرپ  زا  ناربناـمرف  هورگ  دومرف : دـندش ، رکنم  ار  یلاـعت  ادـخ  يراـگدرورپ  دـندروآ و  راـب  یهاـبت  و  دـنتخیر ،

. دندش ادج  دندرک  یشکرس  ادخ  نامرف  زا  هک  سانسن  يرپ و  هورگ  ود  زا  دندرک و  یگداتسیا  وا  يرادربنامرف 
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دنسرب اههتشرف  رادیدب  دنرپب و  نامسآب  دنتسناوتن  تخیر و  ورف  دندومن  درمت  دندرک و  یشکرس  ادخ  نامرف  زا  هک  ینایرپ  لاب  ادخ  دومرف :
: دومرف دندرک  ینامرفان  هانگ و  نوچ 

هک درکیم  دومناو  اههتـشرفب  تشاد  مان  ثراح )  ) هک سیلبا  دندرکیم و  زاورپ  نامـسآب  شیپ  دننام  زور  بش و  اهیرپ  زا  ادخ  ربنامرف  هورگ 
دندروخیم و دندیلولیم  نیمز  رد  اههدنزخ  دننام  سانـسن ، هن  يرپ ، هن  دندوب ، هتـشرف  هن  دـیرفآ  یقلخ  ادـخ  سپـس  تسا  ربنامرف  هورگ  زا 

يوزرآ و  زآ ، و  نادـنزرف ، یتسود  نانز و  شهاوخ  ادـخ  دنتـشادن  هدام  دـندوب و  رن  همه  نیمز  هاگارچ  زا  ناـیاپراهچ  نوچ  دندیـشونیم 
گرب هدـنزخ ، هن  دـندوب و  همیهب  هن  تفرگیم ، ارف  ار  اـهنآ  زور  هن  دوب و  هریت  اـهنآ  هب  بش  هن  دوب ، هداـهنن  اـهنآ  رد  یگدـنز  ماـک  و  زارد ،

. دندیشونیم گرزب  ياهرهن  ناشوج و  ياههمشچ  زا  دوب و  ناشهماج  اهتخرد 
هک اسرباج )  ) مانب تخاس  يرهـش  ناشیارب  تخادنا و  ایرد  ندز و  باتفآ  تشپ  ار  یهورگ  دزاس و  هورگ  ود  ار  اهنآ  تساوخ  ادـخ  سپس 

و داد ، اج  نآ  رد  ار  اهنآ  سپـس  نامـسآ و  ات  نیمز  زا  داـهن  نآ  رب  نینهآ  یئور  اـب  تشاد و  تعـسو  خـسرف  رازه  رد 12  خـسرف  رازه   12
ناشیارب يرهش  دنکفا و  ایرد  رونآ  بورغ و  باتفآ  تشپ  ار  رگید  هورگ 
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لها ياج  اسرباج )  ) لها داد ، اج  نآ  رد  ار  اهنآ  نامـسآ و  ات  نینهآ  یئوراب  اـب  خـسرف  رازه  رد 12  خسرف  رازه   12 اقلباج )  ) مانب تخاس 

. دنسانشیمن ار  مادک  چیه  مه  سانسن  يرپ و  زا  نیمز  هنایم  لها  و  دننادیمن ، ار  نایئاسرباج  ياج  مه  اهنآ  دننادیمن و  ار  اقلباج ) )
بورغ يدولآ  لگ  همشچ  رد  سپس  دنرب ، دوس  نآ  ینشور  ترارح و  زا  دباتیم و  سانـسن  يرپ و  زا  نیمز  ياههنایم  لها  رب  دیـشروخ  و 

. دنک بورغ  اقلباج  سپ  زا  دیآرب و  اسرباج  سپ  زا  نآ  اریز  دنک ، عولط  نوچ  اسرباج  لها  مه  دنربخیب و  نآ  زا  اقلباج  لها  دنک و 
زا اهنآ  دومرف : دباتن ؟ اهنآ  رب  دیـشروخ  هکنیا  اب  دنـشونیم  دنروخیم و  هنوگچ  دننام ، هدنز  دننیب و  هنوگچ  سپ  نینمؤملا  ریما  ای  دـش  هتفگ 
زج یبکاوک و  هن  نارتخا و  هن  یهام و  هن  هدیرفآ و  يدیـشروخ  ادخ  هک  دننادن  تسا ، دیـشروخ  رون  زا  رتهدنبات  هک  دنریگ  وترپ  ادـخ  رون 
زج و  دندینـشن ، ار  شمان  دنـسانشن و  ار  سیلبا  دومرف : دراد ؟ اهنآ  اـب  یطاـبترا  هچ  سیلبا  نینمؤملا  ریما  اـی  دـش : هتفگ  دنـسانشن ، ار  ادـخ 

ار ادخ  زیخاتسر ، زور  ات  دنریمن  دنوشن ، ریپ  دنوشن  رامیب  دنزرون ، یهانگ  ءاطخ و  زگره  مادک  چیه  دنـسانشن ، کیرـشیب  هناگی و  يادخ 
. تسناسکی اهنآ  ربارب  رد  زور  بش و  دنوشن ، تسس  دنتسرپب و 

دـش نیا  رب  ادخ  شنیرفآ  نوچ  و  دنیرفآ ، یقلخ  تشاد  تسود  سانـسن  يرپ و  نارذـگ  زا  لاس  رازه  تفه  زا  سپ  ادـخ  یتسار  دومرف : و 
: دومرف اههتشرفب  سپس  دز و  الاب  ار  نامسآ  ياههدرپ  نیمز  اهنامسآ و  رد  یشدیدپ  ریدقت  ریبدت و  يارب  دنیرفآ  ار  مدآ  هک 

؟ دیدنسپیم میارب  ار  ناشیربنامرف  رادرک و  ایآ  هک  دیرگنب  نیمز  رد  ارم  سانسن  يرپ و  ياههدیرفآ 
مشخ ادخ  يارب  دندرمش و  گرزب  ار  نآ  دندید و  قحانب  نیمز  رد  یهابت  يزیر و  نوخ  ناهانگ و  زا  ار  نانآ  رادرک  دندیشکرس و  اهنآ  و 

رهاق و يرابج  يزیزع  وت  اراگدرورپ  دنتفگ : دندرکن و  راهم  ار  دوخ  مشخ  دندروخ و  سوسفا  نیمز  لها  رب  دنتفرگ و 
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وت تیفاع  زا  و  دنروخیم ، ار  وت  يزور  دنخرچیم و  وت  تسد  ریز  وت و  نیمز  رد  همه  دناوت  نوبز  ناوتان و  هدـیرفآ  همه  نانیا  يراوگرزب و 
یـشکن دوخ  يارب  يونـش  ینیب و  اهنآ  زا  هچنآ  ماقتنا  ینکن و  مشخ  وت  گرزب و  ناهانگ  نیا  اب  دننک  وت  ینامرفان  همه  نیا  اب  دـنرب و  هرهب 

. تسین وت  روخ  رد  و  تسا ، راوگان  ام  رب  نیا 
، نم نیمز  رد  میاههدـیرفآ  رب  دـشاب  نم  تجح  ات  مراذـگ  نیزگیاـج  نیمز  رد  نم  دومرف : دینـش  ار  اههتـشرف  راـتفگ  ادـخ  نوچ  و  دومرف :
و تساپـسب ، میئوگ  حیبست  ام  هکنیا  اب  دزیرنوخ  دزیگنا و  داسف  هک  یـسک  نآ  رد  يراذگیم  ایآ  ام  راگدرورپ  وت  یهزنم  دنتفگ : اههتـشرف 

؟ تیارب مینک  سیدقت 
ناربمغیپ و شداژن  زا  و  منیرفایب ، ياهدیرفآ  دوخ  تسدب  نم  دینادن ، امـش  ار  هچنآ  نم  منادیم  شتـسار  میاههتـشرف  يا  دومرف : یلاعت  ادخ 
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مباذع زا  و  دنراد ، زاب  ار  اهنآ  مینامرفان  زا  ات  منیمز  رد  میامن  هفیلخ  مقلخ  رب  ار  نانآ  و  منیرفایب ، ربهر  ناماما  بوخ و  ياههدنب  نالوسر و 
. دنناشکب مهارب  ار  اهنآ  و  دنیامنهر ، میربنامرفب  و  دنناسرتب ، ار  نانآ 

اوه و رد  مزاـس و  كاـپ  ناـشدوجو  ثول  زا  ار  نآ  منارب و  منیمز  زا  ار  ناوید  و  نداد ، میب  رذـع و  ماـمتا  يارب  منک  دوخ  تجح  ار  ناـنآ 
، دنشابن اهنآ  اب  هتخیمآ  نیشنمه و  دنرگنن و  ار  ناشصخش  و  دننیبن ، ار  نانآ  میاههدیرفآ  سپ  مهد ، ناشیاج  اهنابایب  رد  نیمز و  ياههشوگ 

نم قلخ  رانک  رد  ماهدیزگرب و  مدوخ و  قلخ  هدیرفآ و  داژن  زا  ار  نامرفان  يرپ  ناشکرس  داژن  منک  رود  دندرگن و  اهنآ  شونمه  روخمه و 
شروی و  دندرگن ، شون  مه  دنوشن و  نیشنمه  اهنآ  اب  و  دنرواین ، مشچب  ار  يرپ  صخش  مقلخ  و  مشک ، هدرپ  مقلخ  نایرپ و  نایم  و  دنشابن ،

هاـگیاجب ار  ناـنآ  دـنک ، یناـمرفان  ارم  دوـخ ، ناـهن  يارب  مدـیزگرب  متـشاد و  گرزب  ار  وا  هک  مقلخ  داژن  زا  هک  ره  و  دـننکن ، اـهنآ  نوـچ 
. مرادن یکاب  مرآرد و  اهنآ  هاگبآب  و  مرب ، نانامرفان 

یمدآ ماهدننیرفآ  نم  شتسار  دومرف : اههتشرفب  و  یمیکح ، زیزع و  وت  اریز  یتخومآ  امب  وت  هچنآ  زج  تسین  یشناد  ار  ام  دنتفگ : اههتـشرف 
هدیکشخ یلگ  زا  ار 
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. دیهن كاخ  رب  یناشیپ  وا  يارب  همه  مدیمد  وا  رد  دوخ  حور  زا  متخاس و  ار  وا  نوچ  و  تسا ، هدروخلاس  ياهرخ  زا  هک 

اپ رب  ار  هچنآ  دزاس  نوگرگد  ادخ  هک  تسین  دنیرفایب و  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  اههتشرف  يارب  تشاد  شیپ  هک  دوب  یتجح  ادخ  زا  نیا  دومرف :
شفک رد  ار  نآ  تفرگ و  رب  یتشم  شتـسار  تسد  اـب  اـت  داد  ناـمرف  ار  هتـشرف  کـی  ادـخ  و  نداد ، میب  تجح و  ماـمتا  زا  سپ  رگم  دراد 

میج هب  رگا  و  دنتخورف ، یگرزب  دندرک و  ترارـش  ینعی  اوحرمف » : » حاضیا منیرفایب ! وت  زا  دومرف : لج  زع و  ادـخ  درک و  کشخ  هتخاس و 
شـشوپ هدرپ و  زور  رد  دـنرادن و  شـشوپب  زاین  بش  رد  هک  تسنیا  روظنم  اسب  لیللا » مهـسبلی  و ال   » تسا یناشیرپ  یهاـبت و  ینعمب  دـشاب 

تـشپ دنردب و  ناهج  نیا  زا  اسرباج  اقلباج و  هک  دیآرب  ربخ  نیا  زا  و  زور ، هن  دنراد و  بش  هن  دـباتن  اهنآ  رب  دیـشروخ  هکنیا  ای  دـنهاوخن 
دنسب نآ  مامت  و  هدرک ، رصتخم  ار  ربخ  يدنوار  دنیاهنآ ، دننام  ای  اههتشرف  زا  یفنص  ناشلها  روهـشم و  رب  انب  دنمتفه  هکلب  مراهچ  نامـسآ 

. تشذگ مجنپ  دلجم  رد  يرگید 
ود ادـخ  يارب  یتسار  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هدـیناسر  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  تیاور  هک  مشـش  ماما  زا  دوخ  دنـسب  رئاـصب  رد  - 6

و الط ، زا  تسا  هگنل  کی  رد  رازه  رازه  يرهـش  ره  رد  نهآ و  زا  تسا  وراب  ود  اهنآ  رب  برغم ، رد  يرگید  قرـشم و  رد  یکی  تسا  رهش 
و تسا ، اهنآ  نایم  رد  و  تسا ، رهـش  ود  نآ  رد  ار  هچنآ  منادیم و  ار  اهنابز  نآ  همه  نم  و  تسا ، ادـج  ادـج  نابز  رازه  رازه  داتفه  نآ  رد 

(. هدش تیاور  شدنسب  یفاک ص 462  رد ج 1   ) مالّسلا امهیلع  نیسح  مردارب  نم و  زج  تسین  اهنآ  يارب  یتجح 
. هدمآ شدننام  رگید  دنسب  نامه  زا  و 

نیمز اهنامـسآ و  توکلم  میهارباب  میدومن  نینچمه  و   » لج زع و  ادخ  لوق  زا  مدیـسرپ  مجنپ  ماما  زا  دیوگ  رباج  زا  شدنـسب  نامه  زا  -: 7
دیوگ ماعنالا » - 75 ار ،

250 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
هک داتفا  يرونب  ماهدید  ات  تفاکش  فقس  مدید  مدرک و  الاب  ار  مرس  نک ، الاب  ار  ترس  دومرف : درک و  الاب  ار  شتـسد  ماما  دوب و  ریزب  مرس 

مدروآرب روآرب  رس  دومرف : سپس  مدرک  ورف  نک ، ورف  رس  دومرف : دید ، نینچ  ار  اهنامسآ  توکلم  میهاربا  دومرف : سپس  دش ، هریخ  ممشچ 
شاهماج درب و  رگید  هناخب  دروآ و  ردب  میدوب  نآ  رد  هک  ياهناخ  زا  ارم  تساخرب و  تفرگ و  ار  متسد  سپس  تفگ : دوب ، اجرب  فقـس  و 

. دیشوپ رگید  هماج  دنک و  ار 
؟ یئاجک رد  ینادیم  دومرف  نمب  تشذگ و  یتعاس  نکن و  زاب  ار  تمشچ  دومرف : متسب  ار  ممـشچ  دنبب و  ار  دوخ  مشچ  دومرف : نمب  سپس 

يزیچ هک  نک  زاب  دومرف  منک  زاب  ار  ممـشچ  یهدـیم  هزاجا  تنابرق  متفگ  دومیپ  نینرقلا  وذ  هک  یکیرات  نآ  رد  دومرف  تناـبرق ! هن  متفگ :
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: دومرف داتـسیا و  تفر و  یکدـنا  سپـس  مدـیدیمن ، ار  دوخ  ياپ  ياج  هک  مدوب  یکیراـت  کـی  رد  هاـگانب  مدوشگ و  مشچ  دـید ، یهاوخن 
؟ یئاجک ینادیم 

. دیشون نآ  زا  رضخ  هک  یناگدنز  همشچرس  رب  دومرف : هن ، متفگ :
یموس ملاعب  و  دندوب . ام  ملاع  نوچ  نآ  لها  نکاسم و  نامتخاس و  میتفر و  هار  نآ  رد  و  میدمآرب ، رگید  ملاعب  میدمآرد و  ملاع  نآ  زا  و 

اهنامـسآ توکلم  نامه  تسا و  هدیدن  میهاربا  هک  تسا  نیمز  توکلم  نیا  دومرف : میدرک ، رذگ  ملاع  جنپ  هب  ات  لکـش ، نامهب  میدـمآرد 
ياج اهملاع  نیا  زا  یکی  رد  درذگرد  هک  اهام  زا  یماما  ره  يدید ، هک  تسا  یلکشب  مادک  ره  تسا  ملاع  هدزاود  نیمز  توکلم  هدید ، ار 

. میراد اج  نآ  رد  ام  هک  دنامب  یملاع  رد  تسا  مئاق  ماما  هک  اهنآ  نایاپ  ات  دریگ 
دنک و ار  اههماج  نآ  و  میدمآرد ، نآ  زا  هک  میدوب  هناخ  نامه  رد  هاگان  تفرگ و  ار  متسد  متسب و  دنبب ، مشچ  دومرف : نمب  سپـس  تفگ :

. تعاس هس  دومرف : هتشذگ ؟ ردقچ  زور  زا  تنابرق  متفگ : و  میتشگ ، زاب  دوخ  سلجمب  دیشوپ و  تشاد  هک  ياهماج 
( ضرالا  ) اهنآ تئارق  رد  ایوگ  و  هدید ، سپ  نآ  زا  هدـیدن و  ار  نآ  شموق  اب  هرظانم  ماگنه  رد  ای  ار  همه  ینعی  هدـیدن  ار  نآ  میهاربا  نایب :

. تسا هدشن  هفاضا  نآ  رب  توکلم  تسا و  بوصنم 
251 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

نآ رد  هرقن  ياهیتشک  هک  دوب  یئایرد  هاگانب  تفوک و  نیمز  رب  ياـپ  مدوب و  مشـش  ماـما  دزن  تفگ : ریـصب ، یبا  زا  شدنـسب  رئاـصب  رد  - 8
دمآ و ردب  تفر و  اهنآ  نورد  دوب ، اپرب  هرقن  زا  یئاهرداچ  نآ  رد  هک  یئاجب  دیسر  ات  مدش  راوس  شهارمهب  دش و  هرقن  یتشک  راوس  دوب ،
دوب و مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رداچ  نآ  دومرف : يرآ  متفگ : متفر  نآ  نورد  تسخن  هک  يدید  ار  رداچ  نآ  دومرف ، نمب 

یلع زا  متفه  نیـسح و  زا  مشـش  نسح و  ماما  زا  مجنپ  هجیدخ و  زا  مراهچ  همطاف و  زا  یموس  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  رداچ  يرگید 
. دریگ ياج  نآ  رد  دراد و  يرداچ  هکنیا  زج  دریمن  ام  زا  یسک  و  مدوخ ، نآ  زا  مهن  دوب و  مردپ  رداچ  متشه  نیسحلا و  نب 

ندـمآرب زا  شیپ  هک  مسانـشیم  ار  يدرم  هنیدـم  رد  نم  لـضفلا  اـبأ  يا  دوـمرف : نمب  مجنپ  ماـما  تفگ : ریدـس  زا  شدنـسب  ناـمه  زا  و  - 9
« يرتسگداد قحب  دننک و  يربهر  قحب  هک  دنـشاب  یتما  یـسوم  موق  زا  و   » هدومرف ادخ  هک  یهورگ  دزن  تفر  شبورغ  زا  شیپ  دیـشروخ و 

. درک حالصا  ار  نآ  دوب و  اهنآ  نایم  هک  یشکمشک  يارب 
نم تفگ : یتسیک ؟ وت  دومرف : واب  ماما  دمآ و  مالّسلا  هیلع  مراهچ  ماما  دزن  يدرم  تفگ : یلع  نب  دمصلا  دبع  زا  شدنـسب  نامه  زا  و  - 10

ام دزن  هک  هاگنآ  زا  هک  مهد  ناشن  ار  يدرم  وتب  دومرف : سپس  تسیرگن و  ودب  تفگ  ياهدنـسانش ، فارع و  وت  سپ  دومرف : متـسه ، مجنم 
؟ تسیک وا  تفگ : مجنم  دیبنجن ؟ مه  شدوخ  ياج  زا  تسا و  ایند  ربارب  هس  زا  رتگرزب  ناشمادک  ره  هک  دز  ماگ  ملاع  هدراهچ  رد  يدـمآ 

. يدرک هریخذ  تاهناخ  رد  هچ  نادب  يدروخ و  هچ  نادب  منک  هاگآ  ار  وت  یهاوخب  رگا  متسه و  نم  دومرف :
داتفه نآ  رد  دراد و  مان  اـقلباج »  » برغم تشپ  تسیرهـش  ار  ادـخ  یتسار  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  شدنـسب  ناـمه  زا  و  - 11

زج دنیوگن  چیه  دننکن و  يراک  چیه  دندرکن و  ادخ  ینامرفان  ندزمهب  مشچ  کی  دـنناهج و  نیا  تما  دـننام  مادـک  ره  تسا و  تما  رازه 
. ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  اب  یتسود  راهظا  اهنآ و  زا  يرازیب  لوا و  ياتودب  نیرفن 
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، تسنآ زا  نیا  وترپ  هک  تسیناشخرد  نیمز  امش  نیمز  نیا  سپ  ار  ادخ  یتسارب  دومرف  مالّسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  نامه  زا  و  - 12

. دنیوج يرازیب  نالف  نالف و  زا  همه  دنزاسن و  کیرش  وا  ای  ار  يزیچ  دنتسرپیم و  ار  ادخ  هک  تسا  یقلخ  نآ  رد 
اهنآ رد  تسا و  دیشروخ  همشچ  لهچ  امش  دیشروخ  همشچ  نیا  تشپ  یتسار  دومرف : مالّسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  نامه  زا  و  - 13

رب نعل  ماهلاب  و  هن ، ای  هدیرفآ  یمدآ  ادخ  دننادیمن  تسیرایـسب ، قلخ  اهنآ  رد  تسا و  هام  لهچ  امـش  هام  تشپ  یتسار  و  تسیرایـسب ، قلخ 
دناهتسناد . ار  الف  نالف و 
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: دومرف مّود  ماما  تفگ : ینادمه ، دیعس  یبا  ات  شدنسب  نامه  زا  و  - 14
هگنل رازه  داتفه  یئوراب  ره  رد  نهآ ، زا  تسا  یئوراب  ار  مادک  ره  و  برغم ، رد  يرهش  قرشم و  رد  يرهش  تسا ، رهش  ود  ار  ادخ  یتسار 

ار اهنابز  نآ  همه  ام  و  دـنراد ، توافت  رگید  کی  اب  همه  هک  تسا  وگتفگ  نایرج  رد  یمدآ  نابز  رازه  داتفه  نآ  هگنل  ره  زا  هک  تسا  رد 
. اهنآ همه  رب  تجح  منم  و  تسین ، مردارب  زج  نم و  زج  ياهدازربمغیپ  اهنآ  نایم  رد  اهنآ و  رد  مینادیم و 

دجربز کـی  ینامـسآ  قاـطن  نیا  تشپ  ار  ادـخ  یتـسار  دوـمرفیم : مدینـش  تفگ : مالّـسلا  هـیلع  نـسحلا  وـبا  زا  شدنـسب  ناـمه  زا  و  - 15
: دیوگ تسا  ماف  هزبس  نامسآ  هک  تسیزبس 

تنعل ار  نالف  نالف و  همه  نایرپ و  نایمدآ و  زا  شیب  تسا  ملاع  رازه  داتفه  نآ  تشپ  ار  ادخ  و  تسا ، هدرپ  دومرف : تسیچ ؟ قاطن  متفگ :
. دننک

تسا و هوک  نامه  قاطن  زا  دوصقم  ای  دشاب  فاق  هوک  دجربز  زا  دوصقم  و  دنیآ ، ام  مشچب  هک  دـشاب  اههوک  قاطن  زا  دوصقم  دـیاش  نایب :
فصو رد  سابع  حدم  ثیدح  حرـش  رد  هتفگ : هیاهن  رد  دشاب ، نامـسآ  دوصقم  هک  تسیرود  لامتحا  و  تسنآ ، تشپ  دجربز  زا  دوصقم 

: مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ 
دوب اهقاطن  نآ  ریز  هک  الاو  فدنخ  زا  وت  يالاو  نادناخ  تفرگرب  رد  ات 

هدش دننام  هک  هاتوک  دنلب و  هوک  هتشر  کی  يامنرود  قاطن  تسا و  قاطن  عمج  قطن 
253 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

يارب باجحب  نآ  ریسفت  اهایرد و  تشپ  لالز  بآ  ینعی  هدمآ  هطقن  کی  ءاف  اب  فاطن  اهباتک  یخرب  رد  نایاپ و  دندنب  نایمب  هک  دنبرمک  اب 
. تسا دوخ  زا  سپ  دید  عیام  هک  تسنیا 

. ملاوع همه  دنقئالخ و  همه  رب  تجح  مالّسلا  مهیلع  همئا  هکنیا  باب  رد  تجح  باتک  رد  مدروآ  نومضم  نیدب  يرایسب  رابخا  میوگ : نم 
ار ایند  تسیدـنچ  زا  دـنامهفب  واب  هک  تساوخ  شراگدرورپ  زا  یـسوم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رابخالا : عماـج  رد  - 16

: دومرف اراگدرورپ  منادب  ار  نآ  مراد  تسود  تفگ : یسرپیم ، ارم  مشناد  ياههدیچیپ  زا  وت  درک  یحو  یسومب  ادخ  هدرک ، زاغآ 
نآ رد  سپس  مدرک ، دابآ  ار  نآ  لاس  رازه  و 50  دوب ، هناریو  لاس  رازه   50 مدیرفآ ، ار  ایند  هک  تسا  لاس  نویلم  دنچ  ربارب  هد  یسوم ، يا 
ایند مدیناریم و  تعاس  کی  رد  ار  همه  سپـس  لاس ، رازه  ات 50  دندیـسرپیم  ارم  زج  دندروخیم و  ارم  يزور  هک  مدیرفآ  واگ  نوچ  یمدرم 

. لاس رازه  ات 50  مدرک  شدابآ  زاب  مدرک ، ناریو  لاس  رازه  ار 50 
طلـسم ایرد  نآ  رب  مدیرفآ و  يروناج  کی  سپـس  دشونب ، بآ  هزم  کی  هک  دوبن  يزیچ  لاس و  رازه  ات 50  مدیرفآ  نآ  رد  یئایرد  سپس 

ار وا  اـت  مدرک  طلـسم  روناـج  نآ  رب  ار  اـهنآ  هشپ و  زا  رتهم  روبنز و  زا  رتمک  مدـیرفآ  یقلخ  سپـس  دیـشون  سفن  کـی  رد  ار  نآ  مدرک و 
گنس متخاس و  ین  هشیب  ار  ایند  همه  سپـس  مدرک  دابآ  لاس  رازه  زاب 50  ار  نآ  سپس  لاس  رازه  دش 50  ناریو  ایند  دنتشک و  دندیزگ و 

. دنامن اهنآ  زا  يزیچ  ات  دندروخ  ار  اهنآ  و  مدومن ، طلسم  نآ  رب  مدیرفآ و  اهتشپ 
مدآ سپـس 30  مدرک ، دابآ  ار  نآ  لاس  رازه  ات 50  سپـس  دنام  ناریو  لاس  رازه  ات 50  ایند  مدرک و  دوبان  تعاـس  کـی  رد  ار  همه  سپس 

نویلم نآ 50  رد  سپـس  مدرک ، دوبان  مردـق  اضقب و  ار  همه  و  دوب ، لاس  رازه  رگید  مدآ  ات  یمدآ  هلـصاف  هک  لاس  رازه  یـس  رد  مدـیرفآ 
نآ رد  هک  مدومن  لدرخ  هناد  زا  رپ  اضف  ات  ار  اهرهـش  همه  و  خرـس ، يالط  زا  خاک  نویلم  دص  رهـش  ره  رد  و  مدـیرفآ ، دـیپس  هرقن  زا  رهش 

رکش زا  زور 
254 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

دوب و شکاروخ  لدرخ  هناد  کی  لاس  رازه  ره  رد  هک  مدیرفآ  روک  هدنرپ  سپـس  رتدیپس ، فرب  زا  رتنیریـش و  لسع  زا  دوب و  رتهزمـشوخ 
. دنتفای نایاپ  ات  دروخ  ار  اهنآ 
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ار مدآ  تردپ  رهظ  ماگنه  هعمج  زور  رد  سپـس  لاس  رازه  ات 50  متخاس  دابآ  ار  نآ  سپـس  لاس ، رازه  ات 50  مدرک  ناریو  ار  اـیند  سپس 
. مدروآرب ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ربمغیپ  وا  تشپ  زا  و  مدیرفاین . لگ  زا  ار  وا  زج  و  مدیرفآ ، دوخ  تسدب 

. مرادن نادب  دامتعا  مدرک و  لقن  وا  زا  مه  نم  هدرک و  لقن  عماج  فلؤم  هک  تسا  نیفلاخم  زا  تیاور  نیا  نایب 
ثاریم هزادنا  زا  مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  تفگ : ملسم  نب  دّمحم  زا  شدنـسب  رـضتحملا  باتک  رئاصبلا و  بختنم  باتک  رد  - 17

، تسا رهش  ود  ار  لج  زع و  ادخ  یتسار  دومرف : مینک ؟ نخس  نآ  هراب  رد  اهام  هک  تسیزیچ  نآ  ره  حرش  ای  تسا  یلک  روما  کی  هک  ملع 
ار اـهنآ  اـم  لاـح  ره  رد  دـننادن ، ار  وا  شنیرفآ  و  دنـسانشن ، ار  سیلبا  هـک  دنـشاب  یمدرم  اـهنآ  رد  برغم ، رد  يرگید  قرــشم و  رد  یکی 
، دنک روهظ  یک  ام  مئاق  هک  دنـسرپب  ام  زا  میزومایب و  اهنآب  و  دنوش ، ءاعد  راتـساوخ  ام  زا  دنـسرپب و  دنراد  زاین  هچ  ره  ام  زا  مینک ، تاقالم 

. دنراد یتخس  ششوک  ءاعد و  دیجمت و  تسا ، خسرف  دص  ناشرهش  هگنل  ود  نایم  هلصاف  دنراد ، یتسرپادخ  رد  یشالت  تدابع و 
و تسا ، حـیبست  ناشکاروخ  دـشاب ، شزامن  هدجـسب  شرـس  هامکی  ناـنآ  زا  یکی  دیرمـش ، زیچاـن  ار  دوخ  رادرک  دـیرگنب  اـهنآب  امـش  رگا 

نادب دنرادرب و  شیاپ  ریز  كاخ  زا  و  دـنریگب ، ار  شدرگ  دنـسیلب و  ار  وا  دـننیب  ار  همئا  زا  یکی  نوچ  نابات ، ناشهرهچ  گرب و  ناشهماج 
ار ام  مئاق  روهظ  راظتنا  هک  هاگنآ  زا  اهنآ  زا  یهورگ  دابدرگ ، گـناب  زا  رتتخـس  دـننک  دـنلب  یگناـب  دـنرازگ  زاـمن  نوچ  دـنیوج ، كربت 

لاس رازه  مادک  ره  رمع  دیامنب . اهنادب  اریو  هک  دنراتساوخ  لج  زع و  ادخ  زا  و  دنـشاب ، هدامآ  لاح  رد  دناهتـشاذگن ، نیمزب  هحلـسا  دنراد 
. تسنایامن یئوجادخ  یسرت و  ادخ  عوشخ و  اهنآ  هرهچ  رد  تسا ،
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تـسس هن  دـنوش و  هتـسخ  هن  دـنراد ، رظن  رد  میوریم  اهنآ  دزن  هک  یتاقوا  تسا . اهنآ  رب  مشخ  زا  دـنرادنپ ، میراد  زاب  اهنآ  زا  ار  دوخ  نوچ 

رکنم دنوش و  رفاک  نادب  دوش  هدناوخ  مدرم  رب  رگا  هک  تسا  اهزیچ  ام  میلعت  رد  و  دـننک ، تئارق  میتخومآ  اهنآب  هچنانچ  ار  نآرق  دـندرگ ،
زارد رمع  ام  يارب  و  دنونشیم ، ام  زا  هچنآ  زا  دنوشیم  لدشوخ  میهدیم  حرش  ناشیا  رب  نوچ  دنسرپیم و  ام  زا  نآرق  تالکشم  زا  دنشاب ، نآ 

اب اهنآ  هدـش ، اطع  اهنآب  هک  ادـخ  زا  تسا  یگرزب  تمعن  میزومآیم  اهنآب  هکنیا  رد  دـننادیم  و  دـنهدن ، تسد  زا  ار  ام  هکنیا  دـنهاوخیم و 
. دنماما ترصن  راتساوخ  دنزاتشیپ و  اهنآ  ناراد  هحلسا  و  دنراد . یجورخ  مئاق  ماما 

يروتـسد هچ  ماما  دننادیم  همه  زا  رتهب  دهد  شنامرف  وا  ات  دزیخنرب  دنیـشن و  وا  ربارب  راوهدنب  دنیب  يریپ  ناشناوج  نوچ  ناوج  دـنراد و  ریپ 
کی رد  دـنیآرد  برغم  قرـشم و  نایم  قلخ  همهب  رگا  دـنک  رداص  رگید  نامرف  ات  دـنراد  یگداتـسیا  نآ  رب  دـهد  ینامرف  اـهنآب  اـت  دراد و 

ار نآ  دنز  ریشمش  یهوکب  ناشیکی  رگا  یلومعم  نهآ  زج  دنراد  نهآ  زا  یئاهریشمش  دنکن ، رثا  اهنآ  رد  نهآ  دننک ، دوبان  ار  همه  تعاس 
. دنک دربن  سراف  ربرب و  مور و  هورگ  ملید و  دنه و  اب  هک  تسا  اهنادب  ماما  دنک  مین  ود 

يربمغیپ هب  رارقا  لج و  زع و  ادـخب  ار  یـشیک  ره  لها  برغم  رد  يرگید  قرـش و  رد  یکی  دنرهـش  ود  هک  اـقلباج  اـت  اـسرباج  ناـیم  رد  و 
یهدنامرف دننک و  اهر  ار  وا  دوش  ناملسم  دریذپ و  هک  ره  دننک  توعد  هداوناخ  ام  تیالو  دیحوت و  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم 

. دنامن نمؤم  زج  یسک  ناتسهوک  نیئاپ  برغم و  قرشم و  نایم  رد  ات  دنشکب  ار  وا  دوشن  ناملسم  دریذپن و  هک  ره  دوخ و  زا  دنرامگ  وا  رب 
نآ رد  دیشروخ ، ریس  زور  لهچ  تفاسمب  ایرد  تشپ  تسیرهش  ادخ  يارب  دومرف : هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  رافص  رئاصب  - 18

هدنسیون ای  يوار  زا  هک  تسا  ات  ود  ملسم  نب  دّمحم  ثیدح  ایوگ  نایب  ربخلا )  ) دنـسانشن ار  سیلبا  و  دندرکن ، ینامرفان  زگره  هک  دنیمدرم 
: دومرف هک  تشذگ  تماما  باتک  رد  دنس  نیمهب  هک  تسنامه  مکی  رخآ  هدش و  طقاس  مود  زاغآ  مکی و  رخآ 
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تواضق و هتشون ، ار  شناد  همه  مالّسلا  هیلع  یلع  شتـسار  دومرف : ثرا ، ضئارف  قالط و  زا  دنیوگ  نخـس  نآ  رد  مدرم  هک  يروما  نیا  زا 

تیاورب هک  تسنامه  یمود  زاغآ  و  مینک ، ءارجا  ار  نآ  هک  تسینوناق  نآ  رد  زج  دشابن  يزیچ  میشاب  راک  رـس  رب  ام  رگا  ار و  ثرا  ضئارف 
ارف ار  وا  شناد  همه  دـنهاوخیم  هک  ییاـج  اـت  تسا  شناد  ذـخا  رد  ماـمتها  دوصقم  هک  اـسب  تسیزیچ و  ندیـسیل  سحل )  ) میدروآ راـفص 
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يارب ینعی  دننک ) تشادزاب  ار  وا  هوسبحل -  ) تسا خـسن  یخرب  رد  دریگرب ، تسنآ  رد  هچنآ  همه  ات  دـسیل  هساک  هک  یـسک  نوچ  دـنریگ ،
. يروهرهب

يرد ره  نایم  دراد ، الط  رد  رازه  هک 12  اقلباج )  ) مانب قرشم  رد  تسیرهش  ار  ادخ  دومرف : مشش  ماما  زا  شدنسب  رئاصبلا  بختنم  رد  - 19
رد هدرک و  زیت  ار  حالس  غیت و  هدز و  هرگ  ار  اهبسا  مد  هک  دراد  وجگنج  رازه  هک 12  تسا  یجرب  يرد  ره  رب  تسا  خسرف  کی  يرگید  ات 

. اهنآ ماما  منم  فصو ، نیمه  اب  اسرباج )  ) مانب برغم  رد  دراد  يرهش  ادخ  و  دنتسه ، ام  مئاق  روهظ  راظتنا 
یکشخ رد  ادخ 1200  دومرف : قلخ ، زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دش  شسرپ  تفگ : سابع ، نبا  زا  شدنسب  هضور 220 )  ) یفاک رد  - 20

. جوجأم جوجأی و  زج  دنمدآ  دنزرف  مدرم  همه  و  هدازیمدآ ، زا  سنج  ایرد و 70  رد  هدیرفآ و 1200 
يا دومرف : نمب  درک و  نامسآب  یهاگن  مدوب  وا  دزن  هک  یبش  مجنپ  ماما  تفگ : هزمح  یبا  زا  شدنسب  یفاک 231 ) هضور   ) نامه زا  و  - 21

مـشچ کی  هک  دنتـسه  اههدـیرفآ  اهنآ  رد  دراد ، نآ  زج  دـبنگ  لج 39  زع و  ادـخ  هک  یتسار  تسا و  مدآ  اـم  ردـپ  دـبنگ  نیا  هزمح ، اـبا 
. دندرکن ادخ  ینامرفان  ندزمهب 

مدآ دبنگ  نیا  تنابرق : تفگ : واب  دمآ و  مشش  ماما  دزن  يدرم  تفگ : حلاص  نب  نالجع  زا  شدنـسب  یفاک 231 ) هضور   ) نامه زا  و  - 22
یقلخ زا  رپ  ناشخرد  تسا  ینیمز  تسبرغم  امش 39  برغم  نیا  تشپ  هک  یتسار  اله  تسا  رایسب  ياهدبنگ  ار  ادخ  يرآ و  دومرف : تسا ؟

. نالف نالف و  زا  دنرازیب  هن  ای  هدیرفآ  ار  مدآ  ادخ  دننادن  دناهدرکن  ینامرفان  ندزمهب  مشچ  کی  ار  لج  زع و  يادخ  دننابات و  وا  رونب  هک 
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تفه رد  نم  اب  ار  وت  درک  رضاح  ادخ  هک  یتسار  یلع  يا  دومرف : هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  شدنـسب  جئارخ  رد  - 23
: متفگ تسا ؟ اجک  تردارب  تفگ : نمب  درب و  نامسآب  ارم  دمآ و  لیئربج  دومرف : مود ، هاگیاج  ات  درک  دای  ار  اهنآ  و  هاگیاج ،

زا دش  يرادرب  هدرپ  نم  يارب  و  يدوب ، نم  اب  وت  هاگان  متـساوخ و  ادخ  زا  دروایب ، وت  اب  ار  وا  هاوخب  ادخ  زا  تفگ : مداهن ، دوخ  ياجب  ار  وا 
مه وت  هک  زج  اهنآ  زا  يزیچ  مدیدن  و  مدید ، اهنامـسآ  رد  ار  ياهتـشرف  ره  ياج  اههدـننکدابآ و  نانکاس و  ات  نیمز  تفه  نامـسآ و  تفه 

. يدید
یلع و دّمحم و  هدـیرفآ  ادـخ  یتسار  دومرف : مالّـسلا ، هیلع  مراهچ  ماما  زا  یلامث  زا  هدرک  تیاور  راونالا » قراشم   » رد یـسرب  میوگ : - 24

امـش زج  یقلخ  ادـخ  يراد  نامگ  وت  دومرف : سپـس  تاقولخم ، زا  شیپ  هتـشاداو  اههرکیپ  ار  ناـنآ  دوخ و  تمظع  رون  زا  ار  ناـشکاپ  داژن 
. یئاهملاع نیا  همه  لابند  ادخب  وت  و  هدیرفآ ، ملاع  رازه  رازه  مدآ و  رازه  رازه  ادخ  هتبلا  ادخب  يرآ  هدیرفاین ،

اقلباج اهنآب  قرشم  رد  يرگید  برغم و  رد  یکی  تسا  رهش  ود  ار  ادخ  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدش  تیاور  ةدحاو  باتک  رد  - 25
دننام دنور و  نورد  رازه  داتفه  رد  ره  زا  زور  ره  رد  تسا ، يرد  خسرف  ره  رد  تسا ، خـسرف  رازه  مادک 12  ره  يزارد  دنیوگ  اسرباج  و 

دنرتربنامرف ادخب  نانآ  ار  هام  هن  دیـشروخ و  هن  سیلبا و  هن  ار و  مدآ  هدیرفآ  ادخ  دـننادیمن  دـندرگن ، زاب  تمایق  زور  ات  دـنوش و  نورب  نآ 
. نوراق ناماه و  نوعرف و  رب  نعلب  دناهتشامگ  نآ ، لصف  ریغ  رد  دنرآ  هویم  ام  يارب  اهامش  زا  ام  يارب 

نآ و  دـسریمن ، نادـب  نم  زج  هک  تسیناـهج  فاـق  تشپ  یتـسار  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هک  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا  - 26
همه مهاوخب  رگا  و  نآ ، رب  هاوگ  نابهگن و  منم  و  منادـیم ، ار  نآ  امـش  يایند  نیا  دـننام  نم  تسنآ و  سپ  رد  هک  تسه  هچنآ  رهب  ریگارف 
منم و  تسا ، نم  دزن  هک  یمظعا  مسا  يارب  مناوتیم ، مدرگب  ندزمهب  مشچ  کی  زا  رتمک  رد  ار  نیمز  تفه  نامـسآ و  تفه  رـسارس  ایند و 

. رهاب زجعم  و  یمظع ، تیآ 
يارب رگا  هآ  دومرف : يزور  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هدش  تیاور  زین  و  - 27
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ار هچنآ  یتسه  یعدـم  هک  يا  تفگ : دـنلب  گـنابب  تساـخرب و  دوب  هتخیوآ  یباـتک  شندرگ  رب  هک  يدرم  متفاـییم ، ياهدـننکتفایرد  نآ 
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نینمؤملا ریما  دنشکب ، ار  وا  ات  دنتـسجرب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نارای  دیوگ  وگ ، باوج  ماهدنـسرپ  نم  یمهفن ، ار  هچنآ  يدنب  دوخب  و  ینادن ،
درم و نادب  درک  ور  و  دـندرگن ، نشور  هدوهیب  ادـخ  نیهارب  و  دـنوشن ، اپرب  روزب  ادـخ  ياهتجح  هک  دـیراذگاو  ار  وا  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

. هَّللا ءاش  نا  میوگ  خساپ  نم  هک  سرپب  تنابز  همه  اب  دومرف :
تفگ کـلف ، شخرچ  دومرف  تسا ؟ دـنچ  ءاوه  تفاـسم  تفگ  ءاوـه ، تفاـسم  هزادـناب  دوـمرف  تسا ؟ دـنچ  برغم  قرـشم و  ناـیم  تفگ 

رد گرم  نوچ  دومرف : دـشاب ؟ یک  تمایق  سپ  یتفگ ، تسار  تفگ  درم  نآ  دیـشروخ ، ریـس  زور  کـی  دومرف : تسیچ ؟ کـلف  شخرچ 
. درادن هزادنا  لاس و  رازه  تفه  دنیوگ  دومرف : تسا ؟ دنچ  ایند  رمع  یتفگ ، تسار  تفگ : درذگب ، رمع  دسر و 

، دـنداهن ماـن  هّکم  ار  هکم  ارچ  تفگ  هبعک ، هناـخ  ياـج  هکب  تسا و  مرح  فارطا  هکم  دومرف : هّکب  زا  تسنوچ  هکم  یتفگ ، تسار  تفگ 
. ار ناراکهنگ  نارابج و  هدید  دنایرگ  نوچ  دومرف : دش ؟ هدیمان  هکب  ارچ  تفگ : دیشک ، نآ  ریز  زا  ار  نیمز  ادخ  هکنآ  يارب  دومرف 

همه اب  شـشرع  نالماح  هک  یئادـخ  تسا  هزنم  دومرف : نینمؤملا  ریما  دوب ؟ اـجک  دوخ  شرع  شنیرفآ  زا  شیپ  ادـخ  یتفگ ؟ تسار  تفگ 
، هچ يارب  دنیوگن : وا  هراب  رد  وت  رب  ياو  شلالج ، ياهوترپ  برقم  ياههتشرف  هن  دنباینرد و  ار  وا  فصو  هنک  دنراد  وا  یـسرکب  هک  یبرقت 

. اجک هن ، اجک و  زا  هن  و  هچ ، يارب  هن  و  یک ، زا  هن  و  تسا ، اجک  هن  و  هنوگچ ، هن  و 
، يرآ تفگ : يرامـشب ؟ یناوتیم  دومرف  نیمز ، نامـسآ و  شنیرفآ  زا  شیپ  دـنام  بآ  يور  شرع  دـنچ  اـت  یتفگ ، تسار  تفگ : درم  نآ 

برغمب قرـشم  زا  هناد  هناد  ار  نآ  دنیوگب  ناوتان  وتب  سپـس  دننک ، رپ  ار  نامـسآ  نیمز و  نایم  ياضف  همه  لدرخ  هناد  زا  رگا  وگب  دومرف :
هرامش زا  تسا  رتناسآ  يرامشب  يربب و  ار  نآ  ات  دوش  زارد  ترمع  و  يربب ،
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زا شیپ  هدـنام  بآ  رب  شرع  هچنآ  مهدـکی  مهدـکی  زا  یئزج  نم  اـنامه  و  نامـسآ ، نیمز و  شنیرفآ  زا  شیپ  هدـنام  بآ  رب  شرع  هچنآ 

، متفگ كدنا  هک  مهاوخشزرمآ  ادخ  زا  و  ءزج ، رازه  دص  ءزجکی  زا  ریـشع  رـشع  زا  یئزج  مداد ، حرـش  تیارب  نامـسآ ، نیمز و  شنیرفآ 
. تسا ادخ  لوسر  دّمحم  تسین و  شتسرپ  هتسیاش  وا  زج  تسا و  یکی  ادخ  هک  مهاوگ  تفگ : دینابنج و  ار  شرس  درم  نآ  تفگ :

، میوگ خساپ  دشاب  شرع  ریز  زا  ار  یشسرپ  ره  هک  دیسرپب  نم  زا  دومرف : دوخ  هبطخ  رد  نینمؤملا  ریما  دیوگ : شدنـسب  رـضتحملا  رد  - 28
. هدروآ ار  نآ  دننام  شلابند  و  تساخرب ...  يدرم  سپس  فابهوای ، یئوگغورد  ای  راد ، يوعد  ینادان  رگم  نم  زا  سپ  دیوگن  ار  نیا 

دندرب نامسآب  ارم  هک  یبش  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ : بیغلا  حیتافم  مانب  شباتک  رد  يزار  هتفگ : یسرب  - 29
لیئربجب دنرادن ، یتسیا  مه  ربارب  رد  دنزاورپ و  رد  هتشرف  زا  اهجوف  مدید  و  نیمز ، رد  امش  ياهنادیم  دننام  مدید  اهنادیم  متفه  نامـسآ  رد 

: متفگ منادن  تفگ : دناهدمآ ؟ اجک  زا  متفگ : منادیمن ، تفگ : دننایک ؟ نانیا  متفگ 
. سرپب اهنآ  زا  وت  ادخ  تسود  يا  یلو  مناوتیمن ، تفگ : سرپب ، اهنآ  زا  متفگ : منادن ، تفگ : دنوریم ؟ اجک 

؟ يوریم اجک  متفگ : منادـیمن ، تفگ : يدـمآ ؟ اـجک  زا  متفگ  لـیئاکیک  تفگ : تسیچ ؟ تماـن  متفگ : مدروخرب و  اـهنآ  زا  یکیب  دومرف :
: متفگ منادیمن ، تفگ :

دوخ ریـس  رد  نم  و  دنیرفآ ، هراتـس  کی  لاس  رازه  ره  رد  ادخ  منادـیم  ادـخ  تسود  يا  هکنیا  زج  منادـیمن  تفگ : يدرک ؟ یط  هار  دـنچ 
. دیرفآ ادخ  هک  مدید  ار  شرازه  شش 

دندوب وا  درگ  شنارای  دمآ و  مراهچ  ماما  دزن  يدرم  هدرک  تیاور  ءایـصوالا » ءایبنألا و   » باتک فلؤم  یلع  نب  دّمحم  هتفگ : موجنلا : - 30
؟ یئاجک زا  دومرف : واب  ماما 

رد وا  يدش  دراو  ام  رب  وت  هک  يزور  زا  هک  مهد  ناشن  وتب  يدرم  دومرف : تسیرگن و  ودب  ماما  متـسه  فارع  سانـشهفایق و  مجنم و  تفگ :
؟ هدرک رذگ  ملاع  رازه  راهچ 

260 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 355 

http://www.ghaemiyeh.com


هریخذ تاهناـخ  رد  هچ  يدروخ و  هچ  هک  مهد  شرازگ  وتب  یهاوخ  رگا  یلو  مهدـن  ناـشن  وتب  ار  درم  نآ  اـما  دوـمرف : تسیک ؟ وا  تفگ :
. هد یهاگآ  نمب  تفگ : يدرک ؟

دـننک و طولخم  نغور  اـب  دـنبوکب و  کـشک  اـب  دـنروآرد و  ار  شاهتـسه  هک  تسیئاـمرخ  نآ  و   ) دوـب سیح  وـت  كاروـخ  زورما  تفگ :
هک مهاوگ  نم  تفگ : درم  نآ  تسنزو ، مامت  شات  هس  هک  تسا  الط  یفرـشا  تسیب  وت  هناخ  رد  اما  و  دوش ) دیرت  نوچ  ات  دـننک  لامتسد 

(. هتشاد اجرب  و   ) هدومزآ نامیا  اب  ار  تلد  ادخ  هک  یقیدص  کی  مه  وت  دومرف : ماما  یتسه ، اوقت  هملک  یلعا و  لثم  یمظع ، تجح  وت 
: هتفگ هدیناسر  ناملـس  هب  ار  نآ  هک  قودص  زا  دوخ  دنـسب  ماهدید  تازجعم  رداون  رد  باحـصا  يامدق  بتک  زا  یکی  رد  میوگ : نم  - 31

هقان مراد  تسود  میاقآ  يا  متفگ : ترضح  نآب  نم  میدومنیم  ناربمغیپ  ياههزجعم  رد  وگتفگ  میدوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هارمهب 
، دمآ نورب  ياهریت  بسا  رب  راوس  تفر و  شلزنم  نورد  تسج  رب  بوخ ، رایسب  دومرف : یئامنب ، نمب  ار  دوخ  ياههزجعم  زا  يزیچ  دومث و 

ابا يا  دومرف : نمب  روآ و  ردب  ار  گنر  هریت  دیفس و  یناشیپ  بسا  نآ  درک  دایرف  ربنقب  تشاد و  رـس  رب  يدیپس  هالک  نت و  رب  يدیپس  يابق 
زاوآ نم  تخیوآرب و  ءاوهب  وا  دز و  گناب  واب  دندوب ، هدـیبسچ  شیولهپب  هک  تشاد  رپ  ود  هاگانب  مدـش و  شراوس  نم  وش  راوس  هَّللا  دـبع 

. دش مارآ  ایرد  تخادنا و  نادب  دنت  یهاگن  ماما  میدمآ و  رب  ینافوط  كالوک و  رپ  يایرد  هرانک  رب  و  مدینش ، شرع  ریز  رد  ار  اههتشرف  رپ 
: دومرف دش ، مارآ  داتسیا و  دوخ  ششوج  زا  ایرد  تهاگن  زا  میاقآ  يا  متفگ :

یـشک راهم  دـندمآیم و  ام  لابندـب  اهبـسا  داتفا و  هارب  بآ  يور  تفرگ و  ار  متـسد  سپـس  مهد ، ینامرف  ودـب  هک  سب  منامه  ناملـس  يا 
میدیسر بآ  يوج  زا  رپ  هدنرپ و  رپ  هویم و  رپ  تخرد  رپ  هریزجب  میتشذگ و  ایرد  نآ  زا  اهبـسا ، مس  هن  دش و  رت  ام  ياپ  هن  ادخب  دنتـشادن ،

. میدروخرب لگ  زا  رپ  هویمیب و  دنمونت و  یتخردب  هاگان  و 
دمآ و ردب  عارذ  يانهپ 40  عارذ و  لوطب 80  يرتش  هدام  نآ  زا  تشادرب و  فاکـش  دـینابنج و  ار  نآ  تشاد  تسدـب  هک  یئاصع  اب  ماـما 

دومرف نمب  دوب ، شلابند  رد  ياهرک 
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: دومرف دش ، سب  ارم  و  دوب ، رتمرن  هرک  زا  رتهزمشوخ و  لسع  زا  مدش  ریـس  ات  مدیـشون  مدش و  کیدزن  شونب ، شریـش  زا  ورب و  شکیدزن 
ءانسح ای  نک  دایرف  ناملـس : يا  دومرف : میاقآ ، يا  يرآ  متفگ : میامن ؟ وتب  ار  نآ  زا  هب  یهاوخیم  دومرف  میاقآ ، بوخ  متفگ : تسبوخ  نیا 

و تشاد ، رز  توقای  زا  يراهم  دـمآ و  ردـب  رمحا  توقای  زا  اـنهپ  عارذ  ازارد و 60  عارذ  اب 120  يرتش  هدام  مدرک و  داـیرف  نم  يآ ، ردـب 
. باشوخ رد  زا  شناتسپ  و  هرقن ، زا  شپچ  يولهپ  دوب و  الط  زا  شتسار  يولهپ 

؟ تسیک زا  نیا  میاقآ  متفگ : دمآ  ردب  وا  زا  كاپ  لالز و  یلسع  متفرگ و  نهد  رد  ار  شناتسپ  تفگ : شونب ، شریش  زا  ناملس  يا  دومرف :
یگرزب تخردب  ات  دینادرگ  هریزج  نآ  رد  ارم  تشگرب و  اروف  درگرب و  دومرف : واب  سپس  مناتـسود ، زا  رگید  نایعیـش  همه  وت و  زا  دومرف :
سکرک کـی  لکـشب  هدـنرپ  هاـگان  دادـیم ، کـشم  يوب  هک  دوب  یکاروخ  نآ  رب  دوب و  هدرتـسگ  گرزب  یناوخ  نآ  ياـپ  رد  هک  دـیناسر 

. تشگرب دوخ  ياجب  تفگ و  دورد  ترضح  نآب  تسج و  گرزب 
هدـنرپ نیا  متفگ : تسا ، هدرتـسگ  تماـیق  زور  اـت  مناتـسود  نایعیـش و  يارب  هک  تسا  یناوخ  دومرف  تسیچ ! ناوـخ  نیا  میاـقآ  يا  متفگ :

. دنک رذگ  وا  رب  زور  ره  مالّسلا  هیلع  رضخ  دومرف  تسا ؟ اهنت  متفگ : هدش ، هتشامگ  نآ  رب  هک  ياهتشرف  دومرف : تسیچ ؟
زا یکی  الط و  زا  تشخ  کی  تشاد  یخاک  هک  میدیسر  یگرزب  هریزجب  میتشذگ و  نآ  زا  درب و  رگید  يایردب  تفرگ و  ار  متـسد  سپس 

دندمآیم اههتشرف  و  تسشن ، نکر  نآ  رب  ماما  دوب و  هتشرف  فنـص  داتفه  خاک  نکر  ره  رب  دوب و  درز  قیقع  زا  شیاههرگنک  دیپس و  هرقن 
. دنتشگ زاب  دوخ  ياهاج  هب  داد  هزاجا  سپس  دنتفگیم ، دورد  واب  و 

شنایاپب ات  تفر  ماما  دوب ، گنراگنر  ياههایگ  اههدنرپ و  اهیوج و  اهتخرد و  نآ  رد  دمآ و  رد  خاکب  ترـضح  نآ  سپـس  تفگ : ناملس 
تسشن نآ  رب  دوب ، خرس  يالط  زا  اهتخت  نآ  رب  تفر و  ماب  تشپ  رب  داتسیا ، ناتسب  نایم  ياهچایرد  رس  رب  دیسر و 
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زا وا  هاگنب  ایرد  تخادنا و  نادب  دنت  یهاگن  دـندوب و  دـنلب  ياههوک  نوچ  شیاهجوم  دوب  مهرد  جوم  رپ  هایـس  يایرد  میدیـشک و  رـس  و 
هک تسیئایرد  نیا  دومرف : میاقآ ، يا  هن ، متفگ : تسیئایرد ؟ هچ  نیا  ینادیم  ناملس  مهد ، ینامرف  واب  هک  دشاب  سب  دومرف : داتفا ، ششوج 

کتب تمایق  ات  تفر و  ورف  و  دش ، هدنکفا  ایرد  نیاب  دش و  هتشاد  رب  لیئربج  رپ  رب  يرهـش  هک  یتسار  دندش ، قرغ  نآ  رد  شموق  نوعرف و 
. يدیخرچ ناهج  درگ  راب  یتفر و 20  هار  خسرف  رازه   50 دومرف : میتفر ؟ هار  خسرف  ود  میاقآ ، يا  متفگ : دسرن ، نآ 

رب ایآ  دیـسر  جوجأم  جوجأی و  دسب  دیدرگ و  ناهج  برغ  قرـش و  رد  نینرقلا  وذ  ناملـس  يا  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  نیا  میاقآ  يا  متفگ :
اجنآ ار  نآرق  يدناوخن  ایآ  تسا ؟ رذعتم  رما  نیا  قلخ  همه  رب  میادخ  تجح  متـسه و  نیملاعلا  بر  نیما  نیلـسرملا و  دیـس  ردارب  هک  نم 

«. نجلا  27 - 26 ددنسپ ، دوخ  تلاسرب  هکنآ  زج  دزاسن  هاگآ  ار  یسک  دوخ  بیغ  رب  تسا و  بیغ  ياناد   » دیامرف هک 
رب ار  اهیتخس  ادخ  هک  منم  ینابر ، منم  درامگ ، دوخ  بیغ  رب  ار  وا  هک  یلوسر  هدیدنسپ  منم  ناملس  يا  دومرف : سپ  میاقآ ؟ يا  ارچ  متفگ :

شدوخ میدینشیم و  ار  وا  زاوآ  ام  درک و  دایرف  نامسآ  زا  هک  ینز  دایرف  کی  تفگ  ناملـس  هدیدرون ، نم  يارب  ار  رود  هدرک و  ناسآ  نم 
مدش راوس  وا  اب  نم  تسشن و  بسا  رب  تسجرب و  سپـس  هدش ، رواب  يوگ  تسار  یئوت  یتفگ  تسار  یتفگ ، تسار  تفگیم : مدیدیمن  ار 

رب ياو  سپ  ياو ، ناملـس ، يا  دومرف : و  دوب ، هتـشذگن  بش  زا  تعاـس  هس  میدـش و  زاـب  هفوک  نیمزب  تخیوآ و  اوهب  دز و  گـناب  وا  رب  و 
. دشاب ام  تیالو  رکنم  دسانشن و  ار  ام  دیاب ، هچنانچ  هک  یسک 

يا دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هکلب  متفگ  مّلس ؟ هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ای  تسا  رترب  دواد  نب  نامیلـس  ناملـس  يا 
نم و  تشاد ، باتک  ملع  دروآ و  سدـقملا  تیب  هب  نمی  زا  ار  سیقلب  تخت  ندزمهب  مشچ  کـی  رد  هک  دوب  اـیخرب  نب  فصآ  نیا  ناـملس 

یس و  هدش ، لزان  مدآ  نب  ثیش  رب  نآ  هفیحص  هاجنپ  هک  تسا  نم  دزن  باتک  ملع 124000  هکنیا  اب  منکب  ار  نآ  مناوتن 
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يا دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  میاـقآ ، يا  یتفگ  تسار  متفگ  روبز ؟ لـیجنا و  تاروت و  و  میهاربا ، رب  هفیحـص  تسیب  و  سیردا ، رب  هفیحص 
بجاو ار  ام  تیالو  شباتک  رد  ادـخ  هکنیا  اب  ام ، قوقح  تسا و  ام  تخانـش  رد  دّدرم  نوچ  ام  مولع  ام و  روما  رد  ّكاش  هک  نادـب  ناملس 

. تسین حورشم  نآ  تسب و  راکب  دیاب  ار  هچنآ  نآ  رد  هدرک  نایب  و  هدرک ،
. هدش هداد  تبسن  قودصب  هچرگ  تسین  يربتعم  لصا  زا  نوچ  مرادن  دامتعا  نادب  نم  تسا و  سانشان  بیرغ و  رپ  ربخ  نیا  میوگ : نم 

هیلع ماما  دمآ و  وا  دزن  نمی  نادنمـشناد  زا  يدرم  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  دزن  تفگ : بلغت ، نب  نابا  زا  شدنـسب  رئاصب  رد  - 32
: تفگ دسریم ؟ اهاجک  ات  اهنآ  شناد  دومرف : يرآ ، تفگ : دنتسه ؟ ینادنمشناد  امش  نایم  ینامی  يا  دومرف : واب  مالّسلا 

، امش نادنمشناد  زا  تسا  رتاناد  هنیدم  دنمـشناد  دومرف  واب  دنکیم ، ینز  یپ  دریگیم و  لاف  اههدنرپ  زا  و  دوریم ، هام  ود  بش  کی  ریـسم  رد 
نامرف نآ  زا  شیب  هزورما  و  دراد ، نامرف  هک  دیـشروخ  دننام  دوریم ، هار  لاس  کی  دادماب  کی  رد  دومرف  دـسریم ؟ اجک  ات  وا  شناد  تفگ 

، ایرد هدزاود  و  نابایب ، هدزاود  و  برغم ، هدزاود  و  قرشم ، هدزاود  هام ، هدزاود  دیـشروخ ، هدزاود  ددرونرد  دبای ، نامرف  نوچ  یلو  درادن ،
. تشاد زاب  ار  نخس  مالّسلا  هیلع  ماما  دیوگ ، هچ  تسنادن  و  دنامن ، يزیچ  ینامی  تسد  رد  تفگ : ار ، ناهج  هدزاود  و 

دنکیم تواضق  موجن  بسحب  اهنآ  لها  اهرهش و  رد  هام  ود  تفاسم  ات  بش  کی  رد  هک  تسنیا  هام  ود  ریـسم  زا  ینامی  دوصقم  دیاش  نایب :
اـسب و  وردنت » راوس  کی  ریـس  هزادناب  تعاس  کی  رد  دـنز ، یپ  دـنز و  هدـنرپ  لاف  ناشملاع   » تسا نینچ  جاجتحا  رد  هک  تسنآ  دـیؤم  و 

اههدـنرپ و تاـکرحب  هک  هدوب  لومعم  برع  ناـیم  هچنآ  هدـنرپ  لاـفب  تسا و  اـهنآ  تاـکرح  نارتـخا و  عاـضواب  مکح  ندز  یپ  زا  روظنم 
. دندرکیم ینیب  شیپ  ناشزاوآ 

يرهش  ) يرصب نایم  مراد  یضوح  نم  دومرف  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  مدرک  یشسرپ  تفگ : نانس  نب  هَّللا  دبع  زا  شدنسب  رئاصب  رد  - 33
( نمی تختیاپ   ) ءاعنص هب  ات  ماش ) زرم  رد  هدوب 
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نم و  دز ، نیمز  رب  اپ  سپـس  هنیدم ، تشپ  ات  دروآ  ردـب  هنیدـم  زا  تفرگ و  ار  متـسد  تفگ : تنابرق  يرآ ، متفگ : ینیبب ؟ ار  نآ  یهاوخیم 

ترـضح نآ  نم و  دوب و  هریزج  کی  دننام  هک  مدوب  هداتـسیا  هک  اج  نامه  زج  دشیمن  هدـید  شاهرانک  ود  هک  دوب  ناور  يرهن  مدرک  هاگن 
و توقای ، زا  رتهب  دوبیم  هنایم  رد  و  رتدیفس ، خی  زا  يریش  رگید  يوس  زا  و  رتدیفـس ، خی  زا  دوب  یبآ  متـسیرگن  رهن  يوسکیب  میدوب ، اپ  رب 

. مدوب هدیدن  دوب  ریش  بآ و  نایم  هک  یم  نیا  زا  رتابیز  زیچ  نم 
، تشهب ياـهرهن  هدرک ، داـی  نآرق  رد  ادـخ  هک  تسا  اـهرهن  ناـمه  دومرف : تسیچ ؟ شیارجم  و  دـیآرب ، اـجک  زا  رهن  نیا  تناـبرق ، متفگ :

هتخیوآ ینایروح  اهنآ  رب  مدید و  اهتخرد  شاهرانک  رد  دنناور ، اهنآ  زا  اهرهن  نیا  هک  یم  زا  ياهمشچ  ریش و  ياهمشچ  بآ ، زا  ياهمـشچ 
، دـندوبن ایند  ياهماج  زا  مدوب ، هدـیدن  اهنآ  زا  رتهب  هک  اهماج  ناشتـسدب  و  مدوب ، هدـیدن  اهنآ  زا  رتهب  هک  دوب  اـهیوم  ناشرـس  رب  و  دـندوب ،

بآ و  دـش ، ریزارـس  وا  اـب  مه  تخرد  دریگ و  بآ  اـت  يوج  رب  دـش  ریزارـس  مدـید  دـناشونب ، ار  وا  دوـمرف  دـش و  کـیدزن  اـهنآ  زا  یکیب 
زا رتهزمشوخ  رتناور و  مدیدن  ياهباشون  و  مدیشون ، داد و  نم  تسدب  ار  نآ  داد و  يوب  ار  ماج  نآ  دش ، دنلب  وا  اب  مه  تخرد  و  تفرگرب ،

. تشاد کشم  يوب  نآ ،
نیا دومرف : تسا ، نینچ  راک  متـسنادیمن  و  مدـیدن ، زگره  يزور  نینچ  تنابرق  متفگ : واب  تشاد ، هباشون  گـنر  هس  مدرک  هاـگن  ماـج  رد 

، درچب تشهب  ياهناتـسب  رد  و  دیارگ ، رهن  نیدب  شناج  دریمب  نمؤم  نوچ  تسا ، هدرک  هدامآ  ام  نایعیـش  يارب  ادخ  هک  تسیزیچ  نیرتمک 
زا دنهد و  وا  دروخب  شموقز  و  دنامب ، نآ  باذع  رد  دیارگ و  توهرب »  » يداو هب  شناج  دریمب  ام  نمـشد  نوچ  دـشونب و  شاهباشون  زا  و 

. دیرب هانپ  ادخب  يداو  نیا  زا  دنزیر ، وا  ماکب  شناشوج  بآ 
ربا دـیزگرب و  ار  مارآ  ربا  وا  ربا و  ود  ناـیم  دـندرک  ریخم  ار  نینرقلا  وذ  اـما  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  مـجنپ  ماـما  زا  شدنـسب  ناـمه  زا  و  - 34

قرب ای  هقعاص و  دعر و  هک  يربا  دومرف  تسیچ ؟ شکرس  ربا  متفگ : تفگ : دش  هریخذ  امش  نامز  ماما  يارب  شکرس 
265 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

ات ود  دندابآ و  نآ  جنپ  هک  نیمز  تفه  نامسآ و  تفه  بابسا  دیآرب  بابـساب  و  دوش ، راوس  ربا  رب  وا  هک  اله  دوش ، راوس  نآ  رب  وا  دراد و 
. ناریو

رد هچنآ  ره  تسا و  نیمز  يور  هک  دش  هچنآ  ره  ياراد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  شدنـسب  نامه  زا  و  - 35
کلم مار  رد  و  تسا ، نیمز  ریز  هک  دوـب  هچنآ  ره  کـلم  شکرـس  رد  شکرـس ، رگید  مار و  یکی  دـش  هـضرع  وا  رب  ربا  ود  و  نـیمز ، ریز 

ات راهچ  تسناریو و  ات  هس  هک  تفاـی  و  دـینادرگ ، ار  وا  نیمز  تفه  رد  و  دـیزگرب ، مار  رب  ار  شکرـس  ربا  وا  و  تسا ، نیمز  يور  رد  هچنآ 
. دابآ

یمالغ هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  میالوم  شیپ  نم  تفگ : رامت  مثیم  رفعج  یبا  زا  يدنـسب  تسا  امدق  تافلؤم  زا  یکی  رد  - 36
یمایپ نم  بارت  ابا  يا  تفگ : تساخرب و  وا  دزن  مالغ  نآ  دش ، غراف  ماکحا  زا  ترضح  نآ  نوچ  و  تسشن ، ناناملسم  نایم  رد  دمآ و  رد 

رد وت  زا  و  تسا ، ماکحا  تواضق و  ملعب  اناد  و  دراد ، رب  زا  رخآ  ات  لوا  زا  ار  نآرق  هکیدرم  فرط  زا  دنازرلیم  ار  اههوک  هک  مدروآ  تیارب 
. زادرپب نخس  یگتسارآب  و  شاب ، خساپ  هدامآ  تسا ، رتراوازس  ماقم  نیاب  رتاویش و  نخس 

ات دینک  تباجا  ار  یلع  وگب : همهب  و  درگب ، هفوک  لئابق  رد  و  وش ، راوس  ار  ترتش  تفگ  رامعب  دـش و  دـیدپ  نینمؤملا  ریما  هرهچ  رد  مشخ 
ادخ هچنانچ  برع  مدید  هک  تشذگن  یمد  دش و  راوس  رامع  يرامیب ، زا  ار  یتسردنت  و  مارح ، زا  ار  لالح  دـیهد و  زایتما  لطاب  زا  ار  قح 

رب هفوک  عماـج  دجـسم  سی » - 51 دـنوشیم ، ریزارـس  ناشراگدرورپ  يوسب  اـهروگ  زا  همه  ناـنآ  هاـگانب  داـیرف و  کـی  زج  دـشابن   » هتفگ
زارف تفر و  الاب  ربنمب  تساخرب و  عزنا  لطب  عورا و  ملاع  دندمآرب و  مه  رب  هدیـسر  هزات  تشک  رب  خلم  نوچ  مدرم  دـش و  گنت  نارـضاح 

: دومرف وا  دنام و  شوماخ  دوب  دجسم  رد  هک  ره  و  درک ، فاص  هنیس  تفرگ و 
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؟ تسا نینمؤملا  ریما  وا  درادنپ  هک  مدرم ! ایأ  دریگ ، ارف  دونش و  هک  ره  ادخ  دنک  تمحر 
امـش نایم  رد  دـنامرد ، نآ  زا  وا  زج  هک  اهنیا  دـننام  دـنک  يراک  ای  درابب ، ناراب  نامـسآ  زا  ای  دـنک ، هدـنز  هدرم  ات  دـشابن  ماما  ماـما  ادـخب 

هیقاب و تیآ  منم  دننادیم  هک  دنیناسک 
266 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. هغلاب تجح  و  همات ، هملک 
متـسناوتیم متـساوخیم  رگا  هک  دینادیم  امـش  و  درک ، یئارـسهوای  هک  هداتـسرف  نم  دزن  ار  برع  ياهنادان  زا  ینادان  کی  هیواعم  هک  هتبلا  و 

لمحت هکنیا  زج  منک ، ورف  نیمز  رد  یتخـسب  ار  وا  مزاس و  اوه  درگ  هرابکی  شیاـپ  ریز  زا  ار  نیمز  و  منک ، درخ  یبوخب  ار  شیاهناوختـسا 
تسدب و  داتسرف ؛ تاولص  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  رب  و  درک ، شیاتـس  وا  رب  تفگ و  ساپـس  ار  ادخ  سپـس  تسیاهقدص ، نادان 

يا و  نینمؤملا ، ریما  يا  وت  رب  دورد  تفگیم : هک  يدایرف  میدینـش  و  تفرگ ، الاب  دمآرب و  يربا  و  دومن ، ياهمهمه  درک و  هراشا  ّوجب  دوخ 
. دش کیدزن  درک و  تراشا  نادب  و  ناگتفیش ، ندعم  نادنمتسم و  جنگ  يا  و  نایوجداد ، سرداد  يا  نایعیش و  ماما  يا  ءایصوا و  دیس 

ِهَّللا ِمِْسب   » وگب وش ، راوس  نم  اب  تفگ : رامعب  دـش و  راوس  ربا  نآ  رب  تشادرب و  ياپ  ماـما  و  دـنتفر ، شوه  زا  مدرم  همه  مدـید  تفگ : مثیم 
هجوتم نم  درک و  هیاس  هفوک  عماج  رب  دمآ و  يربا  تشذگ و  یتعاس  و  دندش ، ناهن  ام  هدـید  زا  دـش و  راوس  مه  رامع  اهاسُْرم » َو  اهارْجَم 

. دنراد ار  وا  درگ  مدرم  تسوا و  ربارب  رد  رامع  هتسشن و  اضقلا  ۀّکد  رب  میالوم  هک  مدش 
نوگانوگ وا  هراب  رد  و  دندش ، ناشیرپ  مدرم  دناسر  نایاپب  نوچ  و  درک ، داریا  ار  هیقـشقش  هفورعم  هبطخ  دـمآرب و  ربنمب  تساخرب و  سپس 

. دوب شیب  نایغط  رفک و  ار  یخرب  دوزف و  نیقی  نامیا و  ار  یخرب  دنتفگ ، نخس 
، دندوب اهیوج  اهتخرد و  شنوماریپ  هک  گرزب  رهش  کیب  میدش  فرـشم  هک  دیـشکن  یلوط  و  داد ، زاورپ  وج  رد  ار  ام  ربا  نآ  تفگ  رامع 
و دندمآ ، ترضح  نآ  درگ  همه  دنتفگیم ، نخس  یبرع  زج  ینابزب  شمدرم  میدوب و  گرزب  يرهـش  رد  هاگانب  و  دروآ ، دورف  ار  ام  ربا  نآ 

. میدیسر هفوک  عماجب  مدش و  راوس  وش ، راوس  رامع  يا  تفگ : سپس  داد و  میب  داد و  دنپ  ناشدوخ  نابزب  ار  اهنآ  دندش ، هدنهانپ  واب 
نیچ متفه  هریزج  رد  ام  دومرف : شّیلو ، لوسر و  تسا و  رتاناد  ادـخ  متفگ  میدوب ؟ نآ  رد  هک  اریرهـش  یـسانشیم  رامع ! يا  دومرف : سپس 

ینارنخس يدید  هچنانچ  نم  و  میدوب ،
267 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

هارب ار  اهنآ  نانمؤم  دـنک و  يربهر  ار  اهنآ  همه  هک  تسا  وا  رب  هداتـسرف و  مدرم  همهب  ار  شربمغیپ  یلاعت  كراـبت و  ادـخ  یتسار  مدرکیم ،
دنادن و وا  زج  هک  دوخ  قلخ  رد  تسا  یفاطلا  ار  یلاعت  يادـخ  هک  راد  ناهن  شلهاان  زا  و  نادـب ، تمداد  هک  یتمعن  ردـق  وت  دروآ ، تسار 

. تسا هدیدنسپ  شلوسر  زا  وا  هک  ره 
و ناقفانم ، رافک و  اب  دربن  هب  ار  اهنآ  ادخ  دومرف : يزیگنارب ؟ هیواعم  دربن  يارب  ار  مدرم  وت  هداد و  هریچ  يورین  نینچ  تیادخ  دنتفگ  سپس 

هنیـسب مشکرب و  امـش  زارد  نیمز  نیا  زا  ار  دوخ  هاتوک  تسد  نیا  مهاوخب  رگا  ادـخب  هتـشاداو ، دوخ  تدابعب  ناقرام  ناطـساق و  ناـثکان و 
مدرم و  دوب ، ناوارف  يوم  نآ  رد  دـنادرگرب و  درک و  زارد  ار  شتـسد  و  مشکب ، ار  وا  شیر  دومرف  ای  ار ، وا  لیبس  و  منزرب ، ماش  رد  هیواعم 

شتخت زا  هدرک  زارد  وا  يوسب  تسد  ترـضح  نآ  هک  زور  نامه  رد  هیواـعم  هک  دیـسر  ربخ  یتدـم  زا  سپ  و  دـندش ، تفگـش  رد  نآ  زا 
. هتفای دوبان  ار  دوخ  شیر  لیبس و  زا  یئاهیوم  هتفر و  شوه  زا  هداتفا و 

 ... تسا یکابیب  يراتفر و  دب  هفرجع »  » يوش تفگش  رد  شیئابیز  زا  هکیدرم  عورا » : » نایب
: دیوگیم تشهب  تفگ : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  نامثع  نب  نیسح  باتک  - 37

دنیرفآ و یقلخ  زور  نآ  رد  ادخ  دومرف : ياهداد ، هدعو  نمب  هچنانچ  نک  رپ  ارم  يداد  هدـعو  ودـب  هچنانچ  يدرک  رپ  ار  خزود  اراگدرورپ 
. دندیدن ار  شیاهمغ  ایند و  ياهساره  هک  اهنآ . لاحب  اشوخ  دومرف : مشش  ماما  سپس  درب ، تشهبب  ار  اهنآ 
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هک هدیسر  نمب  دومرف : هیآ  رخآ  ات  دنـشاب » یمدرم  یـسوم  موق  زا  و   » یلاعت ادخ  لوق  رد  جیرج  نبا  زا  ج 3 ص 136 )  ) روثنملا ردلا  - 38
شزوپ و  دندرک ، هچنآ  زا  تسج  يرازیب  اهنآ  طبـس  کی  دـندوب  طبـس  دـندش و 12  رفاک  دنتـشک و  ار  دوخ  ناربمغیپ  لیئارـسا  ینب  نوچ 

نانآ و  دندمآرد ، نیچ  تشپ  زا  ات  دوشگ ، اهنآ  يارب  نیمز  رد  یلاناک  ادخ  و  دنک . ادج  نارگید  زا  ار  اهنآ  دنتـساوخ  ادخ  زا  دنتـساوخ و 
: تفگ سابع  نبا  تفگ ، جیرج  نبا  و  دنراد ، ام  هلبقب  ور  و  ناملسم ، تسرپ و  هناگی  دنتسه  اجنآ  رد 
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هدعو ءارسالا »  104  » مهب هتسویپ  میروایب  ار  امش  دیـسر  ترخآ  هدعو  نوچ  نیمز و  رد  دینک  اج  لیئارـسا  ینبب  میتفگ  و   » ادخ لوق  تسنیا 

. دنتفر هار  مین  لاس و  کی  لاناک  نآ  رد  تفگ : سابع  نبا  تسا ، میرم  نب  یسیع  نیسپ  زاب 
هک ار  یـسوم  موق  جارعم  بش  هک  دوب  نیا  داد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحمب  ادـخ  هک  یلئاضف  زا  تفگ : هک  تسا  لتاقم  زا  - 39

دندرکیم توعد  ادخب  دندومنیم و  تلادعب  رما  هک  یناسک  دندرک و  ینامرفان  لیئارـسا  ینب  یتقو  هک  نوچ  درک ، رادید  دـندوب  نیچ  تشپ 
رد یلاناک  ناشیارب  و  درک ، باجتـسم  ار  ناشاعد  ادـخ  رب ، نوریب  اهنیا  نایم  زا  ار  ام  ایادـخ  راب  دـنتفگ  یهورگ  دنتـشک  هسدـقم  ضرا  رد 

تیب زا  دـنتفر ، هار  مین  لاس و  کی  و  داهن ، ناـشولج  رد  رون  زا  یغارچ  و  درک ، ناور  اـهنآ  اـب  يرهن  دـندمآرد و  نآ  رد  تخاـس و  نیمز 
اجنآ رد  دنتخیمآ و  اههدـنرد  ناروناج و  اههدـنزخ و  اب  دروآرب و  نیمز  زا  ار  اهنآ  ادـخ  و  نآ ، رد  دـندرک ، نمیـشن  هک  اجنآ  ات  سدـقملا 
رواب ار  وا  دندروآ و  نامیا  واب  و  دوب ، وا  اب  لیئربج  دـمآ و  اهنآ  دزن  بش  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تسین ، ینامرفان  هانگ و 

. دوب هداد  ار  وا  هدژم  اهنآب  یسوم  دناهتفگ  و  تخومآ ، اهنادب  ار  زامن  و  دنتشاد ،
نایم تفگ : يرتسگ » تلادع  یتسردب  دننک و  يربهر  یتسردب  هک  دنشاب  یتما  یـسوم  موق  زا   » ادخ لوق  ریـسفت  رد  تسا  يّدس  زا  و  - 40

(. ناوتیمن ار  نآ  زا  رذگ  هک   ) ناور گیر  زا  تسیاهناخدور  اهنآ  امش و 
یتسردـب هک  دنـشاب  یتما  یـسوم  موق  زا  و  : » هدومرف ادـخ  هک  دـننانآ  تفگ : ص 136 ) روـثنملا ج 3  ردـلا   ) ورمع نب  ناوفـص  زا  و  - 41

. ار نآ  لها  مالسا و  دننک  يرای  رتگرزب  دماشیپ  زور  رد  لیئارسا  ینب  طابسا  زا  طبس  کی  ینعی  يرتسگداد » یتسردب  دننک و  يربهر 
، دنک ینامرفان  یقولخم  ار  ادخ  هک  دننادن  سلدنا و  يوس  نآ  تسیئاههدـنب  ار  ادـخ  تفگ  روثنملا ج 3 ص 136 ) ردلا   ) یبعـش زا  و  - 42

. توقای تسا و  ّرد  اهنآ  نیمز  گیر 
هماج هک  دراد  ینهپ  ياهگرب  تسا ، اهنآ  هناخ  رد  رب  یتخرد  دـننک ، يراک  هن  و  دـنوردب ، هن  و  دـننک ، تشک  هن  هرقن  الط و  ناـشاههوک  و 

. تسا اهنآ  كاروخ  هک  دراد  ياهویم  تسا  اهنآ  هناخ  رد  رب  یتخرد  و  تسا ، اهنآ 
269 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

اهنآ يوسب  ترـضح  نآ  و  دندوب ، هداتـسیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نارای  زا  يدنچ  تفگ : هفوک  نایاوشیپ  یکی  زا  - 43
: دنتفگ دیتفگیم ؟ هچ  دومرف : دندش ، شوماخ  تفر و 

شنیرفآ رد  دینک  نینچ  دومرف : میدرک ، رکف  ادخ  شنیرفآ  رد  دور ، اجکب  دـیآ و  اجک  زا  هک  میدـش  هشیدـنا  رد  میدرک ، دیـشروخب  هاگن 
تفاسم ات  شرون  یگدنـشخرد و  هک  تسیناشخرد  نیمز  برغم ، تشپ  یلاعت  ادخ  يارب  هتبلا  دیـشیدنین ، ادخ  تاذ  رد  و  دیـشیدنیب ، ادـخ 

، ادـخ ربمغیپ  يا  دـش : هتفگ  دـناهدرکن ، ینامرفان  ار  وا  ندزمهب  مشچ  کی  هک  دراد  یقلخ  نآ  رد  ادـخ  تسا و  دیـشروخ  ریـس  زور  لهچ 
؟ دنمدآ نادنزرف  نانآ 

. هن ای  هدش  هدیرفآ  سیلبا  دننادن  دومرف  تسا ؟ اجک  رد  اهنآ  زا  سیلبا  ادخ ، ربمغیپ  يا  دش : هتفگ  هن ، ای  هدش  هدیرفآ  مدآ  دننادن  دومرف :
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  میدوب  هتسشن  هقوج  هقوج  دجسم  رد  تفگ : روثنملا ) ردلا  ج 6 ص 141 ،  ) سابع نبا  زا  - 44

: میتفگ اهامش ؟ دیدوب  هچ  رد  دومرف : امب  و  دش ، دراو 
قلاخ رد  و  دینک ، هشیدنا  قولخم  هراب  رد  دیـشاب  نینچ  دیدرک ، بوخ  دومرف : دوش ، ورف  هنوگچ  دیآرب و  هنوگچ  هک  دیـشروخ  هشیدنا  رد 
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، تسا ایرد  تفه  فاق  تشپ  رد  هک  یتسار  دیتفگش ، رد  نآ  زا  امش  و  هتـساوخ ، هچ  ره  يارب  دهاوخ  هچ  ره  هدیرفآ  ادخ  اریز  دیـشیدنین ،
تـسا تما  رازه  داتفه  نآ  سپ  زا  و  اهنآ ، لها  يارب  دـشخردب  ناشرون  هک  تسا  نیمز  تفه  نآ  تشپ  تسا ، هار  لاـس  دـصناپ  اـیرد  ره 

. دننکن یتسس  نتفگ  حیبست  کی  زا  دنشاب و  اوه  رد  دوخ  هجوج  اب  هک  اههدنرپ  دننامب 
و داب ، زا  ناشاهفرظ  داب ، ناـشهماج  داـب ، ناـشهباشون  و  تسا ، داـب  ناـشکاروخ  دـندش ، هدـیرفآ  داـب  زا  هک  تما  رازه  داـتفه  نآ  سپ  زا  و 

راب کی  اهنآ  زا  یکی  نوچ  تسا . اهنآ  هنیـس  رد  ناشاههمـشچ  دوشن ، راوتـسا  نیمزب  تمایق  زور  ات  اهنآ  ناروناج  مس  داب ، زا  ناـشیاههباد 
ادـخ دـننادن  هک  تما  رازه  داتفه  شرع  هیاس  رد  و  تسا ، شرع  هیاس  نآ  سپ  رد  تسا  هدامآ  وا  رـس  دزن  وا  يزور  دوش  رادـیب  دـباوخب و 

«. لحنلا - 8 دینادن ، هچنآ  دنیرفآ  و   » تسا ادخ  لوق  نآ  سیلبا و  نادنزرف  هن  سیلبا و  هن  و  ار ، مدآ  نادنزرف  دیرفآ و  ار  مدآ 
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دص راهچ  ایرد و  رد  دصـشش  دنتما ، رازه  مانا  دومرف : نمحرلا » - 11 داهن ، مانا  يارب  ار  نیمز  و   » یلاعت ادـخ  لوق  رد  سابع  نبا  زا  و  - 45
. نابایب رد 

. دنتاقولخم همه  ملاوع و  همه  رب  تجح  اهنآ  هکنیا  باب  رد  مدروآ  متفه  دلج  رد  باب  نیا  زا  يرایسب  رابخا  میوگ :
ربمغیپ هک  دندرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  شناردپ  زا  متفه  ماما  زا  دوخ  دنسب  ریبک  نشوجب  فورعم  ءاعد  تلیـضف  رد  یـسرب  یمعفک و  - 46

: تفگ شلیئربج  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ار وا  هک  ادـخ  ياههدـیرفآ  زا  تسا  یقلخ  نآ  رد  ناـشخرد و  تسا  ینیمز  برغم  سپ  رد  هداتـسرف  يربـمغیپ  هب  یتـسارب  ار  وت  هک  نادـب 

مـشچ کی  هکنیا  اـب  دـینک  هیرگ  ارچ  درک  یحو  اـهنآب  ادـخ  هدـش ، بآ  هیرگ  زا  ناـشهرهچ  تشوگ  هتبلا  و  دـننکن ، یناـمرفان  دنتـسرپب و 
. دنک باذع  خزودب  ار  ام  دنک و  مشخ  ام  رب  ادخ  میسرتیم  دنتفگ : دیدرکن ، نم  ینامرفان  ندزمهب 

: دومرف تسین ، هدازیمدآ  کی  ای  سیلبا  اجنآ  رد  هَّللا  لوسر  ای  مالّسلا : هیلع  یلع  تفگ 
دالب رد  دیـشروخ  دنادیمن ، ادخ  زج  ار  اهنآ  رامـش  هدیرفآ و  ار  سیلبا  مدآ و  ادخ  هک  دننادیمن  هداتـسرف  يربمغیپ  هب  یتسارب  ارم  هک  نادب 

«1 . » دنماشاین دنروخن و  دنک  ریس  زور  لهچ  اهنآ 
[ لاثم ملاع  هراب  رد  ( ] تسیاهلابند )

لوصا زا  یخرب  و  میدق ، باتک  رابخالا و  عماج  یسرب و  تایاور  نوچ  دنرادن  ربتعم  دنس  یخرب  دنتـسه و  بیرغ  باب  نیا  رابخا  هک  نادب 
يرگید هجوب  تغل  لها  ار  اسرباج »  » و اقلباج »  » و «، 2  » تسین رود  ادخ  تردق  زا  اهنآ  بلاطم  و  تسا ، ءامدق 
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. دندرک ریسفت 

رد تسا  يرهـش  قلباج  و  تسین ، یمدآ  نآ  سپ  زا  برغم و  رد  تسیرهـش  نآ  نوکـس  ای  مال  ءاـب و  حـتفب  صلباـج - هتفگ : يداـبآزوریف 
(. 1  ) نایاپ سوماق ص 297 و ج 3 ص 217 ) ج 2   ) قرشم

. دندرک ریسفت  لاثم  ملاعب  ار  رابخا  نیا  رتشیب  یهلا  ءامکح  هیفوص و  دنشاب ، مالّسلا  هیلع  مئاق  نارای  ناشیکی  ای  ود  ره  رد  هک  هدش  هتفگ  و 
اههنومن ملاع  مانب  تسا  هنایم  ملاع  کی  لوقعم  سوسحم و  ملاع  ود  نایم  هتفگ : ءامدقب  تبسناب  یهلا  ءامکح  یخرب  هتفگ : دصاقم  حراش 

تئیه و عـضو و  نوکـس و  تکرح و  ضرع و  مسج و  درجم و  زا  يزیچ  ره  يارب  نآ  رد  لـماک و  يداـم  هن  تسا و  لـماک  درجم  هن  هـک 
و ددرگ ، سوسحم  اهنآ  دننام  اوه و  بآ و  لایخ و  هنیئآ و  نوچ  يرهظم  کمکب  و  درادـن ، اج  هدام و  هک  راددوخ  تسیاهنومن  وب  معط و 

. دنورب نایم  زا  لیخت  يربارب و  ای  دنوش ، هابت  لایخ  ای  هنیئآ  هچنانچ  دوش  وحم  هک  اسب  و  دوش ، اجباج  يرهظم  زا  هک  اسب 
یلاثم كالفا  یسح  ملاع  نوچ  یهانتمان و  روانهپ و  رایسب  تسا  یناهج  نآ  هصالخ  و 
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دنتفگ ءامدق  هک  تسنامه  نیا  و  تسنآ ، بسانم  یلقع  ملاع  تاقارشا  كالفا و  تاکرح  رثا  شدیلاوم  رصانع و  دنتکرح و  رد  هشیمه  نآ 
. تسا رامش  زا  نوزف  شیاهرهش  نآ و  بئاجع  تسا  یهانتمان  دراد و  هزادنا  یسح ، ملاع  زج  تسه  یملاع 

اجنآ تسا  ملاع  نیا  زا  و  دنرادن ، هرامـش  اهنآ  قئالخ  دنراد و  رد  رازه  مادک  ره  دـنگرزب و  رهـش  ود  هک  اسرباج  اقلباج و  تسا  اهنآ  زا  و 
هلیـسوب و  دنراکـشآ ، اـههنومن  نآ  رد  هک  رکیپیب  هقطاـن  سوـفن  اـی  دـناهنومن و  همه  نوـچ  اـهلوغ  نیطایـش و  نـج و  دنیاههتـشرف و  هـک 

داـعم لـعاف و  لـباق و  یگداـمآ  قبط  رگید  روط  اـی  تخمز ، اـی  فیطل  تشز  اـبیز و  دـنرگهولج ، نوگاـنوگ  تادرجم  یلاـثم  ياـههنومن 
و دراد ، هنطاب  هرهاظ و  ساوح  تسا و  یـسح  ندب  نوچ  دریگ  قلعت  نادـب  حور  هک  یلاثم  رکیپ  اریز  دـنداهن ، هیاپ  نیا  رب  مه  ار  ینامـسج 

ءایقـشا يارب  هک  یناملظ  دـنرابتمعن و  ءادعـس  يارب  هک  دراد  ینارون  هقلعم  روص  و  دـبایرد ، ار  یمـسج  ياهدرد  یـشوخان و  یـشوخ و 
. دنرآ باذع 

ضرم و رد  ای  يرادیبب  دیآ  لایخ  رد  ای  دوش  هدید  باوخ  رد  هچنآ  اریز  رگید ، تاکاردا  زا  يرایـسب  دـننیب و  هک  اهباوخ  تسا  نینچمه  و 
قراخ هبیرغ و  روما  زا  يرایـسب  نینچمه  و  دنلاثم ، ملاع  زا  دنتـسین و  سح  ملاع  رد  هک  تسیرادهزادنا  ياهتروص  همه  دـیآ  هدـیدب  سرت 

راوید و زا  هکنیا  ای  هدش  هدید  مارحلا  دجسم  رد  جح  مایا  رد  هدوب  دوخ  رهـش  رد  هکنیا  اب  هَّللا  ءایلوا  زا  یکی  هدش  تیاکح  هچنانچ  تداع ،
. اهنیا زج  هدرک و  رضاح  ینامز  كدنا  رد  رود  تفاسم  زا  ار  ياهویم  ار و  یصخش  ای  هدمآ  نوریب  هنزور  هتسب و  رد 

هدـهاشم هیئزج  روص  نیا  زا  هچنآ  دـنیوگ  رگید  هتـسد  کی  تسا و  تسرد  شیامزآ  هفـشاکم و  ملاع  نیاب  نادـقتعم  هتـسد  کی  لیلد  و 
نوچ زغم  نورد  رد  تسین  یـشقن  و  دراد ، هزادـنا  نوچ  تسین  مه  لقع  ملاع  زا  تسین و  مه  هدام  ملاع  زا  تسین و  ضحم  تسین  دوشیم 
شیپ هچنانچ  هوای  اهههبـش  تسا و  هیاپ  دـنلب  يوعد  نوچ  دنـشاب و  لاـثم  ملاـع  زا  اـهنیا  دـیاب  سپ  تسا  عنتمم  کـچوک  رد  گرزب  شقن 

( نایاپ  ) دندرکن هجوت  اهنادب  نیملکتم  ءامکح و  زا  ناققحم  میتفگ 
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، سلقذابنا و  سمره ، نوچ  یهلا  ءامکح  هک  هدرک  لقن  تسا  یکی  زا  شیب  ینامسج  ملاع  دنتفگ  هک  یناسک  در  رد  لوا  ملعم  زا  یخرب  و 
رد لقع ، سفن و  زج  ملاع و  نیا  زج  دنراد  هزادنا  هک  دندوجوم  رگید  ملاوع  دناهتفگ : ءامدـق  لضافا  زا  رگید  نوطالفا و  و  سروغاثیف ، و 

تـشز نیکمن و  ياهتروص  و  اهتخرد ، اـهایرد و  اـهیوج و  داـبع و  دـالب و  تسا  اـهنآ  رد  و  تسا ، رظن  زا  رود  روآ و  تفگـش  روما  اـهنآ 
ملاوع بیترت  هنایم  نآ  و  تسیزیخ ، تفگـش  میلقا  نآ  و  دنتـسه ، اسرباج  اقلباج و  نآ  رد  هک  تسا  متـشه  میلقا  رد  ناهج  نیا  و  تیاهنیب ،

. تسا
رانک شرتالاب  قفا  و  دوشیم ، كرد  ساوحب  نآ  و  مینآ ، رد  ام  هک  تسا  یصقا  کلف  زا  تسا  رتفیطل  هک  مکی  دراد ، قفا  ود  ملاع  نآ  و 

ترفن روآ و  درد  از و  تجهب  شخب و  تذـل  تخمز و  فیطل و  عاونا  زا  يدـنچ  ياههقبط  و  نآ ، زا  تسا  رتتخمز  تسا و  هقطاـن  سفن 
دننک و هدهاشم  ار  نآ  یناحور  نادنمشناد  و  نارگوداج ، نانهاک و  یخرب  هک  اسب  و  تسیرذگ ، نآ  رب  ار  وت  راچانب  و  دراد ، تیاهنیب  روآ 

. يوش رکنم  ار  اهنآ  ادابم 
رد هک  ره  و  ینامسآ ، و  یمدرم ، یهایگ و  و  یناویح ، یئایرد و  ینیمز و  تسا و  ینامسآ  ناهج  نیا  سپ  رد  هتفگ : ایجولوثا »  » رد وطسرا 

، دنرادن یترفن  مه  زا  دنیاجنآ و  رد  هک  دنینایمدآ  بسانم  دنتسه  اجنآ  هک  ینایناحور  و  تسین ، ینیمز  زیچ  اجنآ  و  تسینامسج ، ملاع  نیا 
. دنرگدمه هلیسو  هکلب  و  دنرادن ، ینمشد  و 

دوخ ملاوع  نمـض  رد  ادخ  و  دنرادن ، یتسـس  دنناوخ و  حیبست  زور  بش و  هک  تسا  یملاوع  ادخ  قلخ  همه  رد  هتفگ : تاحوتف  بحاص  و 
هدـش تیاور  وا  زا  هچنآ  رد  سابع  نب  هَّللا  دـبع  و  دـنیب ، نآ  رد  ار  دوخ  دـنک  هدـهاشم  ار  نآ  فراع  نوچ  ام ، تروصمه  هدـیرفآ  یملاع 

ات ام  دـننام  تسا  یقلخ  نیمز  تفه  زا  کی  ره  رد  هک  یتسار  و  تسا ، هناخ  هدراهچ  زا  یکی  هبعک  هناخ  نیا  هتفگ : هک  هدرک  هراشا  نادـب 
هن یقاب  و  ایوگ ، تسا و  هدـنز  ملاوع  نیا  زا  مادـک  ره  و  دـنراد ، رواب  فشک  لها  ار  تیاور  نیا  دـنراد و  مه  یـسابع  نبا  نم  نوچ  هکنیا 
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هن دنیآرد  اهنآ  رد  دوخ  حاورا  اب  نافراع  و  ددرگ ، نوگرگد  هن  و  دوش ، ءانف 
274 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

. دنوش درجم  دنهناو و  يویند  نیمز  نیا  رد  ار  دوخ  ندب  دوخ ، ياهرکیپ  اب 
هیآ ثیدح و  ره  و  دنرادن ، هار  اهنآ  رد  هدیدنسپ  هدیزگرب و  نافراع  زج  دنرون و  ياهرهش  مانب  یخرب  تسیرامـشیب و  ياهرهـش  اهنآ  رد 
دریگ یناحور  لکش  نآ  رد  يدسج  ره  و  دشاب ، دوخ  رهاظب  نمز  رس  نآ  رد  مینک ، لیوأت  شرهاظ  زا  ار  نآ  دوخ  لقعب  هدیـسر و  امب  هک 

تافارخب و تافرخزم  نیا  هزادنا  هچ  میوگ : نم  نایاپ )  ) تسا ملاع  نآ  داسجا  زا  دنیب  باوخ  رد  ناسنا  هک  یتروص  يرپ و  ای  دشاب  هتشرف 
نآ دشک ، ازاردب  نآ  رد  نخس  طسب  و  تسین ، تشز  هدیقع  نیا  رب  فوقوم  دناهتفگ  هچنآ  حیحـصت  و  دننام ، دساف  ماهوا  یهاو و  تالایخ 

رهاظب تسا  نکمم  ار  باب  نیا  رابخا  رثکا  و  یتخانش ، موس  دلجم  رد  ار  نآ  قیقحت  هچنانچ  دنشابن  لیبق  نیا  زا  میتفگ  ام  هک  هیلاثم  داسجا 
نویناحور ءامکح و  هچنآ  و  دوش ، اهنآ  دوبن  هب  مکح  ات  درادـن  يربخ  ملاـع  همه  درگ  زا  یـسک  ءایـصوا  ءاـیبنا و  زج  اریز  درک  لـمح  نآ 

. نشور راکشآ و  قحب  تسا  ربهر  ادخ  و  تسین ، يرادنپ  زج  دناهتفگ 
یهگآ کی 

هک یـسک  يا   » بیقعت ءاعد  لیوات  رد  حالفلا  حاتفم  باتک  رد  هدرک  تیاور  هر - یئاهب - خیـش  هچنآـب  لاـثم  ملاـع  يارب  دـنرآ  لـیلد  اـسب 
، دراد شرع  رد  ياهنومن  هکنآ  زج  دـشابن  ینمؤم  چـیه  دومرف  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار » تشز  یناـشوپب  ار و  وکین  ینک  رادـیدپ 

شیارب دنتـسرف و  تمحر  وا  رب  دـننیبب و  شرع  ياههتـشرف  و  دوش ، سکعنم  وا  هنومن  رد  دزادرپ ، نآ  دـننام  دوجـس و  عوکر و  راکب  نوچ 
رهظا نم  ای   » لـیوات تسنیا  دـنوشن . هاـگآ  نآ  رب  اههتـشرف  اـت  دـشک  شاهنومن  رب  هدرپ  ادـخ  دزرو  یهاـنگ  هدـنب  نوچ  و  دنهاوخـشزرمآ ،

(. نایاپ « ) حیبقلا رتس  لیمجلا و 
تلالد زیچ  همه  رد  تسین و  دـنتفگ  اهنآ  هک  یتایـصوصخ  تابثا  رب  لـیلد  یلو  تسا ، نکمم  اـهنآ  نخـس  اـب  شلیواـت  هچرگ  میوگ : نم 

همئا حابشا  مدآ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  رادید  و  نینسح ، نینمؤملا و  ریما  حابشا  دوجو  هراب  رد  تسا  نخـس  نیمه  و  درادن ،
رد ار  مالّسلا  مهیلع 
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، میتسین گرم  زا  سپ  نادب  حور  قلعت  یلاثم و  ندب  رکنم  ام  تسا ، یکی  همه  رد  نخس  تسا و  رایسب  نآ  ياههنومن  شرع ، تسار  فرط 

حاورا دنـشاب و  مه  گرم  زا  شیپ  تسین  رود  و  دـنراد ؛ تلالد  نآ  رب  یحیرـص  يربتعم و  يرایـسب و  رابخا  نوچ  میراد  لوبق  ار  نآ  هکلب 
. دنربب توکلم  کلم و  ملاعب  ار  اهنآ  و  دنریگ ، قلعت  اهنادب  هیلصا  داسجا  فعض  لاوحا  باوخ و  لاح  رد 

عیمج دزن  نآ  کـی  رد  و  دـننک ، فرـصت  همه  رد  لاـح  کـی  رد  دـنریگ و  قلعت  يرایـسب  هیلاـثم  داـسجاب  هیوق  حاورا  هک  منادـیمن  رود  و 
رد نخـس  طسب  شیاجنگ  اجنیا  و  دشاب ، هتـشادن  تافانم  عرـش  نیناوق  لقع و  دعاوق  اب  هک  یهارب  یلو  نانآ  زج  دنبای و  روضح  نارـضتحم 

نخس میداهن و  هتسب  رس  ار  نآ  ور  نیا  زا  دنرادن ، ار  نآ  شریذپ  بات  اسب  هیفخ  قئاقح  كرد  زا  هاتوک  ياهدرخ  یخرب  و  درادن ، نآ  هراب 
«. 1  » اهنآ زار  هدیچیپ و  قئاقد  هب  ندیسر  يارب  تسا  هد  قیفوت  ادخ  و  میدرک ، هاتوک  ار 
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تسا ترخآ  مان  ار  ترخآ  تسا و  ایند  مان  ار  ایند  ارچ  هکنیا  رد 

تایاور

ایند ارچ  هک  دوب  نیا  دیسرپ  هچنآ  نمض  رد  و  دیسرپ ، هلأسم  دنچ  دمآ و  بلاط  یبا  نب  یلع  دزن  يدوهی  کی  دیوگ : شدنـسب  للع  رد  - 1
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هکنآ يارب  دـندیمان  ترخآ  ار  ترخآ  و  تسا ، رتکیدزن  زیچ  ره  زا  ایند  هکنآ  يارب  دومرف : خـساپ  رد  ترخآ  ار  ترخآ  دـندیمان و  ایند  ار 
(. عئارشلا ج 1 ص 3 للع   ) تسنآ رد  باوث  ءازج و 

ایند ار  ایند  ارچ  هک  دوب  نیا  دیـسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  مالـس  نب  دـیزی  هچنآ  نمـض  رد  ص 156 ) ج 2   ) ناـمه زا  و 
هچنانچ دندشیمن  یناف  شلها  دوب  هدش  هدیرفآ  ترخآ  اب  رگا  و  هدـش ، هدـیرفآ  ترخآ  زا  رتولج  تسا و  تسپ  ایند  نوچ  دومرف  دـندیمان ؟

شیاـهلاس دـیآ و  اـیند  نیا  زا  سپ  تسا و  لابندـب  هک  نوـچ  دوـمرف : دـندیمان ! ترخآ  ار  ترخآ  ارچ  هد  ربـخ  نمب  تفگ : ترخآ ، لـها 
(. ربخلا  ) دنریمن شناّکس  درادن و  هرامش  شیاهزور  و  تسین ! یندشفصو 

تـسپ لذر و  هک  تسنیا  دوصقم  ای  نامز  اـی  ناـکم  بسحب  رتکیدزن  ینعی  تسیزیچ  ره  زا  رتکیدزن  نوچ  دومرف  مکی  ربخ  رد  هکنیا  ناـیب :
ایند رد  رادرک  تسا و  رادرک  زا  سپ  ءازج  نوچ  تسا ، تلع  موزلم  ناـیب  تسنآ  رد  ءازج  نوچ  دوـمرف  هکنیا  و  مود ؛ ربـخ  بجوـمب  تسا 

: ار رتکیدزن  نیا  يالاک  دنریگیم   » دیامرف لج  زع و  ادـخ  هدـش  هدـیمان  ترخآ  تسایند و  زا  سپ  ور  نیا  زا  تسنآ و  زا  سپ  ءازج  تسا و 
هصالخ و  هدجسلا » - 22 رتکیدزن ؛ باذـع  زا  اهنآب  میناشچب  هتبلا  و   » هدومرف زاب  هتفرگ ، یکیدزن  ینعمب  وند  را  ار  اـیند  هک  فارعـالا »  169

برقا و رگید  راب  لضفا و  یلعا و  ربارب  رد  رقحا  لذرا و  ینعمب  رگید  راب  رتگرزب و  رتشیب و  ربارب  رد  رتمک  یکی  دنیانعم  دنچب  ایند  یندا و 
هتفگ هیاهن  رد  يرزج  هدمآ ، یناعم  نیا  همهب  نآرق  رد  و  يرگید ، اب  تسا  ربارب  تسا و  یلوا  ینعمب  رگید  راب  و  رترود ، ربارب  رد  رتکیدزن 

. تسا رود  نآ  زا  ترخآ  هکنآ  يارب  تسا  یگدنز  نیا  مان  ایند 
277 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

باتکلا ما  و  نیبم ، ماما  نیبم و  باتک  ظوفحم و  حول  ملق و 

تایآ

-6  ) دنـشاب نیبم  باتک  رد  همه  ار  شهاگتناما  هاگرارق و  دنادیم  شیزور و  تسا  ادـخ  رب  هکنیا  زج  نیمز  رد  ياهدـنبنج  تسین  دوه : - 1
(. دوه

(. هط - 52  ) دنک شومارف  هن  مراگدرورپ و  دنک  مگ  هن  باتک  رد  تسا  نم  راگدرورپ  دزن  نآ  شناد  تفگ  هط : - 2
(. 70  ) تسناسآ ادخ  رب  نآ  هک  یتسار  تسباتک  رد  نآ  هک  یتسار  نیمز  تسنامسآ و  رد  هچنآ  ادخ  دنادب  هک  ینادن  ایآ  جحلا : - 3

(. هیآ 75  ) تسا نیبم  باتک  رد  هک  زج  نیمز  نامسآ و  رد  یناهن  تسین  لمنلا : - 4
تـسا نیبم  باـتک  رد  هک  زج  رتگرزب  هن  نآ و  زا  رتـکچوک  هن  و  نیمز ، رد  هن  اهنامـسآ و  رد  ياهرذ  هزادـنا  وا  زا  تسین  هدیـشوپ  ابـس  - 5

(. 3 هیآ ، )
(. 11 هیآ -  ) تسناسآ ادخ  رب  نآ  هک  یتسار  باتک  رد  زج  شرمع  زا  دهاکن  يرمع و  بحاص  دراذگن  رمع  رطاف : - 6

(. 12 هیآ -  ) نیبم باتک  رد  میدرمش  ار  يزیچ  ره  و  سی : - 7
(. 4 هیآ -  ) تمکح اب  تسا و  دنلب  ام  دزن  باتکلا  ما  رد  نآ  هک  یتسار  و  فرخزلا : - 8

(. 4 هیآ -  ) ظیفح تسا  یباتک  ام  دزن  و  ق : - 9
(. 3 هیآ 2 -  ) هدش زاب  یگرب  رد  هتشاگن  یباتک  روطلا : - 10

نآ هک  یتسار  میزاسب  یعطق  ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ  تسا  باتک  رد  هک  زج  امـش  دوخ  رد  هن  نیمز و  رد  يراتفرگ  چیه  دـسرن  دـیدحلا :  11
(22 هیآ -  ) هدمآ امش  تسدب  هچ  نادب  دیوشن  داش  دیاهداد و  تسد  زا  هچنآ  رب  دیروخن  هودنا  ات  تسناسآ ، ادخ  رب 
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(. 1 هیآ -  ) دنراگنب هچنآ  ملق و  ن و  ملقلا :
(. 29 هیآ -  ) باتک رد  میدرمش  ار  يزیچ  ره  و  أبنلا :

(. 22 هیآ 21 -  ) ظوفحم حول  رد  وکین  تسینآرق  نآ  هکلب  جوربلا :

ریسفت

یباتک رد  تسا  هتشون  نآ  همه  هک  هناحبس  ادخ  زا  تسا  یشرازگ  دنـشاب » نیبم  باتک  رد  همه  : » هتفگ عمجم ) ج 5 ص 144   ) رد یسربط 
يارب یفطل  هکنیا  يارب  دـشابن  ناـهن  شملع  زا  ياهدـیرفآ  چـیه  هکنآ  اـب  درک ، تبث  ار  نآ  اـنامه  و  تـسا ، ظوـفحم  حوـل  نآ  و  نـشور ،

. دهد شرازگ  نآ  زا  هک  ره  يارب  ای  دشاب  اههتشرف 
دزن ناـشرادرک  ملع  ینعی  دـهدیم ، ار  اـهنآ  يازـس  هدـش و  هتـشادهگن  ادـخ  دزن  ناـشرادرک  ینعی  هـتفگ : یبر » دـنع  اـهملع   » ریـسفت رد  و 

باتک زا  دوصقم  هدش  هتفگ  و  اهنآ ، رب  هدش  تبث  اهنآ  لامعا  هک  تسنیا  دوصقم  و  دشاب ، ظوفحم  حول  هک  یباتک  رد  تسا  نم  راگدرورپ 
شومارف یـسنی » و ال   » مراگدرورپ دـنکن  اطخ  ینعی  دـناهتفگ  و  دورن ، وا  ملع  زا  يزیچ  ینعی  یِّبَر » ُّلِضَی  ـال   » دنـسیون اههتـشرف  هک  تسنآ 

. دهنناو ای  دنکن 
. تسا لوق  ود  باتک  رد  هک  تسا » باتک  رد  نآ  یتسار   » ادخ لوق  حرش  رد  هتفگ : شریسفت  ج 6 ص 259 )  ) رد يزار 

ظوفحم تسنآ  رد  هچنآ  متـسب و  ار  نادهشوت  رد  ینعی  ةدازملا  تبتک  دـنیوگ : تسا ، نتـسب  طبـض و  ظفح و  باتک  هتفگ : ملـسم  یبا  - 1
هک تسنیا  تسا » باتک  رد  نآ  هک  یتسار   » ادـخ لوق  زا  دوصقم  دـننک و  هلماعم  نآ  اب  هک  تسنآ  ظفح  مدرم  نایم  باتک  ینعم  و  مدومن ،

. تسا ظوفحم  ادخ  دزن 
مکی لوق  اریز  تسا  رتهب  نیا  و  دراگنب ، ظوفحم  حول  رد  ار  نآ  درآ  دیدپ  نیمز  اهنامسآ و  رد  ادخ  ار  هچ  ره  هک  نارـسفم  رثکا  هتفگ  - 2

نآ رد  روما  هک  تسیزیچ  باتک  هک  تسا  مولعم  و  درک ، لمح  فورعم  ینعمب  ار  ظـفل  دـیاب  یلو  تسا ، تسرد  تغل  هداـم  رظن  زا  هچرگ 
زا خـساپ  و  تسه ؟ هتـشون  نیا  رد  يدوس  هچ  هوالعب  و  تسا ، هتـشون  رد  ادـخ  شناد  هک  دوش  مهوت  یلو  تسا ، رتهب  ینعم  نیا  دنـسیون و 

تسنیا مکی 
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. تسا زاینیب  هتشون  نیا  زا  دوخ  شناد  رد  ادخ  هکنیا  رب  تسا  لیلد  رتهب  تادوجوم  قباطم  ياهتشون  رد  ار  اهزیچ  نیا  ادخ  نتشاگن  هک 
همه ناحبـس  يادخ  هک  دنمهفب  رتهب  و  دننادب ، دندش  دوب  هک  یئاههدیدپ  دننک و  هاگن  باتک  نآ  رد  اههتـشرف  هک  تسنیا  مود  زا  خـساپ  و 

يادخ رب  تسا  یندشن  مدرم  رب  هک  هدیدان  ثداوح  نتـشون  هک  تسنیا  تسناسآ » ادـخ  رب  هک  یتسار   » وا لوق  يانعم  اما  و  دـنادیم ، ار  زیچ 
. دشابن اور  ادخ  رب  یقیقح  ینعمب  دور و  راکب  ام  هراب  رد  یناسآ  فصو  هچرگ  تسناسآ ، تسا و  یندش  دهاوخب  هاگ  ره  یلاعت 

نامـسآ و رد   » هدیدان تلـصخ  چیه  ینعی  هتفگ  هدیـشوپ » چیه  تسین  و   » هناحبـس ادخ  لوق  رد  عمجم ) ص 232  ج 7   ) رد هر - یـسربط -
. ظوفحم حول  رد  تسا  نشور  هکنیا  زج  ینعی  نیبم » باتک  رد  زج   » دشابن هدرک  ناهن  هدیشوپ و  شقلخ  زا  ادخ  هچنآ  همه  ینعی  نیمز »

(. عمجم ج 8 ص 477   ) ظوفحم حول  رد  ینعی  نیبم » باتک  رد  الا   » دوشن توف  وا  زا  ینعی  ُْهنَع » ُبُْزعَی  «ال 
نآ رمع  زا  ینعی  دوش » هتـساک  شرمع  زا  هن  و   » ياهدـننکرمع رمع  دوـشن  زارد  ینعی  هتفگ : ٍرَّمَعُم » ْنِم  ُرَّمَُعی  اـم  َو   » ادـخ لوـق  ریـسفت  رد  و 
رگا دنادیم  ادخ  هک  تسنیا  دوصقم  دـناهتفگ  و  يرگید ، رمع  زا  دوشن  هتـساک  هک  تسنیا  دوصقم  دـناهتفگ  نامز و  تشذـگب  هدـننکرمع 
تبث ظوفحم  حول  رد  ینعی  نیبم » باتک  رد  زج   » دـنامن دوش و  هتـساک  شرمع  زا  دـنک  هانگ  رگا  دـنامیم و  تقو  نالف  ات  دربناـمرف  ینـالف 

(. عمجم ج 8 ص 308   ) تسا
زا دوصقم  دناهتفگ : تسا و  ظوفحم  حول  نآ  نشور و  باتک  رد  ار  هدیدپ  ره  مینک  هرامش  ینعی  هتفگ : ُهاْنیَصْحَأ » ٍءْیَش  َّلُک   » ریـسفت رد  و 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 365 

http://www.ghaemiyeh.com


(. عمجم ج 8 ص 418   ) تسا لامعا  ياههمان  نآ 
ینعم نآ » هک  یتسار  و   » تشذـگ هچناـنچ  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیبم  ماـما  زا  دوصقم  هک  تسا  راـبخا  يرایـسب  رد  میوگ : نم 

ظوفحم حول  باتکلا » ما  رد   » نآرق
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هتفگ نینچ  هغلاب  تمکح  بحاص  ینعی  تسا ) میکح   ) ماقمالاو ینعی  تسا » ّیلع  ام  دزن   » تسا ینامسآ  ياهباتک  همه  همشچرس  هک  تسا 
هتـشون نآ  رد  هک  تسا  هحتاف  هروس  مه  باتکلا  ما  زا  دوصقم  ددرگرب و  نینمؤملا  ریما  هب  ریمـض  هک  تسا  راـبخا  زا  يرایـسب  رد  و  هدـش ،

ج 9 - ) هر یسربط - ظیفح » باتک  تسا  ام  دزن  و   » وا شور  وا و  تخانش  تسا و  نینمؤملا  ریما  نامه  طارص  و  َمیِقَتْـسُْملا » َطارِّصلا  اَنِدْها  »
یگدیسوپ و زا  تسا  ظوفحم  ینعی  هدش : هتفگ  و  تسا ، ظوفحم  حول  نآ  تسا و  اهنآ  ياهمان  شرامش و  رادهگن  ینعی  هتفگ : ص 141 )
رد اههتشرف  يارب  ادخ  هک  تسا  یباتک  نآ  و  روشنم » قر  رد   » هدش هتـشون  ینعی  روطـسم » باتک  و   » تسنانابهگن باتک  نآ  و  ندش ، هنهک 
قر حول  نآ  هک  تسا  هتـشون  حول  رد  ادـخ  دزن  هک  تسنآرق  دوصقم  دـناهتفگ  و  دـشاب ، هدوب و  هچنآ  دـنناوخب  نآ  رد  ات  هتـشاگن  نامـسآ 

یگرب رد  ناـنمؤم  هک  تسنآرق  ناـمه  دـناهتفگ : و  تسا ، تاروت  دوصقم  دـناهتفگ : و  تسا ؛ لاـمعا  ياـههمان  دـناهتفگ : و  تسا ، روـشنم 
و  » تسا ادخ  لوق  ریـسفت  رد  و  عمجم ) ج 9 ص 173   ) دنـسیونیم نآ  رد  هک  تسا  یگرب  قرو  دوش ، هدناوخ  ات  دـنزاس  رـشتنم  دنـسیون و 

باتک رد  رگم   » دـنزرف غاد  يرامیب و  زا  امـش » ناج  رد  هن  و   » اههویم یتساک  هایگ و  یمک  ناراب و  طـحق  دـننام  نیمز » رد  یتبیـصم  دـسرن 
ات میدرک  ار  راک  نیا  ینعی  دـیداد » تسد  زا  هچنآ  رب  دـیروخن  هودـنا  اـت   » مدرم شنیرفآ  زا  شیپ  ظوفحم  حول  رد  تسا  تبث  ینعی  تسا »

هچنآ و  هداد ، امـشب  ادخ  هچ  نادب  ینعی  هدـمآ » ار  امـش  هچ  نادـب  دـیوشن  داش  و   » هتفر امـش  تسد  زا  ایند  تمعن  زا  هچنآ  رب  دـیروخن  مغ 
رد ار  هتفر  تسد  زا  ضوع  هک  تسا  نماض  یلاعت  ادخ  دنادب  یسک  نوچ  هک  تسنیا  دشابن  يداش  هودنا و  اج  ود  ره  رد  هک  تسنیا  ثعاب 
هک دیاشن  دزادرپب  شاهبجاو  قوقح  دنک و  رکش  دیاب  هدیسر  هک  یتمعن  نادب  هک  دنادب  نوچ  و  دروخ ، مغ  نآ  رب  هک  دیاشن  دهدب  ترخآ 

تسا و هدنیاپ  هک  دزادرپ  ترخآ  رماب  هک  دیاب  دزرو و  تمه  نادب  هک  دیاشن  دـنامن  نآ  زا  يزیچ  هک  دـنادب  نوچ  هوالعب  دوش  داش  نادـب 
ج 9  ) دوشن دوبان 
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(. عمجم ص 140 

و سفن ، هب  ای  نیمزب  ای  ددرگرب  تبیصمب  ریمض  مینیرفایب و  ینعی  هتفگ : میزاسب » ار  نآ  هکنآ  زا  شیپ   » ریسفت رد  ج 2 ص 499 )  ) يواضیب
دوخ عبطب  نآ  نتفر  تسد  زا  هک  دراد  راعـشا  و  دوش ، ناسآ  وا  رب  راک  دنردقم  همه  دنادب  هک  ره  هتفگ : دـیروخن » مغ  ات   » ادـخ لوق  رد  ای 

بجوم يداش  یفن  دشاب و  ادـخ  نامرف  شریذـپ  زا  عنام  هک  تسا  یـسوسفا  یفن  دوصقم  و  دـنهاوخ ، ببـس  شئاقب  دوجو و  اما  و  تسنآ ،
(. نایاپ « ) ار ياهدنلاب  دوخ  رب  ربکتم و  چیه  درادن  تسود  ادخ   » هک هدومرف  شلابند  ور  نیا  زا  ربکت و  داسف و 

هک تسا  یهام  نآ  هدـش  هتفگ  تسا ، هروس  کـی  ماـن  هدـش  هتفگ  تسا ، فـالتخا  نون  ینعم  رد  هتفگ  عمجم ) ص 332  ج 10   ) یسربط
ساـبع و نبا  زا  يرگید  تیاور  رد  تسا ، ناـمحر  ظـفل  زا  فرح  کـی  هدـش : هتفگ  و  نارگید ، ساـبع و  نبا  زا  تسنآ ، تشپ  رب  اـهنیمز 

هیلع هَّللا  یّلص  ربمغیپ  ات  ار  شدنـس  هک  یتیاور  رد  رون و  زا  تسا  یحول  هدش  هتفگ  و  نارگید ، نسح و  زا  تسا ، تاود  ینعمب  هدش  هتفگ 
زا رتنیریـش  و  ریـش ، زا  تسا  رتدیپس  دیدرگ  دمجنم  وش و  دادم  دومرف : ودب  ادخ  تشهب و  رد  تسیرهن  هدومرف : دـناهدرب  الاب  مّلـس  هلآ و  و 

. تسا مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  تمایق ، زور  ات  دوب  دهاوخ  دوب و  هک  ار  هچنآ  تشون  ملق  سیونب و  دومرف : ملقب  سپس  لسع 
ددرگ و ادـج  نآ  زا  نوچ  دوش و  هدـیرفآ  بآ  زا  اریز  تسا ، یـسانشادخ  ياـههناشن  هک  تسا  اـیرد  یهاـم  نآ  زا  دوـصقم  هدـش  هتفگ  و 

مدرمب ناسر  دوس  هک  هدروخ  دنگوس  نادب  یلاعت  ادخ  تسا ، نتـشون  رازبا  ملق  و  دنریمب ، دنتفا  بآ  رد  هک  نابایب  ناروناج  هچنانچ  دریمب ،
کیدزن هاگ  ره  هچنانچ  دناسرب  رود  ياجب  دراگنب و  درآ و  نآ  كون  رب  دراد  لد  رد  هچنآ  تسا و  ناسنا  نابز  ود  زا  یکی  ملق  اریز  تسا 
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. ددرگیم راوتسا  ناهج  مدرم  راک  دوشیم و  ظفح  نید  ماکحا  هک  تسا  ملق  اب  و  دناسرب ، ار  وا  دوصقم  شنابز  اب  دشاب  یسک  سر 
نایب ناتشگنا ، شراگن  اب  يرگید  نابزب و  یکی  تسا : ات  ود  نایب  دناهتفگ : و 

282 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
هچنآ زا  اههتـشرف  دنـسیونب  هچنآ  و  دـنراگنب » هچنآ  و   » دـنام اجب  ناراگزور  تشذـگ  اب  اهملق  نایب  دزاس و  هنهک  ناـمز  تشذـگ  ار  ناـبز 

. نایاپ شراگن ) ملقب و  دنگوس  ینعی   ) تسا هیردصم  ام  دناهتفگ  اههدازیمدآ و  رادرک  زا  دوش و  یحو  اهنادب 
: تسا هجو  ود  ملق  رد  هتفگ : دوخ ) ریسفت  ج 8 ص 28   ) يزار

«. قلعلا - 2 ملق ، اب  تخومآ  هک  تمرکا  راگدرورپ   » دومرف هچنانچ  دشاب  نیمز  ای  نامسآ  رد  هک  تسا  ملق  سنج  هب  قلعتم  دنگوس  - 1
هک يزیچ  تسخن  تفگ  سابع  نبا  دوب » ملق  دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  تسخن   » هدمآ ربخ  رد  هک  دوهعم  نیعم  ملق  کیب  هدش  دای  دنگوس  - 2

نیمز نامـسآ و  نایم  يزاردـب  رون  زا  دوب  یملق  نآ  هتفگ : تمایق  زور  ات  تسا  یندـش  هچنآ  سیونب  دومرف : سپـس  دوب ، ملق  دـیرفآ  ادـخ 
ات دوب  یندش  هچنآ  تشون  ار و  ردقم  سیونب  دومرف : واب  سپ  دوب  ملق  دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  تسخن  تفگ : هک  هدرک  تیاور  وا  زا  دهاجم 

. هدش لصاح  تغارف  نآ  زا  هک  دنتسه  يرما  نایرج  رد  مدرم  انامه  تمایق و  زور 
دوش یهن  رما و  و  « 1  » دشاب دنمدرخ  هدنز و  دوشیمن  تسا و  نتـشون  هژیو  رازبا  ملق  اریز  درک  لمح  زاجمب  ار  ربخ  نیا  دـیاب  هتفگ : یـضاق 
لوق نوچ  هتخاس  ناور  دشاب  دیاب  هچ  رهب  ار  ملق  ادخ  هک  تسنیا  دوصقم  هتفگ  نتـشون  رازبا  مه  دشاب و  فلکم  رادناج و  مه  دـیاشن  اریز 

رد تسا  ورین  نتـسب  راکب  اهنت  هکلب  یفیلکت  هن  تسینامرف و  هن  اج  نیا  رد  اریز  دشابیم » شاب و  دیوگ  نامه  دنک  مکح  يزیچب  نوچ   » ادخ
همه هیاـم  هک  تـسیزیچ  نآ  تـسا و  لـقع  ناـمه  اـجنیا  رد  روکذـم  مـلق  دناهتـشادنپ  مدرم  یخرب  يریگوـلج و  شکمـشکیب و  هدـیرفآ 

. تسا اههدیرفآ 
ادخ هک  يزیچ  تسخن  هک  تسا  رگید  ربخ  رد  و  هدیرفآ ، ادـخ  هک  تسا  يزیچ  تسخن  نآ  هدـمآ  رابخا  رد  هک  تسنیا  شلیلد  دـناهتفگ :

تسیرگن نادب  تبیه  هدید  اب  دوب و  رهوگ  هناد  کی  هدیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  تسخن  رگید : ربخ  رد  و  تسا ، لقع  هدیرفآ 
283 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

تـسا اههدیرفآ  هیام  هک  رهوگ  نآ  ملق و  لقع و  هک  دـنراد  تلالد  رابخا  نیا  هتفرمه  يور  دـناهتفگ : تشذـگ . هچنآ  رخآ  ات  دـش  بآ  و 
. تشذگ هچنانچ  تسا  نکمم  اهنآ  عمج  رگد  هوجوب  میوگ  نم  نایاپ )  ) دوش ضقانت  هن  رگ  تسا و  یکی 

: هتفگ دوخ  ریسفت  ج 2 ص 589 )  ) يواضیب میدرک » هرامش  باتک  رد  ار  يزیچ  ره  «و 
و شدوخ ، ردقم  لعف  يارب  ای  تسا  انعم  مه  نآ  اب  طبـض  رد  هک  هدمآ  ءاصحا  ردصم  ياجب  باتک  یندرک و  هرامـش  میدرک  هرامـش  ینعی 

. نابهگن ياههتشرف  همان  ای  ظوفحم  حول  رد  بوتکم  ینعمب  تسا  لاح  هکنیا  ای 
زا ظوفحم  اـی  دـنیاس ، نآ  رب  ناـکاپ  زج  هکنیا  زا  ظوفحم  یحول  ینعی  هتفگ  شریـسفت  رد  ج 8 ص 528 )  ) رد يزار  ٍظوُفْحَم » ٍحْوـَل  ِیف  »

اههتـشرف هدیدب  هک  تسیزیچ  حول  هتفگ : نیملکتم  یخرب  ددرگ ، لیدبت  رییغت و  راچد  هکنیا  زا  ای  بّرقم  ياههتـشرف  زج  اههدـیرفآ  عالطا 
. تشاد رواب  ار  نآ  دیاب  تسا  راثآ  رابخا و  نومضم  نوچ  دنناوخیم و  ار  نآ  دیآ و 

ار نآ  ثعاب  ضراعم  صن  تجح و  ناهرب و  نودب  مه  داعبتـسا و  درجمب  دـیابن  هدـمآ  اههنومن  نیا  زا  تنـس  نآرق و  رد  هچنآ  میوگ : نم 
هدیشوپ هچنانچ  درادن  یتافانم  نآ  رهاظ  اب  دناهتشرف  ود  ملق  حول و  هک  تسا  رابخا  یخرب  رد  هچنآ  و  درک ، فرـصت  نآ  رد  دومن و  لیوأت 

رد هک  تابثا  وحم و  حول  يرگید  تسا و  ریذپان  رییغت  هک  ظوفحم  حول  یکی  دراد  حول  ود  لج  زع و  ادـخ  هک  دـیآرب  رابخا  زا  و  دـشابن ،
تبث دهاوخ و  ار  زیچ  ره  ادخ  دنک  وحم  : » هناحبـس ادخ  لوق  دراد  تراشا  نادب  تشذـگ و  شقیقحت  دوخ  باب  رد  هچنانچ  تسا  ادـب  نآ 

«. دعرلا - 35 باتکلا ، ما  تسا  وا  دزن  دنک و 
: هتفگ ات  تسا  هجو  دنچ  تابثا  وحم و  رد  هتفگ : شریسفت  ج 5 ص 309 )  ) رد يزار 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 367 

http://www.ghaemiyeh.com


: هتفگ سپس  دنک  وحم  هقدص  ءاعدب و  سپس  دنک و  تبث  باتک  رد  هک  تسا  تبیصم  تنحم و  يزور و  هراب  رد  هکنیا  - 8
يارب يرقلا ) ما   ) زغم و يارب  سأرلا » ما   » نوچ دنناوخ  ردام  دـشاب  لصا  رامـش  رد  ار  هچ  ره  برع  و  باتک ، لصا  ینعی  باتکلا » ما   » اما و 

نینچ مه  باتکلا  ما  سپ  هکم :
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ياههدـیدپ همه  و  تسا . ظوفحم  حوـل  ناـمه  باـتکلا  ما  مکی  تسا  لوـق  ود  نآ  هراـب  رد  تسا و  اـهباتک  همه  لـصا  هک  تسنآ  تسا و 
دیرفآ و ار  حول  سپس  دوبن  يزیچ  دوب و  ادخ  دومرف : هک  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  تسا ، تبث  نآ  رد  یلفـس  يولع و 

. درک تبث  نآ  رد  تمایق  زور  ات  ار  قلخ  لاوحا  همه 
حول يرگید  دراد و  تابثا  وحم و  باتک  نیا  دنـسیون و  مدرم  يارب  اههتـشرف  هک  باتک  کـی  تسا ، باـتک  ود  ار  ادـخ  ریدـقت  نیا  رب  اـنب 
هدرک تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  ءادرد  وبا  تسا . یقاب  نآ  و  تسا ، نیریزو  الاب  ملاـع  لاوحا  همه  ياراد  هک  ظوفحم 

: دومرف هک 
دنک تبث  دهاوخ و  هچ  ره  دنک  وحم  و  دنکن ، هاگن  نآ  رد  يرگید  وا  زج  هک  یباتک  رد  دنک  هاگن  بش  زا  هدنام  تعاس  هس  رد  یلاعت  ادخ 

. دهاوخ هچ  ره 
شناد یلو  دـنوش  نوگرگد  اههتـسناد  هچرگ  و  تسنآ ، رد  تسین  تسه و  زا  زیچ  همه  هک  تسا  ادـخ  ملع  ناـمه  باـتکلا  ما  هکنیا  مود :

(. نایاپ  ) تسنامه باتکلا  ما  زا  دوصقم  و  تسینوگرگد ، زا  هزنم  تسا و  اجب  ادخ 
: هراب نیا  رد  لاوقا  نمض  رد  هتفگ : شریسفت  ج 5 ص 298 )  ) رد هر - یسربط -

تیاور سابع  نبا  زا  همرکع  و  ار ، تواقـش  تداعـس و  و  ار ، رمع  دـنک ، مک  شیب و  ار  يزور  تسه ، زیچ  همه  رد  تاـبثا  وحم و  حول  - 4
زا چیه  هک  باتکلا  ما  دنک و  تبث  نآ و  زا  دهاوخ  ار  هچ  ره  دنک  وحم  ادـخ  هک  باتکلا  ما  زج  یباتک  دنتـسه  باتک  ود  تفگ : هک  هدرک 

نامه باتکلا  ما  هتفگ : سپـس  هدرک ، تیاور  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  ار  نآ  مه  نیـصح  نب  نارمع  و  دنکن ، نوگرگد  نآ 
انامه تابثا  وحم و  و  دندش ، يرادرب  هخـسن  نآ  زا  دـندش  لزان  هک  اهباتک  اریز  درادـن ، ندـش  اجباج  ینوگرگد و  هک  تسا  ظوفحم  حول 

. نارسفم رتشیب  زا  باتک  لصا  رد  هن  دناهدش  هخسن  هک  تسیئاهباتک  رد 
زیچ نآ  نوچ  و  دشابیم . هک  هچ  ره  يارب  دـش  دـهاوخ  نانچ  نانچ و  تسا ، هتـشون  نآ  رد  هکنآ  يارب  هتفرگ  مان  باتکلا  ما  هدـش : هتفگ  و 

هشیدنا هک  اههتشرف  يارب  تسیتربع  و  دراد ، هک  تسا  یتحلصم  نآ  هجو  و  دوشب ، دیاب  هچنآ  دش  هک  دوش  هتشون  دش . عقاو 
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ینیب شیپ  ناشعوقو  زا  شیپ  هتـسناد و  ادخ  دنرایـسب  هک  ار  اههدیدپ  همه  هک  دننادب  دننک و  هلباقم  دوشیم  هچنآ  اب  ار  هتـشون  نآ  دننک و 
نآ رد  دشیدنیب  ار و  نآ  دنک  روصت  هک  ره  هک  اجنآ  ات  تمظعب  تسا  اهلد  درد  ریگاج  كانساره و  رتهب  نیشیپ  هتشون  نیا  هکنیا  اب  هدرک ،

(. نایاپ  ) هدرک هدهاشم  ار  نآ  ایوگ 
مانب و  نارادنید ، ادنید  بهاذم  زا  ندش  نوریب  هقدنزب و  سپـس  دشکیم و  تالاحمب  هک  تسا  یتافارخ  تباب  نیا  رد  ار  ءامکح  هک  نادب  و 

دنیوگ یخرب  دندرک  قیبطت  حرـش و  ار  اهنآ  اوران  عاوناب  دناهتـشادنپ  هچ  رگا  و  دندش ، رکنم  دندرک و  در  ار  تایاور  تایآ و  رتشیب  لیوات 
تسا و یهلا  ءاضق  تروص  نامه  و  دراد ، نآ  رد  لیصفت  ترثک و  هبئاش  زا  یکاپ  طیسب و  تروص  زیچ  همه  و  تسا ، لوا  لقع  نامه  ملق 

للعب هتسباو  طوبضم  مولعم و  روص  ملق  اب  هچنانچ  دندنب ، شقن  هیوامس  هیلک  سوفن  حاولا  رد  نآ  زا  و  دوش ، هدیمان  باتکلا  ما  نیمه  يارب 
. تسا ادخ  ردق  هبتر  نیا  یلک و  روطب  دوش  يرادرب  هخسن  دوخ  بابسا  و 

نیا و  یجراخ ، هدـیدپ  قباطم  دـنرادن  نیعم  تئیه  لکـش و  هک  دوش  هخـسن  یئزج  یـشوقن  هیلاـیخ  هعبطنم  ياوق  رد  هیلک  سوفن  نیا  زا  و 
وحم و زا  تسخن  هکنیا  زج  دنتـسه  نیبم  باتک  رابتعا  نیدـب  مادـک  ره  تسا و  ءاضق  حول  هیلک  سوفن  ملاع  هچنانچ  تسا  ردـق  حول  ملاع 
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یگمه هدـنیآ  ياههدـیدپ  لیـصفت  هب  کلف  یعابطنا  ياوق  اریز  تسنآ ، رد  ءادـب  و  تسا ، تابثا  وحم و  باتک  یمود  تسنوصم و  تاـبثا 
و هتسویپ ، یشورب  دوخ  بابسا  للع و  اب  لامجا  روطب  دندنب و  شقن  نآ  رد  هدرخ  هدرخ  اههدیدپ  و  دنتیاهنیب ، نوچ  هرابکی ، درادن  هطاحا 

. رارقرب یمظن 
عوقو ددـنب  شقن  نآ  رد  اسب  و  تسا ، اهنآ  تکرب  زا  تسا و  كالفا  تاکرح  همزال  انامه  دوش  دـیدپ  داسف  نوک و  ناـهج  رد  هچ  ره  اریز 

نآ هدوب و  رگید  بابسا  ياضتقم  هک  دوش  عقاو  یئوگشیپ  نیا  فالخ  رب  رما  هک  دیآ  رگید  یتلع  دنک و  مکح  نادب  صقان و  للع  اب  يرما 
زا شیپ  مکح  شقن  دـنک و  مکح  لوا  فـالخ  رب  دوش ، علطم  نآ  رب  دـسرارف و  شتقو  نوچ  هدرک و  مکح  هتـسنادن  زونه  ار  رخاـتم  ببس 

رگید مکح  دوش و  وحم  نآ 
286 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

یلک و زا  زیچ  همهب  ناحبس  يادخ  ملع  هکنیا  اب  دناهداد  تبسن  ودب  ار  ءادب  دوش  یهتنم  ادخب  صقان  لیخت  نیا  بابسا  نوچ  و  ددرگ ، تبث 
. دراد هطاحا  دبا  ات  لزا  زا  یئزج 

تایاور

: دومرف واب  و  دوب ، ملق  دـیرفآ  ادـخ  هک  يزیچ  تسخن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماـما  زا  شدنـسب  ( 536  ) میهاربا نـب  یلع  ریـسفت  رد  - 1
. تمایق زور  ات  دوب  دهاوخ  هچنآ  دوب و  هچنآ  تشون  سپ  سیونب ،

[ تسار  ] رب یکی  دراد  فرط  ود  ظوفحم  حول  دومرف : ظوفحم » حول  رد  وـکین ، تسا  ینآرق  نآ  هکلب   » ادـخ لوـق  رد  ( 72  ) نامه زا  و  - 2
هب هدش  یحو  هچنآ  درگن و  حول  رد  ات  دنز  لیفارسا  یناشیپ  هب  حول ، یحوب  دنک  نخس  ادخ  نوچ  و  لیفارـسا ، یناشیپ  رب  يرگید  و  شرع ،

. دنک یحو  لیئربج 
زا ار  ملق  ادخ  یتسار  دومرف : ملقلا » ن و   » زا مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  دیوگ  ریـصق  میحرلا  دبع  زا  شدنـسب  ( 960  ) نامه زا  و  - 3

: مانب دیرفآ  تشهب  رد  یتخرد 
: دومرف ملقب  سپـس  دوب ، رتنیریـش  لسع  زا  رتدیفـس و  فرب  زا  و  دش ، هتـسب  رهن  نآ  و  وش ، دادـم  دومرف : تشهب  زا  يرهن  هب  سپـس  دـلخ ،
هرقن و زا  رتدیفـس  یگرب  رد  ملق  و  تمایق ، زور  ات  دوب  دـهاوخ  هچنآ  هدوب و  هچنآ  سیونب  دومرف : مسیونب ؟ هچ  اراـگدرورپ  تفگ  سیونب ،
تفگن و نخس  نآ  زا  سپ  و  درک ، رهم  ار  ملق  ياههناد  سپس  داهن  شرع  نکر  رد  درک و  هلول  ار  نآ  ادخ  سپس  تشون ، توقای  زا  رتکاپ 

. تسنآ زا  اههخسن  همه  هک  ینونکم  باتک  تسنامه  زگره و  دیوگن 
هخسن هک  تسین  ایآ  رادرب ، هخسن  ار  باتک  نیا  دیوگیم : شرای  هب  امـش  زا  یکی  دیمهفن ، ار  نخـس  ینعم  هنوگچ  دیتسین ؟ برع  امـش  ایآ 

. دیدرکیم امش  هچنآ  زا  رادرب  هخسن  میدوب  ام  هک  یتسار  ادخ و  لوق  تسنآ  و  تسنآ ، لصا  هک  تسا  رگید  باتک  زا 
(. هیثاجلا - 29

«. 1  » هدوب نآ  زا  شیپ  تشهب  تقلخ  نوچ  تسا  لوا  تسا  وا  زا  دعب  هچنآ  تبسنب  ملق  هکنیا  رب  تسا  لیلد  نیا  نایب 
287 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

تنابرق تفگ : دمآ و  مالّسلا  هیلع  مشـش  ماما  دزن  يدرم  تفگ : يزار  ءالع  یبا  نب  ییحی  زا  شدنـسب  ج 2 ص 87 )  ) عئارشلا للع  رد  - 4
ات یئاههتفای  تلهم  زا  وت  یتسار   » سیلباب لج  زع و  ادخ  لوق  ریـسفت  و  دـنراگن » هچنآ  ملق و  ن و   » ار لج  زع و  ادـخ  لوق  ریـسفت  وگب  نمب 

درک ور  ودب  مشـش  ماما  دیوگ : نآ ، دزن  دنیایب  هک  هدش  بجاو  مدرم  رب  هنوگچ  هبعک  هناخ  نیا  زا  وگب  نمب  و  ص » - 80 مولعم ، تقو  زور 
: دومرف و 

ینیزگیاج نیمز  رد  نم  یتسار   » دومرف اههتـشرفب  نوچ  لج  زع و  ادـخ  یتسار  هدرکن ، نم  زا  ار  وت  شـسرپ  زگره  وت  زا  شیپ  سک  چـیه 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 369 

http://www.ghaemiyeh.com


هراب رد  هک  راذگ  ار  یـسک  ام  زا  ینیزگ  ياج  هدنرازگ  دوخ  نیمز  رد  راچان  رگا  دـنتفگ : دـندرک و  نویـش  نآ  زا  اههتـشرف  ماهدـنراذگ .»
هک دندش  نامگ  رد  اههتـشرف  و  دینادن » امـش  ار  هچنآ  منادیم  نم  یتسار   » هک درک  در  ار  اهنآ  نخـس  ادخ  و  دنک . راک  تنامرفب  وت  هدیرفآ 
اب رمرم  زا  دومرف  هناخ  ناشیارب  لج  زع و  ادخ  دندرک و  فاوط  نادب  دندش و  هدنهانپ  شرعب  و  اهنآ ، رب  تسا  لج  زع و  ادـخ  مشخ  زا  نیا 
نآ رد  مولعم  تقو  موی  ات  رگید  هک  دیآرد  نآ  رد  هتشرف  رازه  داتفه  يزور  ره  دجربز ، زا  یئاهنوتس  و  خرـس ، توقای  هناد  کی  زا  یفقس 

. دنیاین رد 
تـشهب رد  تسیرهن  ن »  » اـما دریمب و  روـص  مود  مکی و  مد  ناـیم  رد  سیلبا  و  دوـش ، هدـیمد  روـص  رد  مکیراـب  هک  تسیزور  نآ  دوـمرف :

، تشاک تفرگ و  رب  دوخ  تسد  هب  یتخرد  سپـس  دش ، دادم  وش ! دادـم  دومرف : واب  لج  زع و  ادـخ  لسع ، زا  رتنیریـش  فرب و  زا  رتدـیفس 
هچ اراگدرورپ  تفگ : سیونب ، دومرف : واب  سپـس  وش  ملق  دومرف : واب  سپـس  دندقتعم ، ههبـشم  هچنآ  هن  تسا . تردـق  نامه  تسد  دومرف :

تقو زور  اـت  نکم  زاـب  ناـبز  دومرف  و  درک ، رهم  ار  نآ  سپـس  درک ، ار  راـک  نآ  و  تماـیق ، زور  اـت  تسا  یندوب  هچ  ره  دوـمرف : مسیوـنب ،
. مولعم
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رد تسیرهن  داد  خساپ  مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  ار  ن )  ) ریسفت تفگ  يروث  نایفس  زا  شدنـسب  ( 23  ) رابخالا یناعم  رد  - 5

ظوفحم حول  رد  ملق  و  سیونب ، دومرف : دادـمب  لج  زع و  ادـخ  سپـس  دـش ، دادـم  دـش و  هتـسب  وش ، هتـسب  دومرف : لج  زع و  ادـخ  تشهب ،
لوسر نبا  ای  متفگ : دیوگ : نایفـس  رون . حول  حول  و  رون ، زا  ملق  و  دوب ، رون  زا  دادم  تمایق ، زور  ات  دوب  دهاوخ  هچنآ  دوب و  هچنآ  تشاگن 

. هتخومآ وتب  ادخ  هچنآ  زا  زومایب  نمب  نک و  نایب  رتهب  ار  دادم  ملق و  حول و  رما  میارب  هَّللا 
دناسریم حول  هب  هک  تسیاهتشرف  مه  وا  دناسریم و  ملقب  هک  تسیا  هتشرف  مدادیمن . تخـساپ  يدوبن  خساپ  لها  وت  رگا  دیعـس  نبا  ای  دومرف :

لـسر ءایبناب و  لیئربج  و  دـناسریم ، لیئربجب  لیئاکیم  و  دـناسریم ، لیئاکیمب  لیفارـسا  و  دـناسریم ، لیفارـساب  هک  تسیاهتـشرف  زاـب  مه  وا  و 
. متسین نمیا  وت  رب  هک  زیخرب  نایفس  يا  دومرف : نمب  سپس  دیوگ  دناسریم 

. دناهتشرف ود  دومرف : خساپ  ملق ؛ حول و  زا  مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  تفگ : یخرک ، میهاربا  زا  شدنسب  ( 30  ) نامه زا  و  - 6
ن» : » دومرف َنوُرُطْـسَی » ام  َو  ِمَلَْقلا  َو  ن   » یلاعت ادخ  لوق  ریـسفت  رد  شردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناورم  نب  دّـمحم  زا  یـشایع  - 7
رب تسا ، هتشاذگ  ادخ  ربارب  نآ  و  دشاب ، دوب و  هچنآ  رهب  دش  يراج  ات  داد  نامرف  ار  ملق  ادخ  دومرف : ریـش  زا  رتدیفـس  تشهب  رد  تسیرهن 

. دشابن هک  دهاوخ  هچ  ره  دشاب و  هک  دهاوخ  ادخ  هچ  ره  دهاکب و  دهاوخ  هچ  ره  دیازفا و  دهاوخ  هچ  ره  نآ 
. تسا فاوط  باب  رد  ربخ  نیا  مامت  میوگ : نم 

تسیرون ملق  تسا و  ظوفحم  حول  نون  دومرف : ملقلا » ن و   » زا دیسرپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  مالـس  نبا  صاصتخا : رد  - 8
شدادـم و  انهپ ؟ هچ  و  دوب ؟ ازارد  هچب  وگب : یتفگ  تسار  دّـمحم  يا  تفگ : دـنراگن » هچنآ  ملق و  و  ن ،  » ادـخ لوق  ینعم  تسنیا  ناـبات و 

رد شیاهـشین  نایم  زا  دادـم  لاس و  داتـشه  تفاسم  شیاـنهپ  دوب و  هار  لاـس  دـصناپ  ملق  يزارد  دومرف : دـش  يراـج  اـجک  رد  و  دوب ؟ هچ 
ناور وا  ناطلس  ادخ و  رماب  ظوفحم  حول  رد  دمآیم و 

289 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
شرتـسآ دوب و  ؤلؤل  شنورد  هک  زبـس  درمز  هناد  کـی  زا  دومرف : هدوـب ؟ هچ  زا  ظوـفحم  حوـل  وـگب  دّـمحم  يا  یتـفگ  تسار  تفگ  دوـب 

. شرگن  360 دومرف : دراد ؟ شرگن  ظوفحم  حولب  زور  هنابش  ره  رد  ادخ  راب  دنچ  وگب  نمب  تفگ : دّمحم  يا  یتفگ  تسار  تفگ  تمحر 
: تفگیم هک  هرارز  زا  دوب  هدینش  هک  یسک  زا  شدنسب  ج 1 ص 18 )  ) للع رد  - 9

هکنیا رد  دـنرادن  یفالخ  قارع  لها  ءاهقف  زاجح و  لها  ءاهقف  دومرف : شنانخـس  نمـض  رد  مدآ و  لسن  زاغآ  زا  دـش  لاؤس  مشـش  ماـما  زا 
رد مدآ و  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  تمایق  زور  ات  دوب  دـیاب  هچنآ  رهب  دـش  يراج  ظوفحم  حول  رب  ملق  ات  دومرف  رما  لـج  زع و  ادـخ 
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زا ار  اهنآ  ادخ  هک  نآرق  روبز و  لیجنا ، تاروت ، دـنراد  ترهـش  ملاع  رد  هک  اهباتک  نیا  تسا  ملق  نامه  هتـشون  همه  ادـخ  ياهباتک  هکنیا 
(. ربخلا  ) دروآ دورف  دوخ  نالوسر  رب  ظوفحم  حول 

. دناهتشرف ود  هک  تسنیا  ملق  حول و  رد  ام  داقتعا  قودص : دئاقع  - 10
هتبلا و   » ادخ لوق  ریـسفت  تسنآ  و  تمایق ، زور  ات  دشابیم  هچنآ  هتـشون  نآ  رد  تسا ، ادـخ  باتک  حول  هتفگ : هر - دـیفم - خیـش  میوگ : نم 
نادب ادخ  هک  يرازبا  ملق  تسا و  رکذ  نامه  حول  جحلا » - 105 نم ، بوخ  ياههدنب  دنرب  ثرا  ار  نیمز  هک  رکذ  زا  سپ  روبز  رد  میتشون 

ای دنک  هاگآ  بیغ  رب  ار  اههتشرف  دهاوخ  ادخ  نوچ  و  دننادب ، نآ  زا  دوب  دهاوخ  هچنآ  اههتشرف  ات  هدومن  یعجرم  ار  حول  هتـشون و  حول  رد 
دیاب هچ  هک  دننادب  نآ  زا  دنیامن و  رب  زا  نآ  زا  دنناسرب  ریگ  ماغیپ  هب  دیاب  ار  هچنآ  دننک  هاگن  حول  رد  ات  دیامرف  دتسرف  ءایبناب  نادب  ار  اهنآ 

. دننکب
بلطم نیا  زا  هداتفا  رودب  دناهتشرف  ود  ملق  حول و  هتفگ : هک  یسک  و  هدیسر ، نومضم  نیدب  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمغیپ و  زا  يرابخا  هتبلا  و 

فورعم ملق  حول و  یمدآ  هن  ياهتـشرف و  مان  تغل  فرع و  رد  و  مالقا ، هن  دـنوش و  هدـیمان  حاولا  هن  اههتـشرف  اریز  هتفرگ ، هلـصاف  قح  زا  و 
. تسین

هتفگ ملق  حوـل و  فـصو  رد  دـیفم  هچنآ  هکنیا  اـب  تسین ، وا  رب  یـضارتعا  هدرک و  تیاور  زا  يوریپ  هتفگ  هـچنآ  رد  هر - قودـص - ناـیب :
نکمم اریز  درادن ، نآ  اب  تافانم 
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هک تسنیا  دناهتـشرف  ود  هکنیا  زا  دوصقم  اسب  و  شراگن ، ياج  يرگید  دـشاب و  شراـگن  شقن و  رازبا  یکی  دنـشاب و  هتـشرف  ود  ره  تسا 

. دشاب یهارمگ  ءاطخ و  زا  رتملاس  اهنادب  یلامجا  نامیا  نامه  دیاش  و  دناهتشرف ، ود  اهنآ  لماح 
یحو دهاوخ  هناحبـس  ادخ  نوچ  تسا و  یحول  لیفارـسا  هدید  ود  نایم  هک  تسنیا  لج  زع و  ادخ  بناج  زا  یحو  لوزن  رد  ام  هدیقع  - 11

لیئاربجب لیئاکیم  و  دـناسر ، لیئاکیم  هب  ار  نآ  دـناوخب و  تسنآ  رد  هچنآ  درگنب و  نآ  دـنز و  لیفارـسا  یناـشیپ  رب  حول  نیا  دـنک ، رداـص 
. دناسر ناربمغیپ  هب  لیئاربج  و  دناسر ،

و تسا ، ؤلؤل  ملق  تسا و  ؤلؤل  یسرک  دومرف : هک  هدناشک  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دنـس  هیلح ، رد  میعن  یبا  زا  ( 328 ج 1 -  ) روثنم رد  - 12
. نادنمشناد زج  ار  نآ  دننادن  هک  اجنآ  ات  یسرک  يازارد  تسا و  هار  لاس  دصتفه  ملق  يازارد 

تمایق زور  اـت  دـشاب  دـیاب  هچ  ره  اـت  دومرف  واـب  و  دوب ، ملق  دـیرفآ  ادـخ  هک  يزیچ  تسخن  هتفگ : ساـبع  نبا  ( 13 روـثنم ج 6 ، رد  - ) 13
«. فرخزلا میکح 4 - الا و  باتکلا و  ما  رد  تسا  ام  دزن  نآ  هک  یتسار  و   » دناوخ سپس  تسا ، ادخ  دزن  شباتک  و  دسیونب ،

رفعج ابا  يا  تفگ : واب  يدرم  مدوب و  یلع  نب  دّـمحم  مردـپ  اب  دومرف  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  زا  ص 144 ) روـثنم ج 3 - رد  - ) 14
: دومرف تسیچ ؟ نکر  نیا  شنیرفآ  زاغآ 

زا رتنیریـش  يرهن  ادخ  و  دندرک ، فارتعا  و  ارچ ، دنتفگ  متـسین ؟ اهامـش  راگدرورپ  نم  ایآ  تفگ : اههدازیمدآب  دیرفآ  ار  قلخ  ادـخ  نوچ 
تمایق زور  ات  تسا  یندـش  دوب  هچ  ره  اب  ار  اـهنآ  فارتعا  و  تفرگرب ، دادـم  رهن  نآ  زا  دومرف  ملقب  و  درک ، يراـج  هرک  زا  رتمرن  لـسع و 

نآ رب  تسا  یتعیب  انامه  ینیبیم  هک  ندیشک  تسد  نیا  و  دوسألا ، رجح  گنس  نیا  نورد  رد  تخاس  ياهمقل  ار  هتشون  نآ  سپـس  تشون 
. دناهتشاد تسخن  زا  هک  فارتعا 

تشاگن و یباتک  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  زا  شیپ  ادخ  یتسار  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  سنا  زا  و  - 15
، شرع يالاب  تسا  وا  دزن  باتک  نآ 

291 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
اب الاو و  هتبلا  تسا  ام  دزن  باتکلا  ما  رد  نآ  هک  یتسار  و   » تسنآرق رد  نآ  هاوگ  و  تسباـتک ، نیا  رد  هک  هچنآ  اـت  دنـسر  تیاـهنب  قلخ  و 
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«. فرخزلا - 4 تمکح ،
هک دناهتـشامگ  هتـشرف  هس  نآ  رب  تمایق و  زور  ات  تسا  یندـش  هچنآ  تسباتکلا  ما  رد  تفگ : طاباس ، نبا  زا  و  ( 13 روثنم ج 6 ، رد  - ) 16

ار یموق  یهاوخ  ادـخ  نوچ  تسا  كاله  هتـشامگ  دروآیم و  دورف  ناربمغیپ  هب  هک  تسا  یحو  هتـشامگ  لـیئربج  دـننکیم ، شیرادـهگن 
ناراب و لوزن  رب  هتـشامگ  لیئاکیم  و  دـهد ، يرای  دـهاوخ  ادـخ  نوچ  تسا  اهدربن  رد  يرایب  هتـشامگ  و  تسا ، وا  شرومأم  دـنک  كـاله 
اب ار  اهنآ  تاظوفحم  دوش ، مامت  ایند  نوچ  و  تسا . نتفرگ  ناج  رب  هتشامگ  توملا  کلم  و  نیمز ، هایگ  يرادهگن  رب  و  تسنآ ، يرادهگن 

. دبای ربارب  مه  اب  دنک و  هلباقم  باتکلا  ما  نتم 
هدوب و هچ  ره  تسا  میکح  رکذ  رد  تفگ : تسا » باتکلا  ما  رد  نآ  هک  یتسار   » ادخ لوق  رد  جیرج  نبا  زا  روثنم ج 6 ص 13 ) رد  - ) 17

. تسنآ زا  هدش  لزان  یباتک  ره  و  دشاب ، هچ  ره 
« هیثاجلا - 28 دینکیم ، امش  هچنآ  زا  میرادرب  هخسن  ام  هک  یتسار   » هیآ نیا  زا  هدش  شـسرپ  هک  سابع  نبا  زا  روثنم ج 6 ص 36 ) رد  - ) 18
رد نایاپ  ات  ار  ایند  دیرفآ و  ار  حاولا  سپس  دوب ، تاود  نآ  و  دیرفآ ، ار  سپـس ن  دوب ، ملق  دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  تسخن  هک  تفگ : خساپ 

ار مادک  ره  و  کشخ ، رت و  ره  زا  و  مارح ، لالح و  يزور  زا  دشاب  هچ  ره  و  دـب ، کین و  زا  رادرک ، راک و  قولخم ، قلخ و  زا  تشون ، نآ 
قلخ هب  و  تشامگ ، اههتـشرف  باتک  نآ  رب  سپـس  دوش  یناف  دنچ  ات  دنامب و  نآ  رد  دنچ  و  دیآ ، ایند  رد  یک  شدـیاب ، هچ  نادـب  تشاداو 

شخپ رب  دشاب و  بش  زور و  رد  دیاب  هچ  ره  دنیآ و  باتک  نآ  رب  هتشامگ  هتشرف  دزن  قلخ  رب  هتشامگ  ياههتشرف  و  تشامگ ، اههتشرف  مه 
قبط دننارب خ ب ) و   ) دنراد ياج  رب  دننک و  يرادهگن  ادخ  نامرفب  ار  اهنآ  دنیآ و  مدرم  یتسرپرسب  سپس  دنرادرب ، هخسن  دناهتشامگ  نآ 

. دنراد تسد  رد  هک  ياهخسن  نامه 
292 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

برع یمدرم  امـش  ایآ  تفگ : سابع  نبا  دنـسیونب ؟ زور  ره  رد  اههتـشرف  مینیب ، هن  مینادن و  ار  نیا  سابع ، نب  ای  تفگ : تساخرب و  يدرم 
؟ دیتسین نابز 

زا ساـبع  نبا  زا  روـثنم ج 6 ص 37 ) رد  - ) 19 تسا ؟ باتک  زا  زج  يرادرب  هخـسن  ایآ  دـینکیم » امـش  ار  هچنآ  میرادرب  هخـسن  ام  یتسار  »
ایند مدرم  ياهراک  دوصقم  دومرف : دینکیم » امش  هچنآ  زا  میرادرب  هخسن  ام  یتسار   » ادخ لوق  ریسفت  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ 
قرغ هکنآ  دوشیم ، هتشک  هکنآ  دسریم ، ناسناب  بش  زور و  نآ  رد  هچنآ  دیآ  دورف  نامـسآ  زا  ماش  دادماب و  ره  اهیدب ، اهیکین و  زا  تسا 

ار اهنیا  همه  دزوسیم  شتآ  رد  هکنآ  دتفایم و  هاچ  رد  هکنآ  دوشیم ، ترپ  هوک  يالاب  زا  هکنآ  دـتفایم و  شماب  يالاب  زا  هکنآ  دوشیم ،
. هدوب تبث  نامسآ  میکح  رکذ  رد  هک  تسنانچ  دنبایرد  دنرب و  الاب  نامسآب  بش  دننک و  طبض 

، دتسرفب ار  شنادنزرف  مدآ و  رب  نابهگن  ياههتشرف  سپـس  هتـشون ، تسیندش  هچ  ره  تسا  وا  دزن  هک  يرکذ  رد  تفگ  هک  سابع  نبا  زا  و 
هخسن ام  یتسار  دیوگیم  نخس  امش  رب  تسرد  ام  باتک  تسنیا   » دناوخ سپس  دننکیم ، اههدنب  هچنآ  دنرادرب  هخسن  رکذ  نآ  زا  اههتشرف  و 

«. دیدرکیم امش  هچنآ  زا  میرادرب 
ات شدومرف  دیرفآ و  ار  ملق  سپس  دیدرگ  راوتـسا  نآ  رب  دیرفآ و  ار  شرع  هرکذ  لج  ادخ  هک  سابع  نبا  زا  روثنم ج 6 ص 37 ) رد  - ) 21

: دومرف موش ؟ يراج  هچب  اراگدرورپ  تفگ : و  درمـش ، گرزب  تسا  نیمز  نامـسآ و  نایم  هچنآ  ملق  دـنک ، تبث  دـنک و  ءارجا  ار  وا  نامرف 
سپ رمع ، ای  يزور ، ای  تسا ، رادرک  روظنم  رثا ، ای  صخـش ، ای  هایگ ، ای  ناراب  ياههرطق  زا  دنـشاب  نم  قلخ  رد  ماهدننیرفآ و  نم  هچ  نادـب 

. شرع ریز  دوخ  دزن  درک  تبث  نونکم  باتک  رد  ار  نآ  ادخ  تمایق و  زور  ات  دوب  دهاوخ  هچ  رهب  دش  يراج  ملق 
ره دنرادرب  هخسن  باتک  نآ  زا  هتشامگ و  اههتشرف  ادخ  هک  تسنیا  دیدرکیم » امـش  ار  هچنآ  میرادرب  هخـسن  ام  یتسار  : » دومرف هکنیا  اما  و 

بش ناضمر و  هام  رد  یلاس 
293 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 372 

http://www.ghaemiyeh.com


هبنشجنپ بش  ره  دراد  اههدنب  رب  ادخ  هک  ینانابهگن  ار  نآ  دننک  ربارب  و  دوب ، دهاوخ  نیمز  رد  هدنیآ  ناضمر  هام  ردق  بش  ات  ار  هچنآ  ردق 
تسا و شیب  هن  تسا ، اهنآ  باتک  رد  هچنآ  اب  تسا  قفاوم  دناهدرب  الاب  ناظفاح  هک  یلمع  همان  هک  دـنبایرد  و  دناهتـشون ، هک  یلمع  همان  اب 
زا تسا  وا  بسانم  هچنآ  يزیچ  ره  يارب  هدـیرفآ  ادـخ  رمقلا ) - 49 میدـیرفآ ، هزادـناب  ار  يزیچ  ره  ام  یتسار   » هدومرف هکنیا  اما  و  مک ، هن 

و دنتـسین ، اـهنآ  هتـسیاش  رگید  ناـیاپراهچ  زا  نآ  زج  هک  یئاـهزاین  يارب  هدـیرفآ  ار  رتـش  و  تسا ، وا  يزور  هلیـسو  هچنآ  دوخ و  هدـیرفآ 
هدیرفآ یقزر  شیاههدنرپ  نابایب و  ناروناج  يارب  و  دوخب ، صوصخم  دنتـسه  يزاین  يارب  مادک  ره  هک  رگید  نایاپراهچ  دنـشاب  نینچمه 

ره ام  هدومرف : هک  تسنیا  يارب  هدـیرفآ و  ایرد  رد  هتـسیاش  يزور  شیاههدـنرپ  ایرد و  ناروناج  يارب  و  نابایب ، رد  تسا  اهنآ  هتـسیاش  هک 
. میدیرفآ هزادناب  ار  يزیچ 

رد دش : هتفگ  واب  شتخاس و  رون  زا  یملق  هرکیپ  دوب . ملق  دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  تسخن  تفگ  سابع  نبا  زا  روثنم ج 6 ص 37 ) رد  - ) 21
تـشامگ مدرمب  دیرفآ  ار  قلخ  ادخ  نوچ  تمایق و  زور  ات  دشاب  هچنآ  ره  دومرف : مراگن ؟ هچ  اراگدرورپ  تفگ : وش ! يراج  ظوفحم  حول 

هتشون تسنیا  دوش : هتفگ  و  دوش ، هضرع  اهنادب  اهنآ  لمع  ياههمان  دوش  تمایق  زور  نوچ  و  دننک ، ینابهگن  ار  ناشاهراک  هک  یئاههتشرف 
. دنشاب ربارب  دنوش و  هلباقم  مه  اب  باتک  ود  دیدرکیم » امش  هچنآ  ره  میتشادرب  هخسن  ام  هک  هتبلا  تسا  ایوگ  امش  اب  یتسردب  هک  ام 

ادـخ هچنآ  زا  یتسار  تفگ : نمحرلا ) - 29 تسیراک ، رد  وا  زور  ره   » ادـخ لوق  ریـسفت  رد  سابع  نبا  زا  روـثنم ج 6 ص 143 ) رد  - ) 22
هنایم شیانهپ  رون و  زا  شباتک  تسا و  رون  زا  شملق  تسا ، خرـس  توقای  زا  شدلج  هتـسوپ  ود  هک  دیپس ، ّرد  کی  زا  تسا  یحول  هدیرفآ 
راوخ دزاس و  زیزع  دنک ، هدنز  دناریمب و  دـهد ، يزور  دـنیرفایب ، یهاگن  ره  رد  دـنک ، یهاگن  نآ  رد  راب  يزور 360  ره  نیمز ، نامسآ و 

«. تسیراک رد  وا  يزور  ره   » وا هدومرف  تسنیا  و  دنک ، دهاوخ  هچ  ره  و  دنک ، دازآ  و  دشک خ ب ) ریجنزب  ، ) دنک
294 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 

-78 - 77 یناهن ، یباتک  رد  دنمجرا  تسنآرق  نآ  هک  یتسارب   » یلاعت ادخ  لوق  ریـسفت  رد  سنا  نب  عیبر  زا  روثنم ج 6 ص 122 ) رد  - ) 23
: تفگ هعقاولا »

اههدـشهزیکاپ تفگ : اههدـشهزیکاپ ، رگم  دـننکن  سمل  ار  نآ  هک  ظوفحم  حوـل  ناـمه  یناـهن  باـتک  و  تسنآرق ، ناـمه  دـنمجرا  نآرق 
. دنهانگ زا  كاپ  هک  دنیاههتشرف 

يزیچ تسخن  یتسار  دومرفیم : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدینش  تفگ : تماص  نب  ةدابع  زا  روثنم ج 6 ص 250 ) رد  - ) 24
. دبا ات  دوب  دیاب  هچنآ  رهب  دش  يراج  وا  و  سیونب ، دومرف : واب  سپ  دوب ، ملق  دیرفآ  ادخ  هک 

و رون . زا  یحول  َنوُرُطْـسَی » اـم  َو  ِمَلَْقلا  َو  ن  : » دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : شردـپ  زا  هرق  نب  ۀـیواعم  زا  و  - 25
. تمایق زور  ات  تسا  یندش  هچ  ره  تشون  رون ، زا  یملق 

: دومرف مسیونب ؟ هچ  تفگ : سیونب ، دوـمرف : دـیرفآ و  ار  ملق  دوـب و  یتاود  نآ  و  دـیرفآ . ار  نوـن  ادـخ  یتـسار  تفگ : ساـبع  نبا  زا  - 26
. تمایق زور  ات  دشاب  دیاب  هچنآ  سیونب 

. ناشخرد رون  زا  ملق  تسا و  ظوفحم  حول  نون  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  روثنم ج 6 ص 250 ) رد   ) وا زا  و  - 27
ار نون  سپس  دوب ، ملق  دیرفآ  ادخ  هک  يزیچ  تسخن  دومرف : هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  و  روثنم ج 6 ص 250 ) رد  - ) 28
ای رثا ، ای  رادرک ، زا  تمایق  زور  ات  دوب  دهاوخ  هدوب و  هچنآ  دومرف : مسیونب ؟ هچ  تفگ  سیونب ! دومرف : ملقب  سپـس  دوب ، تاود  هک  دـیرفآ 

ناهد رب  رهم  سپس  َنوُرُطْسَی » ام  َو  ِمَلَْقلا  َو  ن   » وا لوق  ینعم  تسنیا  تمایق و  زور  ات  دوب  دهاوخ  دشابیم و  هچ  ره  تشون  و  رمع ، ای  يزور ،
مراد تسود  ار  وا  هک  ره  هراب  رد  مناسر  لامکب  ار  وت  هتبلا  دومرف : دیرفآ و  ار  لقع  ادخ  سپس  تمایق ، زور  ات  دیوگن  هتفگن و  و  داهن ، ملق 

ار وا  هک  یسک  ره  هراب  رد  مهاکب  وت  زا  و 
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. مراد نمشد 
. تسا تاود  نامه  نون  هک  تسا  نسح  هداتق و  زا  روثنم ج 6 ص 250 ) رد  - ) 29

دـش يراج  سپ  وش ، يراج  دومرف : دیرفآ و  ار  ملق  ادخ  تفگ  هک  تسا  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  سابع  نبا  زا  روثنم ج 6 ص 250 ) رد  - ) 30
«. دنراگن هچنآ  ملق و  ن و  : » دومرف سپس  درشف و  نآ  رب  ار  نیمز  تسا و  نون  هک  دیرفآ  ار  یهام  سپس  تمایق ، زور  ات  دشاب  هچنآ  رهب 

زا حول  نآ  و  تسا ، رکذ  نآ  رد  تسا و  یحول  کی  هک  مدش  هداد  ربخ  تفگ : ظوفحم » حول   » يادخ لوق  ریسفت  رد  سابع  نبا  زا  و  - 31
. تسا هار  لاس  دصیس  تفاسمب  و  تسا ، رون 

سیونب دومرف : ملقب  دنیرفآ  ار  قلخ  هکنآ  زا  شیپ  دیرفآ و  لاس  دص  تفاسمب  ار  ظوفحم  حول  ادـخ  تفگ : هک  تسا  سابع  نبا  زا  و  - 32
. تمایق زور  ات  دشاب  هچ  نادب  دش  يراج  سپ  مراد ، شناد  دوخ  قلخ  هراب  رد  هچنآ 

زبس دجربز  زا  تسا  یحول  ادخ  يارب  یتسارب  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سنا ، زا  و  روثنم ج 6 ص 335 ) رد  - ) 33
هک ره  قلخ ، دنچ  هد و  دصیـس و  مدیرفآ  نم  زج  یـشتسرپ  هتـسیاش  تسین  ادخ ، منم  یتسار  هتـشون : نآ  رد  و  هداهن ، شرع  ریز  ار  نآ  هک 

. دوش هدرب  تشهبب  ادخ ، زج  یشتسرپ  هتسیاش  تسین  هکنیاب  تداهش  اب  دیآ 
یلاعت كرابت و  نامحر  ادخ  ربارب  یتسار  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تفگ : سنا  زا  روثنم ج 6 ص 335 ) رد  - ) 34
اههدنب زا  ياهدنب  چیه  دیاین  دنگوس ، ملالج  تزعب و  هک  دیامرفیم  نامحر  تسا ، نیئآ  تعیرش و  هدزناپ  دصیس و  نآ  رد  هک  تسا  یحول 

. مروآرد تشهبب  ار  وا  هکنآ  زج  دشاب  نم  ياهنیئآ  امش  زا  یکی  ياراد  دریگن و  نم  اب  یکیرش  دناد و  هناگی  ارم  هک  نم  دزن 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تفگ : سابع  نبا  زا  و  روثنم ج 6 ص 335 ) رد  - ) 35

296 ص : ج1 ، ناهج ، نامسآ و 
دصیـس و زور  ره  رد  و  تسا ، رون  زا  شاهتـشون  تسا و  زبس  دجربز  زا  شدلج  هتـسوپ  ود  هک  دیرفآ  دیپس  هّرد  کی  زا  یحول  ادخ  دومرف :

«. 1  » دنکب دهاوخ  هچ  ره  و  دزاس ، نوبز  دشخب و  تزع  و  دهد ، يزور  دنیرفایب و  و  دناریمب ، و  دنک ، هدنز  درگن ، نآب  راب  تصش 
ناهج نامسآ و  مکی  دلج  نایاپ 

ناگتشرف باوبا 

اهنآ راوطا  نوئش و  تافص و  اههتشرف ، تقیقح 

هراب نیا  رد  نآرق : تایآ 

. تایآ رخآ  ات  مراذگ  نیزگياج  نیمز  رد  نم  یتسار  تفگ : اههتشرفب  تراگدرورپ  هک  نوچ  و  ( 34 هیآ 30 -  ) هرقبلا - 1
تسا و وت  شیپ  هچنآ  قّدصم  دزادـنا  وت  لدـب  ار  نآ  شیادـخ  نامرفب  هک  تسا  وا  شتـسار  تسا  لیئربج  نمـشد  هک  ره  وگب  - 68 - 67
، تسنارفاک نمشد  ادخ  شتسار  لیئاکیم  لیئربج و  تسا و  وا  ياههداتسرف  اههتـشرف و  ادخ و  نمـشد  هک  ره  نانمؤم * يارب  هدژم  ربهر و 

. اههتشرف شدنرادیم  رب  - 248
. شناد نابحاص  اههتشرف و  مه  و  وا ، زج  شتسرپ  هتسیاش  تسین  هک  ادخ  تسا  هاوگ  ( 18  ) نارمع لآ  - 2

127 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
(. 39  ) بارحم رد  دناوخیم  زامن  دوب  هداتسیا  وا  اههتشرف و  دندز  شدایرف  و  دومرف : و 

(. 42 ( ) ۀیآلا  ) میرم يا  دنتفگ  اههتشرف  نوچ  هدومرف : و 
(. 45 ( ) ۀیآلا  ) دهد هدژم  تیادخ  یتسار  میرم  يا  دنتفگ  اههتشرف  نوچ  دومرف : و 
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میزاس هتـشرف  شرگا  دـنرادن و  تلهم  درذـگب و  راـک  میرآ  ورف  وا  رب  هتـشرف  رگا  دوشن  ورف  وا  رب  هتـشرف  ارچ  دـنتفگ  ( 9 - 8  ) ماعنالا - 3
. دنشوپیم هچنآ  شمیناشوپب  میزادرپ  يدرم  شدیاب 

دنریگ ناج  ار  وا  ام  ياههداتسرف  دسر  امش  زا  یکی  گرم  نوچ  ات  ینانابهگن  امش  رب  دتـسرف  شیاههدنب و  يالاب  رهاق  تسا  وا  و  دومرف : و 
(. 61  ) دنیاین هاتوک  و 

باذـع دیـشک  ازـس  زورما  دـیهدب  ناـج  هـک  هدرک  زارد  اهتـسد  اههتـشرف  دـنگرم و  راـشف  رد  ناراکمتــس  هـک  نوـچ  ینیب  رگا  دوـمرف : و 
(. 93  ) دیدیزرو ربکت  شتایآ  زا  دیتفگ و  ادخب  ازسان  هچ  نادب  هدننکراوخ 

(. 158  ) دنیآ اهنآ  دزن  اههتشرف  هکنیا  زج  دنراد  يراظتنا  ایآ  دومرف : و 
اب نم  هک  هتـشرفب  تراگدرورپ  درک  یحو  هک  نوچ  دـیامرف - ات  راک - کمک  هتـشرف  رازهب  مدآ  فیدر  ار  امـش  نم  ( 12 - 9  ) لافنالا - 4

. دندیورگ هک  نانآ  دیراد  اج  رب  میامش ،
. دنراد شهگن  ادخ  نامرفب  هک  دوخ  سپ  شیپ و  زا  دراد  اهریگیپ  ( 11  ) دعرلا - 5

. شسرت زا  اههتشرف  شدمحب و  دعر  دیوگ  حیبست  و  دومرف : و 
. ماگنه نیا  رد  دنرادن  تلهم  یتسارب و  زج  ار  اههتشرف  میداتسرفن  ام  ( 8  ) رجحلا - 6

: دنتفگ دندمآرد و  وا  رب  هک  میهاربا  نانامهم  زا  نک  ناشهاگآ  دومرف : و 
.60 - 51 ناتساد ) رخآ  ات   ) وت رب  دورد 

128 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. لوسر ار  ياهتشرف  اهنآ  رب  میداتسرفیم  هتبلا  دنتفریم  هار  یمارآب  دندوب  هتشرف  نیمز  رد  رگا  وگب  ( 15  ) ءارسالا - 7

. تسرد یمدآ  شیارب  دش  مّسجم  ار و  دوخ  حور  واب  میداتسرف  ( 17  ) میرم - 8
. مدرم زا  ینالوسر و  اههتشرف  زا  دنیزگب  ادخ  ( 75  ) جحلا - 9

هب نامسآ  دفاکش  هک  يزور  و  دیامرف - ات  ناراکدب - يارب  زور  نآ  رد  تسین  ياهدژم  ار  اههتشرف  دننیب  هک  يزور  ( 24 - 21  ) ناقرفلا - 10
. یپایپ اههتشرف  دنوش  ورف  هریت و  ربا 

. ار اهنآ  دندیدیمن  هک  یناهاپس  يداب و  اهنآ  رب  میداتسرف  سپ  ( 9  ) بازحالا - 11
یئام تسرپرس  وت  یهزنم  دنیوگ : دندیتسرپ ، ار  امش  نانیا  ایآ  دیوگ  اههتشرفب  سپس  درآ  مهارف  ار  همه  هک  يزور  و  40 و 41 )  ) ابس - 12

. دندیورگ نادب  ناشرتشیب  دندیتسرپ و  يرپ  هکلب  اهنآ  ربارب  رد 
زیچ رهب  ادخ  هک  یتسار  دهاوخ  هچ  ره  قلخب  دیازف  راهچ  راهچ  هس  هس  ود  ود ، دـنراد  اهرپ  لوسر  تسا  اههتـشرف  هدـنزاس  ( 1  ) رطاف - 13

. تسا اناوت 
. دننک توالت  ار  ادخ  دای  سپس  هک  ناگدننکرجز  و  یندیشک ، فص  اههدنشک  فص  هب  دنگوس  ( 3 - 1  ) تافاصلا - 14

درگ دریگارف  ار  اههتـشرف  ینیبب  ( 75  ) رمزلا - 15 ( 166 - 149  ) نارـسپ ار  اهنآ  تسنارتخد و  ار  تراگدرورپ  اـیآ  سرپب  اـهنآ  زا  دومرف : و 
. ناشراگدرورپ ساپس  هب  دنیوگ  حیبست  شرع 

دیروخم و هودنا  دیـسرتن و  اههتـشرف  ناشرب  دنوش  ورف  دندنام  رادیاپ  تسا و  ادخ  ام  راگدرورپ  دـنتفگ  هک  نانآ  ( 32 - 30  ) هدجسلا - 16
هچنآ ره  دـشاب و  ناتهاوخلد  هچ  ره  نآ  رد  تسار  امـش  ترخآ و  ایند و  رد  ناتناتـسود  میئاـم  دـیراد و  دـیون  هک  یتشهب  هب  دـیریگ  هدژم 

. نابرهم هدنزرمآ  زا  یئاریذپ  دیبلطب *
129 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

(. 38  ) دنرادن تلالم  زور و  بش و  دنیوگ  شحیبستب  دنتراگدرورپ  دزن  هک  نانآ  دننک ، یگرزب  رس  رگا  دومرف : و 
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. دننیمز رد  هک  یناسک  يارب  دنهاوخشزرمآ  ناشراگدرورپ و  ساپسب  دنیوگ  حیبست  اههتشرف  ( 5  ) قسعمح - 17
ياههدنب هک  ار  اههتشرف  دیوگ - ات  تسا - ینشور  ساپسان  یمدآ  یتسار  یئزج  شیاههدنب  زا  شیارب  دنتخاس  و  ( 19 - 15  ) فرخزلا - 18

. هیآ رخآ  ات  دنزاس  هدام  دنیادخ 
(. 60  ) میزاس امش  نیشناج  نیمز  رد  هتشرف  امش  ياجب  میهاوخ  رگا  دومرف : و 

. ًاْرمَأ ِتامِّسَقُْملاَف  ( 84  ) تایراذلا - 19
. تسنآ فارطا  رب  هتشرف  و  ( 17  ) هقاحلا - 20

. تسا لاس  رازه  هاجنپ  شاهزادنا  هک  يزور  رد  شیوسب  حور  اههتشرف و  دنیآرب  ( 4  ) جراعملا - 21
. نارفاک شیامزآ  زج  میتخاسن  ار  ناشرامش  اههتشرف و  زج  میدومنن  ار  خزود  نارای  دنشاب ، هدزون  نآ  رب  ( 31 - 30  ) رثدملا - 22

. مشش هیآ  ات  ًافْرُع - ِتالَسْرُْملا  َو  ( 6 - 1  ) تالسرملا - 23
. دیوگ تسرد  دهد و  نامرف  شیادخ  هک  یسک  زج  دیوگن  نخس  دنتسیا ، فص  رد  اههتشرف  حور و  هک  يزور  ( 38  ) أبنلا - 24

. ًاقْرَغ ِتاعِزاَّنلا  َو  ( 5 - 1  ) تاعزانلا - 25
 .. اههداتسرف تسدب  ( 16  ) سبع - 26

ریسفت

هک ره  وگب   » دنراد تلالد  اههتـشرف  زا  يرایـسب  تالاح  رب  تایآ  نیا  تشذـگ ، مجنپ  دـّلجم  رد  شریـسفت  تفگ » تراگدرورپ  نوچ  و  : »
ربـمغیپ دزن  كدـف  دوهی  زا  یهورگ  اـیروص و  نبا  هک  تسا  تیاور  هتفگ : شریـسفت  ص 167 ) ج 1   ) رد یـسربط  تسا » لیئربج  نمـشد 

وت زا  مورگب و  وتب  یتفگ  خساپ  رگا  هدنام  یکی  تفگ ، ایروص  نبا  داد ، خساپ  اهنآب  دندیـسرپ و  هلأسم  دنچ  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
راز و راک  تسا  ام  نمشد  وا  تفگ : ایروص  نبا  لیئربج ، دومرف : دروآیم ؟ تیارب  دتسرف  ورف  ادخ  هچنآ  هک  تسیاهتشرف  هچ  منک ، يوریپ 

یناسآ و هک  تسا  لیئاکیم  دروآ ، دورف  گنج  یتخس و 
130 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هن ادخ » نامرفب  دزادنا  وت  لدب  ار  نآ  هک  تسا  وا   » داتـسرف ار  هیآ  نیا  ادخ  میدـیورگ و  وتب  ام  يدـمآ  وت  دزن  لیئاکیم  رگا  دروآ ، یناوارف 
. دیمهفیم درکیم و  ظفح  ار  نآ  دورف  زا  سپ  نوچ  تسباو  شلدب  ار  نآ  و  شدوخ ، شیپ  زا 

تیاده  » اهنآ قفاوم  اهباتک و  زا  تسا » وا  ربارب  هچنآ  ره  قدصم   » واب ادخ  مالعاب  ای  شنادب  ینعی  دناهتفگ : ادخ و  نامرفب  ینعی  هَّللا » نذاب  »
ادـخ و نمـشد  هک  ره   » تسناـنمؤمب هدژم  تیادـه و  نآ  هک  تسنآ  رد  نارفاـک  رب  نتفرگ  تخـس  گـنج و  هک  ناـنمؤم » يارب  تراـشب  و 
« لیئاکیم لیئربج و   » تسا وا  ناتسود  اب  ینمشد  دناهتفگ : تسینامرفان و  تفلاخم و  ماجنا  ادخ  اب  ینمشد  دشاب » شنالوسر  شیاههتشرف و 

هکنآ يارب  تسا  اهنآ  نمـشد  تفگن  تسنارفاک » نمـشد  ادـخ   » دـندوب هدرب  ار  اهنآ  مان  دوهی  هکنآ  يارب  اهنآ و  لضف  يارب  تفگ  زاـب  ار 
(. نایاپ  ) دنوش تسود  دنرآ و  نامیا  تساور 

بجاو و اههتـشرف  یتـسود  هک  تسا  لـیلد  هیآ  تسا و  رفک  مه  ینمـشد  راـهظا  نیمه  هک  تسنیا  ناـیب  اـهنآ  زا  نارفاـکب  ریبـعت  میوـگیم :
مینک و رادـید  ار  وا  ام  ات  ینعی  هتفگ : عمجم  ج 4 ص 276 )  ) رد هر - یسربط - دیاین » ودب  هتـشرف  ارچ  دنیوگ  و   » تسا رفک  اهنآ  ینمـشد 

درذگب راک   » وا لوق  ینعم  تسنیا  دنوش و  نک  هشیر  دیاب  دنرواین و  نامیا  زاب  ناشداهنشیپ  قفاوم  ياهتشرف » میروآ  ورف  رگا  و   » میراد رواب 
. ددرگ تسیاب  تکاله  ای  دوش  اپرب  تمایق  دیآ  دوخ  تروصب  ياهتشرف  رگا  ینعی  دناهتفگ : و  دنباین ،» تلهم  و 

ار هتـشرف  دـنناوتیمن  نوچ  میئامن » يدرم  ار  وا  شدـیاب   » دـنهاوخ هچنانچ  تلاـسرب  دـهد  یهاوگ  اـت  ار  لوسر  میزاـس » هتـشرف  شرگا  «و 
نیمه يارب  ددرگ و  مسجم  کیرات  ینامـسج  تروصب  هکنیا  زج  دوش  هریخ  هتـشرف  ندـید  زا  یمدآ  هدـید  اریز  دـنرگنب  شدوخ  تروصب 
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دـمآیم و هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  دزن  یبـلک  هیحد  تروصب  لـیئربج  دـنوش و  ورف  ناربـمغیپ  هب  یمدآ  تروـصب  اههتـشرف  هک  تسا 
. دندوب یمدآ  نانامهم  تروصب  دندمآ  طول  میهاربا و  دزن  هک  یناگتشرف  و  دندمآ ، دواد  دزن  بارحم  راوید  زا  هک  ینامصخ  نینچمه 

131 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
مه نیا  دنتفگیم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  راک  رد  دنتخادنایم  هابتـشاب  ار  دوخ  ناناوتان  هتفگ : جاجز  َنوُِسْبلَی  ام  ْمِْهیَلَع  انْـسَبََلل 
دیآ مه  هتشرف  رگا  دناهتفگ  و  دنراد ، ار  هابتشا  نیمه  دیآ  اههتشرف  زا  مه  یتروص  رـشب  رگا  دومرف : ادخ  اهامـش و  دننام  تسا  یمدآ  کی 
. دوش ققحم  ار  اههتشرف  وا  لوزنب  نوچ  داد  تبسن  دوخب  ار  هابتشا  و  دننامب ، دوخ  هابتشا  رد  دنشیدنین و  یلو  دنسانشن  ار  وا  هشیدنا  اب  زج 

ار اهنآ  دنـشاب و  ناتاهراک  نابهدـید  هک  اههتـشرف  امـشب  دتـسرفب  ینعی  ًۀَـظَفَح  ْمُْکیَلَع  ُلِسُْری  َو  ریـسفت  رد  هتفگ : ص 313 ) ءزج 4   ) رد و 
ار وا  ناج  ینعی  هتفوت »  » دنتـسیا زاب  هانگ  زا  دنراد و  هاوگ  ینابـساپ  زا  هک  دننادب  نوچ  اههدـنب  هب  تسا  یفطل  نیا  و  دنـسیونب ، دنرامـشب و 

رگید هیآ  رد  ار  یناتـس  ناج  ور  نیا  زا  دنریگیم و  وا  نامرفب  دـناهتفگ  وا  زج  سابع و  نبا  زا  توملا ، کلم  ناروای  ینعی  انلـسر »  » دـنریگب
. هتسباو واب  دناتس » توملا  کلم  ار  امش  ناج  وگب  »

رد ینعی  دنگرم » ياهراشف  رد  ناراکمتس  هک  ار  یهاگ  يرگنب  رگا  و   » هتفگ هناحبس  ادخ  لوق  رد  شریـسفت  ج 1 ص 391 )  ) رد يواضیب 
اب دوخ  نت  زا  ار » دوخ  ناج  دیرآ  رب   » ناشباذع ای  ناشناج  ندناتس  يارب  رارصا  اب  راتساوخ  دننام  دنزارد » تسد  اههتشرف  و   » نآ ياهیتخس 

تخس و  راوخ » یباذع  دیشک  ازس   » هشیمه ات  ای  تسا  ندرم  زور  هک  زورما )  ) دینک اهر  ار  دوخ  ام  باذع  زا  ای  اهنادب  راشف  يریگتخس و 
(. نایاپ )

. هجو دنچب  دنراد  فالتخا  نارسفم  تسیک ؟ وا  ( 281 ج 6 ص 280 -  ) رد هر - یسربط - اهریگیپ » تسا  وا  نآ  زا  »
«. دراد راتفگ  نایع  ناهن و  رد   » هک تسنآ  - 1
. تسنایع ناهن و  ياناد  هک  ددرگرب  ادخب  - 2

. تسا لوق  دنچ  اهریگیپ  رد  و  هدنهد ، میب  یئوت  انامه   » ادخ لوق  رد  ددرگرب  ربمغیپ  هب  - 3
درگ مدهدیپس  زامن  رد  هک  دنراهچ  هتفگ : نسح  دناهدنب و  راک  نانابهدید  دنراد و  دمآ  تفر و  مه  لابند  هک  زور  بش و  ياههتشرف  فلا :

يانعم تسنیا  دنشاب و  مه 
132 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. هدش تیاور  مالّسلا  مهیلع  مه  ام  همئا  زا  و  يرسا »  79 تسا ، هدش  یهاوگ  مد  هدیپس  هدشهدناوخ  یتسار   » ادخ لوق 
دناهتشامگ یمدآ  ره  رب  هتشرف  دناهتفگ  مالّسلا ، هیلع  یلع  زا  دنهناو  نادب  ار  وا  دسر و  دوخ  رّدقمب  ات  دناهکلهم  زا  نابهگن  ياههتشرف  ب :

ار نآ  دریمب و  ات  دننک  ینابهگن  ار  وا  راک  دناهتفگ : و  دنشاب ، وا  درگ  رد  هشیمه  ادخ » نامرفب  دنراد  شهگن   » دننابـساپ ار  وا  وس  همه  زا  و 
وا رّدقم  هچنآ  زا  دنراد  شهگن  هتفگ : سابع  نبا  ناروناج  یمدآ و  يرپ و  زا  يدوبان و  هکلهم و  ره  زا  دنرادهگن  ار  وا  دناهتفگ : دنسیونب ،
رد امـش  زا  دننک  عافد  هک  دوب  هتـشامگن  اههتـشرف  امـشب  ادخ  رگا  هک : تسا  بعک  زا  و  دیآ ..  رـسب  يرادـهگن  دـیآ  ردـقم  نوچ  تسین و 

(. نایاپ  ) دوبریم ار  امش  يرپ  تاروع  و  كاروخ ، كاشون ،
هتـشرف دنچ  وگب  نمب  دـش : هتفگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  هک  تسا  تیاور  هتفگ : شریـسفت  ( 277 ص 275 - ج 5   ) رد يزار 

: دومرف تسا ؟ هدنب  هارمهب 
رد هکنآ  ینک  دـب  نوچ  و  دـسیون ، ربارب  هد  ینک  یکین  راک  نوچ  تسا ، پچ  تمـس  هتـشرف  رب  رظاـن  وا  و  تانـسح ، يارب  تسار  زا  یکی 
وا زا  ار  ام  ادخ  مسیونیم ، ارچ  دیوگ : تفگ : هک  راب  هس  ات  دنک ، هبوت  دیاش  هن ، دیوگ : سیونب ، تسا  تسار  رب  هک  نادب  دـیوگ  تسا  پچ 

سپ شیپ و  زا  اهریگیپ  تسا  وا  زا   » یلاعت ادخ  لوق  تسنیا  دراد  ادخ  زا  مرـش  هظحالم و  مک  هچ  تسا  ینیـشنمه  دـب  هچ  دـنک ، هدوسآ 
«. وا
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نابل رب  هتشرف  ود  دنک ، درخ  ار  وت  ینک  ّربکت  رگا  درب و  الاب  ار  وت  ینک  عضاوت  تراگدرورپ  يارب  نوچ  دراد و  ار  تراهم  هک  ياهتـشرف  و 
ره يارب  دناهتشرف  نانیا 10  تسا و  وت  هدـید  رب  ياهتـشرف  دورن ، نآ  رد  ار  ام  ات  تسا  وت  ناهد  رب  ياهتـشرف  دـنرادهگن ، ار  تزاـمن  دـناوت 

. تسا یمدآ  ره  رب  هتشرف  مه 20  اب  زور و  رد  بش و  رد  یمدآ 
؟ دراد يدوس  هچ  ام  رب  اههتشرف  نیا  نتشامگ  دوش : هتفگ  رگا  هتفگ : سپس 

دیدرت و  یبش ، ره  رد  مه  و  تسا ، هناگادـج  يرتخا  اب  يزور  ره  رد  ریبدـت  دـنیوگ : نامجنم  نوچ  تسین  رواـب  زا  رود  نخـس  نیا  میئوگ :
ناج نارتخا  اهنآ  دزن  هک  تسین 

133 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
لماک عئابط  دنیوگ  ور  نیا  زا  و  تسا ، روهـشم  نایچمسلط  نابز  رد  نخـس  نیا  و  تسا ، اهنآ  حاورا  زا  نوگانوگ  ياهریبدت  نیا  و  دنراد ،

الب عفد  وا  زا  دنک و  حالصا  ار  شتامهم  هک  ینامسآ  تسا  یحور  ار  یمدآ  ره  هک  تسنیا  لماک  عئابط  زا  ناشدوصقم  و  دنداد ، ربخ  نمب 
. دیآ عرش  رد  هک  دراد  يدعب  هچ  تسا  نیمجنم  میدق و  نافوسلیف  قافتا  دروم  هکنیا  و  دنک ،

کبس یخرب  دنمورین و  یخرب  دب ، یخرب  دنکین و  یخرب  دنیادج  مه  زا  رهوگ  عبط و  رد  يرـشب  سوفن  هک  تسنیا  ماقم  نیا  لماک  قیقحت 
شنم تسا و  یکلف  حاورا  زا  هورگ  کی  گنهآ  مه  یمدآ  حاورا  زا  هورگ  ره  دنرتدنمورین ، هچرگ  دنشاب  نینچ  مه  ینامسآ  حاورا  رس و 

ار نیا  ءالب ، زا  وا  ظفاح  شحلاصمب و  تسا  وا  ربهر  رواـی و  ینامـسآ  حور  نیا  رب  اـنب  دـنیاهنآ ، هداز  اـیوگ  دـنراد و  ار  اـهنآ  ّتیـصاخ  و 
نیا دوش : هتفگ  رگا  دـیاشن  شراکنا  تسا و  همه  هتفریذـپ  لوقعم و  هدـمآ  عرـش  رد  هچنآ  مینادـیم  نآ  رب  اـنب  دـنتفگ و  هفـسالف  ناـققحم 

؟ دراد يدوس  هچ  هداز  یمدآب  اهنآ  ّطلست  اههتشرف و 
. دراد هجو  دنچ  میئوگ :

. تعاط ریخب و  ار  وا  ربارب  رد  اههتشرف  نیا  دناشکیم و  هانگ  ّرشب و  ار  هدازیمدآ  ناطیش  - 1
. درادیم هگن  ناروناج  یمدآ و  يرپ ، زا  ار  وا  تسا و  هتشامگ  هتشرف  هکنیا  زج  دشابن  ادخ  هدنب  چیه  هتفگ : دهاجم  - 2

، ببـس هک  دوش  فشک  اسب  هدوب و  یتحلـصم  ببـس  هک  دوشیم  مولعم  دعب  و  درادن ، یببـس  دیآ و  ام  لدـب  ياهرطاخ  اسب  هک  مینیبیم  - 3
. هدننکهارمگ ناطیش  زا  یمود  نآ  تسا و  ربهر  هتشرف  زا  تسخن  یعاد  نآ  و  هدوب ، یهابت  هانگ و  ای  ءالب 

دنکیم مرش  یمرتحم  درم  روضح  اب  هچنانچ  دنکیم  رذح  هانگ  زا  رتشیب  تسا  وا  اب  دنکیم و  رامآ  ار  وا  رادرک  هتـشرف  دنادب  یمدآ  نوچ  - 4
. دنسیونیم ار  وا  هانگ  دنادب  هک  هژیوب  دنکیمن  هانگ  و 

؟ اههدنب رادرک  نتشون  دراد  يدوس  هچ  دوش  هتفگ  رگا 
134 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسا ماقم  ود  اجنیا  رد  میئوگ 
تشهب لها  دننادب  مدرم  دشاب  رتنیگنس  تعاط  هفک  رگا  تسا ، اهنآ  نزو  اههمان  نیا  هدئاف  دنیوگ : نامّلکتم  فورعم ، ینعمب  هتشون  فلا :

ءایقـشا و ای  تسا  ءادعـس  زا  دـمهفیم  راضتحا  لاح  رد  سک  ره  هک  دراد  تلالد  هلدا  اریز  تسا ، رود  نیا  هتفگ : یـضاق  سکعرب  تسا و 
. ناراکدب رد  نآ  سکع  ناکین و  رد  تسیداش  دیزم  هیام  وا  لاح  رب  مدرم  عالطا  اسب  هک  هداد  خساپ  درادن و  وزارت  هب  زاین  تخانش  نیا 
يوقا دنک  یناعم  نایعا  رب  تلالد  دوخب  دوخ  هک  یشقن  و  هدش ، عضو  انعم  کی  نایب  يارب  تسا  یـشقن  نتـشون  دنیوگ  مالـسا  ءامکح  ب :

یناحور رظن  زا  دـشاب  راب  تداعـس  نآ  رگا  و  دوش ، رادـیدپ  شداهن  رد  رادـیاپ  ياهکلم  دـنک  يراک  یپ  رد  یپ  اهراب  یمدآ  نوچ  تسا و 
زا دـشابن و  سوسحم  هچرگ  دراد  نآ  لوصح  رد  يرثا  راـب  ره  تسنآ  هلیـسو  راـک  رارکت  نوـچ  مّرخ و  تسا و  داـش  نادـب  گرم  زا  سپ 

شیب و ای  دشاب  مک  تواقش  ای  تداعس  يارب  دراد  يرثا  یمدآ  ناج  رهوگ  رد  نوکس  تکرح و  ندزمهب و  مشچ  ره  هک  دش  نشور  اجنیا 
يوش و هاگآ  هفـسالف  تافیرحت  هب  ات  میدروآ  ار  وا  نخـس  ام  رومالا  قئاقحب  ملاعلا  هَّللا  تسا و  نیمه  ناـنیا  دزن  لاـمعأ  نتـشون  زا  روظنم 
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. ینکب هجوت  درادن  یهجو  تعیرش  بحاص  مالکب  یئانتعایب  داعبتسا و  مه و  وت  زج  هک  دننک  رابخا  تایآ و  زا  هک  یلیواتب 
نآ فالخ  رب  ات  راکنا  روطب  دندیتسرپ » ار  امش  نانیا  ایآ   » ناشنادوبعم اب  ار  ادخ  ناتـسرپ  رگید  ینعی  میزاس » روشحم  ار  همه  هک  يزور  «و 

ار ام  هک  میدوبن  یـضار  ام  نارفاک  نیا  هن  اـم  تسرپرـس  و  اـم » رواـی  یئوت   » دوش شتـسرپ  وت  زج  هکنیا  زا  وت » یهزنم  دـنیوگ   » دـننک رارقا 
اهنادب ناشرتشیب   » اهنآ زج  اههتـشرف و  شتـسرپ  رد  دندش  نانآ  توعد  وریپ  هک  ار  شداژن  سیلبا و  ینعی  دندیتسرپ » ار  نج  اهنآ   » دنتـسرپب

. دندوب اهنآ  ربنامرف  دنتسناد و  وگتسار  ار  اهوید  و  دندوب » نمؤم 
عمجم ج 8 ص 400 )  ) رد هر - یسربط - نالوسر » اههتشرف  هدنزاس  »

135 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
رپ ود  یخرب  دنیآ ، دورف  نیمزب  دنور و  الاب  نامـسآب  هکنآ  يارب  دنتـشاد » رپ   » ادـخ یحو  ماغیپ و  رد  دـندوب  ناربمغیپ  هب  کیپ  ینعی  هتفگ :

لوسر هتفگ : سابع  نبا  دهاوخ ، هچ  ره  شنیرفآ  رد  ینعی  دهاوخ » هچ  ره  اهنآ  رد  دیازف   » تسا هداتق  زا  راهچ  یخرب  هس و  یخرب  دنراد و 
نتــشادکمن دـناهتفگ : و  تـسا ، شوـخ  زاوآ  قـلخ  رد  ندوزف  زا  دوـصقم  دــناهتفگ  و  دراد ، رپ  لـیئربج 600  دـید  جارعم  بـش  رد  ادـخ 

. تسا وکین  يوم  و  بوخ ، زاوآ  ابیز ، هرهچ  هک : تسا  ربمغیپ  زا  و  تسنامشچ ،
تسا تهج  هب  هراشا  رپ  دناهتفگ : یموق  و  تسا ، ینوزف  شـشیب  تسا و  اتود  هدنرپ  رپ  نیرتمک  هتفگ : شریـسفت  ج 7 ص 30 )  ) رد يزار 
ناتسد ریزب  دنناتس و  ضیف  وا  زا  هک  دنراد  ادخب  یئور  اههتشرف  تسا ، شتمعن  تردق و  ریز  تسه  هچ  ره  تسین و  يزیچ  ادخ  قوف  نوچ 
تخـس شتخومآ   » دومرف و  ءارعـشلا » - 194 تلد ، رب  نیمـألا ، حور  ار  نآ  دروآ  ورف   » دومرف هچناـنچ  ادـخ  ناـمرفب  دنناتـس  هچنآ  دـنناسر 

وس و هس  دنراد و  هطـساو  ریخ  راک  ماجنا و  رد  یخرب  و  لاب ، ود  دنراد و  وس  ود  هدرک و  فصو  رما  تاّربدم  ار  اهنآ  و  مجنلا » - 6 اهورین ،
. دنراد قافتا  نآ  رب  نارّسفم  تسا و  نشور  میدرک  رکذ  تسخن  هچنآ  رتشیب و  راهچ و  یخرب  و  دنراد ، لاب  هس 

اسب هدش  دای  دنگوس  اهنادب  هک  تایلات ) تارجاز ، تافاص ،  ) فصو هس  نیا  هتفگ : ( 125 ج 7 ص 123 -  ) رد افَص  ِتاَّفاَّصلا  َو  ریسفت  رد  و 
. تسا هجو  دنچ  نآ  رد  لّوا  رب  انب  ادج  زیچ  هس  زا  اسب  دنشاب و  زیچ  کی  فصو 

ام یتسار   » هدومرف هداد و  شرازگ  ادخ  هچنانچ  دنـشکیم  فص  اهنامـسآ  رد  تدابع  يارب  اهنآ  هک  ریرقت  نیاب  دنـشاب  اههتـشرف  فصو  - 1
هیاپ هک  دـشاب  نیا  دوصقم  اسب  دـنرب و  ادـخ  نامرف  راظتنا  دـنوش و  فص  رپ  رد  رپ  اوه  رد  دـناهتفگ : و  تاـفاصلا » - 166 مینادنبهدر ، هتبلا 

. دنشابن ریذپ  رییغت  فص  نوچ  اههجرد  نیا  هک  رثا  رهوج و  رد  ای  لضف  فرش و  رد  دنراد  صخشم  هجرد  مادک  ره  دناهدش و  يدنب 
نتفر هارب  تسا  وا  قیوشت  رتش  رجز  هتفگ : ثیل  ًارْجَز  ِتارِجاَّزلاَف  اّما  و 

136 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. دراد هجو  دنچ  رجزب  هتشرف  فصو  دب و  راک  زا  تسا  وا  نتشادزاب  یمدآ  رجز  و 

. دنناریم یئاجب  ییاج  زا  ار  نآ  هک  دنرباب  هتشامگ  ياههتشرف  دوصقم  هتفگ : سابع  نبا  - 1
. دتسیا زاب  هانگ  زا  ات  دنزیگنارب  ار  وا  نادجو  هک  دناهدازیمدآ  لد  رد  شخب  رثا  ياههتشرف  دوصقم  - 2

. دنرادیم زاب  یمدآ  رازآ  يرادرک و  دب  زا  ار  نیطایش  هک  دنشاب  یئاههتشرف  مه  دیاش  - 3
فرـشا تسا و  هناحبـس  ادـخ  هـک  ریذـپان  رثا  شخب  رثا  مـکی  دنـشخب ، هـس  رب  تادوـجوم  هـک  تـسا  تباـث  هـیلقع  موـلع  رد  میوـگ : نـم 

. تستادوجوم
. تستادوجوم رتتسپ  هک  تسا  ماسجا  ملاع  نآ  رگید و  رد  رثایب  ریذپ  رثا  مود :

يریذپ رثا  تهج  و  دشخب ، رثا  ماسجا  رد  دریذپ و  رثا  ادخ  زا  هک  تسا  حاورا  ملاع  نآ  يرگید و  زا  ریذپ  رثا  يزیچ و  رد  شخب  رثا  موس :
تهجب تسا  هراـشا  ًارْکِذ  ِتاـِیلاَّتلاَف  دومرف  هکنیا  تسا و  اـهنآ  رد  فّرـصت  تردـق  ماـسجا و  رب  تسا  وا  یـشخب  رثا  تهج  زج  ادـخ  زا  وا 

. ماسجا ملاع  رد  تسا  یشخب  رثأ  هلیسو  هک  يریگرثا  فرشا 
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تهج هک  عوشخ  عوضخ و  تعاـط و  شتـسرپ و  يارب  اههتـشرف  يدـنب  هدرب  تسا  هراـشا  افَـص  ِتاَّفاَّصلا  َو  وا  هتفگ  یتـسناد  ار  نیا  نوـچ 
رد اههتـشرف  نیا  یـشخب  رثا  هب  تسا  هراـشا  ًارْجَز  ِتارِجاَّزلاَـف  اریدمـص و  لاـمک  یهلا و  رون  هنوگ  ره  تسا  هیـسدق  رهاوـج  نیا  شریذـپ 

رشب حاورا  و  دیشروخب ، تبسن  ياهلعش  و  ایردب ، تبسن  ياهرطق  نوچ  لمعب ، یگدامآ  زا  اهنآ  ندروآرب  رـشب و  هیـسدق  حاورا  يرگنـشور 
اب ار  اههتـشرف  دتـسرف  ورف   » دیامرف هک  دنام  نیدب  و  اههتـشرف ، یـشخب  رثاب  دنـسر  هیناحور  تالامک  هیهلا و  فراعم  تفایردـب  یگدامآ  زا 

رکذ ياههزادنا  رد   » دیامرف و  تلد » رب  نیمالا ، حور  ار  نآ  دروآ  ورف   » دیامرف و  لحنلا » - 2 شناگدنب ، زا  دهاوخ  هک  رهب  شنامرف  زا  حور 
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«. تالسرملا - 5
نآ زا  رتـالاب  ماـمت و  هک  دـشاب  یتـقو  زیچ  ره  قلطم  لاـمک  هک  تسنیا  نآ  و  تسیرگید ، هتکن  هیآ  نیا  رد  میوگیم : یتـسناد  ار  نیا  نوچ 

ندوب لماک  هتبلا  و  دـناسرب ، رگیدـب  تالامک  نآ  زا  هکنیا  شرتالاب  و  دـیایب ، وا  رد  دـیاش  ار  یلامک  ره  هک  تسا  نیاب  ندوب  ماـمت  ددرگ ،
رد اههتـشرف  رهوگ  يریذـپ  لاـمکب  هراـشا  افَـص و  ِتاَّفاَّصلا  َو  وا  هدومرف  یتسناد  ار  نیا  نوچ  تسیرگید ، ندومن  لـماک  همدـقم  شدوخ 

. تسا دوخ  تعاط  تمدخ و  يدنبهدر  هاگتدابع و 
یلاـعت وا  هدومرف  و  یمدآ ، حاورا  رهوگ  زا  دـیاشن  ار  هچنآ  هلازا  رد  اـهنآ  یـشخب  ریثأـت  عضوب  تسا  هراـشا  ًارْجَز  ِتارِجاَّزلاَـف  وا  هدومرف  و 

تابـسانم تسا  اهنیا  هیرـشب ، هقطان  نشور  سوفن  رب  هیهلا  راونا  هیـسدق و  ياهوترپ  هضافا  رد  اهنآ  ریثأت  عضوب  تسا  هراشا  ًارْکِذ  ِتاـِیلاَّتلاَف 
. دنوش قیبطت  اهنآ  رب  هناگهس  ظافلا  نیا  هک  یقیقد  تارابتعا  یلقع و 

. هجو ودب  دننیمز  ياههتشرف  هداد و  ادخ  شتسرپب  لد  هک  دنشاب  یمدآ  سدقم  كاپ و  سوفن  تاملک  نیا  زا  دوصقم  مود : هجو 
هک دـشاب  ِمیِجَّرلا  ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ذوعا  نتفگب  هراشا  ًارْجَز  ِتارِجاَّزلاَـف  دـشاب و  تعاـمج  زاـمن  ياهفـص  افَـص » ِتاَّفاَّصلا   » زا دوصقم  - 1

دنلب روظنم  دناهتفگ  دشاب و  زامن  رد  نآرق  ندناوخب  هراشا  ًارْکِذ  ِتاِیلاَّتلاَف  و  دنناریم ، زامن  لاح  رد  اهلد  هسوسو  زا  ار  نیطایش  نآ  هطـساوب 
. تسناطیش ندنار  هلیسو  هک  تسا  ندناوخ 

هب اهتوهـش و  اهههبـش و  عفدب  اهنآ  نتخادرپ  مّودب  دننک و  توعد  ادـخ  نیدـب  هک  دنـشاب  ققحم  ءاملع  فوفـص  کی  هلمج  زا  دوصقم  - 2
. ادخ ياهتعیرشب  لمعب  قیوشت  ادخ و  نیدب  توعدب  اهنآ  نتخادرپ  موس 

تـسود ادخ  یتسار   » هدومرف هک  تسا  دربن  فوفـصب  هراشا  کی  هلمج  و  دشاب ، ادـخ  هار  رد  نادـهاجم  نایوجگنج و  دوصقم  موس : هجو 
هار رد  فصب  هک  ار  یناسک  دراد 
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. راکیپ زاغآ  رد  سیدقت  لیلهت و  نآرق و  تئارق  مّوسب  اهبسا و  ندنارب  ندروآرب  زاوآ  مّودب  و  دنگنجیم ، ادخ 

هک هلـضاف  قالخا  میلعت  ماکحا و  فیلکت و  نایب  و  دیحوت ، لئالد  رد  نآ  نوگانوگ  عاونا  کی ، دنـشاب ، نآرق  تایآ  فصو  مراهچ : هجو 
فـصو یلات  ار  تایآ  و  ریخ ، ياهراک  رد  هدراو  تایآ  هس  اـهیتشز  زا  یهن  تاـیآ  ود - هدـش ، هدر  دارفا  نوچ  دـنراد  ریذـپان  رییغت  یبیترت 

«. ءارسالا - 9 تسا ، رتراوتسا  هچ  نادب  دنک  يربهر  نآرق  نیا  یتسار   » هدومرف ادخ  لئاق ، مالک  رعاش و  رعش  دنیوگ  هک  باب  نیا  زا  هدرک 
، دندنب فص  اههدنرپ  و   » هدومرف ادخ  هک  تسا  هدنرپ  تافاصلا »  » زا دوصقم  دـناهتفگ : دـشاب ، ادـج  زیچ  هس  دوصقم  هک  مود  لامتحا  اما  و 

. دوش هدناوخ  نآرق  زا  هچ  ره  تایلات  دراد ، زاب  هانگ  زا  هچ  ره  تارجاز  و  رونلا ،» - 41
نیمز دراد ، ریذپان  رییغت  يدنب  هیاپ  تسینامسج ، هچنآ  یناحور ، ای  دنینامسج  ای  ادخ  ياههدیرفآ  اریز  تسه  مه  يرگید  هیجوت  میوگ : و 

نیا ینامـسج ، ملاع  نایاپ  ات  دـنکالفا  نورد  راهچ  نیا  ران و  هرک  نآ  درگ  اوه ، هرک  نآ  درگ  و  تسبآ ، هرک  شدرگ  تسا و  ملاـع  طـسو 
یکی دنراد ، كرتشم  فص  ود  ادج  ادج  فاصوا  فلتخم و  ياههجرد  اب  اههتـشرف  دـنافص و  رد  هشیمه  ادـخ  لالج  ناتـسآ  رد  ماسجا 

. تسندنار ینعمب  رجز  میتفگ  اریز  دش  هراشا  نادب  تارجازلا »  » هب هک  ماسجا  کیرحت  رد  یشخب  رثا 
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قرغ هک  حورب  تبـسن  تسا  هیاپ  نود  مسج  نوچ  هدش و  هراشا  نادـب  ًارْکِذ » ِتاِیلاَّتلاَف   » اب هک  وا  شیاتـس  ادـخ و  تخانـش  كاردا و  مود :
ور نیا  زا  ءایبنألا »  19 دنرادن ، شتسرپ  زا  یگرزب  رس  دنیوا  دزن  هک  نانآ  و   » دومرف هچنانچ  هتـسویپ  دراد  ادخ  حیبستب  ور  تفرعم و  يایرد 

هتخابدوخ هسدقم  حاورا  هک  ار  تاجرد  نیرتالاب  نآ  زا  سپ  درک و  دای  ار  ملاع  ماسجا  هربدم  حاورا  سپس  دروآ ، تسخن  هبترم  ار  ماسجا 
. تسین ادخ  زج  ادخ  مالک  رارساب  ياناد  و  دیسر ، رطاخب  هک  یتالامتحا  تسا  اهنیا  دنیوا ، شیاتس  هقرغ  ادخ و  لالج  تخانشب 
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داد شسرپ  نامرف  هتفگ : شریسفت  ( 336 ج 2 ص 334 -  ) رد يواضیب  نارـسپ »؟ ار  نانآ  تسنارتخد و  ار  تراگدرورپ  هک  اهنآ  زا  سرپب  »

، دندوزفا یتسرپتب  رب  اهیهارمگ  نانیا  و  دندیزگرب ، نارسپ  دوخ  و  دنیادخ ، نارتخد  اههتـشرف  دنتفگ  هک  دنتخاس  نارتخد  ادخ  يارب  نوچ 
سنج هک  دندرمـش  رترب  ار  دوخ  و  دراد ، داسف  نوک و  هک  تسا  مسج  هژیو  تدالو  اریز  ادـخ ، رب  یتسین  نتـشاد  اور  ادـخ ، نتـسناد  مسج 

. دندیزگرب ار  رتهب 
هتسناد هچنآ  زا  ار  نآ  هدومن و  لاطبا  هدرک و  راکنا  ار  نآ  اهراب  نآرق  رد  ور  نیا  زا  دندرمـش  هدام  ار  اهنآ  هک  دندرک  نیهوت  اههتـشرفب  و 

صوصخم هک  تسا  ریخا  يات  ود  صوصخم  راکنا  نیا  و  دیامن ، كاخ  اج  کی  ار  اههوک  دنک و  هکیت  ار  نیمز  دفاکشب و  ار  اهنامسآ  هک 
میدـیرفآ اـی   » دروآ شـسرپ  نیا  ربارب  رد  ار  نآ  ور  نیا  زا  ناـشعبط  ياـضتقمب  دـمهفیم  سک  همه  ار  اـهنآ  داـسف  اریز  تـسا ، هفئاـط  نـیا 

اهنآ یتاذ  ندوب  هدام  هکنآ  يارب  دـیمهف  ات  دـید  دـیاب  ار  روما  هنوگ  نیا  نوچ  دـناهدید ، دوخ  مشچب  و  دـنهاوگ » اهنآ  هداـم و  ار  اههتـشرف 
. ار اهنآ  شنیرفآ  دناهدید  دوخ  مشچب  ایوگ  هک  ینادان  تیاهنب  راعشا  تسا و  اهنآ  ءازهتسا  نیا  و  دوش ، هدیمهف  لقع  فرصب  ات  تسین 

رد دنیوگ » غورد  اهنآ  هک  یتسار  و   » دراد فالخ  رب  لیلد  درادن و  یـضتقم  اریز  هدروآ » دنزرف  ادخ  دنیوگ  یفابغورد  زا  هک  یتسار  اله  »
»؟ دینکیم تواضق  هنوگچ  هدش ؟ هچ  ار  امش   » داعبتـسا راکنا و  ماقم  رد  تسا  یـشسرپ  نارـسپ » رب  ار  نارتخد  هدیزگرب  ایآ   » دندقتعم هچنآ 

نارتخد اههتـشرف  هکنیا  رب  هدمآ  نامـسآ  زا  هک  دیراد »؟ ینـشور  لیلد  ای   » تسنآ زا  هزنم  ادخ  هک  دیـشیدنین » ایآ   » ددنـسپن لقع  هچ  نادـب 
. دوخ يوعد  رد  دینایوگتسار » رگا   » هدمآ دورف  امش  رب  هک  ار » دوخ  باتک  دیروایب  ، » دنیادخ

و دنـشاب ، ادـخ  رتخد  هک  دـننیا  زا  رتـنوبز  هک  هدرک  داـی  نج  ماـنب  هک  تسا  اههتـشرف  ناـمه  دوصقم  دـناهتخاس » یبـسن  نج  وا و  ناـیم  «و 
: دندوب هتفگ  دناهتفگ : و  دندمآ ، نوریب  اههتشرف  هدرک و  یئوشانز  نج  اب  ادخ  دنتفگیم  هک  تسنیا  دوصقم  دناهتفگ :

دوخ ای  نایمدآ  ای  رافک  ینعی  نانآ » هک  دننادیم  نج  هتبلا  و  ، » دنردارب ناطیش  ادخ و 
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ام مادک  چیه  و   » هک دنفرتعم  اههتشرف  دوخ  هکنیا  اب  باذع ، يارب  دناهدش » راضحا  هنیآ  ره   » دوشن ریـسفت  اههتـشرفب  هک  یتروص  رد  ناینج 
. تسناتسرپهتشرف رب  ّدر  ادخ ، یگهدنب  رد  دراد » یمولعم  ماقم  هکنیا  زج  تسین 

« میتسه فص  رد  ام  هک  یتسار  و   » ناهج ریبدت  رد  وا  شتـسرپ  ادخ و  تفرعم  رد  تسا  یماقم  ار  ام  مادک  ره  دنیوگ  هک  تسنیا  دوصقم  و 
تعاط تاجردب  تسا  هراشا  یلوا  دیاش  و  دیاشن ، ودـب  هچنآ  زا  ار  ادـخ  میئوگ » هیزنت  ام  هک  یتسار  و   » يرازگتمدـخ يرادربنامرف و  يارب 

. اهنآ تفرعم  تاجردب  تسا  هراشا  نیا  اهنآ و 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  يارب  تسا  لـیئربج  هتفگ  مولعم » ماـقم  هلـالا  اـنم  اـم  و  : » هتفگ عمجم ) ص 461  ج 8   ) رد هر - یـسربط -
و ادـخ ، شتـسرپ  يارب  دراد  صخـشم  ماقم  نامـسآ  رد  هکنیا  زج  تسین  اههتـشرف  ام  زا  مادـک  چـیه  ینعی  تسا  اههتـشرف  هتفگ  دـناهتفگ :
هک یسک  هنوگچ  و  دورن ، نوریب  دوخ  دح  زا  یماقم  بحاص  هچنانچ  هدش  هداد  ودب  هک  دورن  نوریب  نامرف  زا  هک  تسنیا  دوصقم  دناهتفگ :

: دناهتفگ و  میئادخ ، نامرف  راظتنا  رد  شرع و  درگ  میشاب » فص  رد  ام  هک  یتسار  و   » تسا شتسرپ  هتسیاش  تسنامرف  ریز 
. میزامن فص  رد 

يارب اوه  رد  میتـسب  فـص  رپ  رد  رپ  هتفگ : یئاـّبج  نیمز  رد  تسا  اـیند  مدرم  ياهفـص  نوـچ  نامـسآ  رد  اههتـشرف  ياهفـص  هتفگ : ینیلک 
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حیبست و نوچ  دنیوگ  هحبـس  ار  زامن  دیاشن ، ار  وا  هچنآ  زا  ادخ  نانک  هیزنت  نارازگزامن و  ینعی  نوّحبـسم » هتبلا  میئام  و   » حـیبست تدابع و 
. هَّللا ناحبس  دیوگ  ادخ  تشادگرزب  يارب  هک  دشاب  یسک  حّبسم  تسنآ ، رد  ادخ  میظعت 

شیاتـسب دنیوگ  حیبست   » دندرگیم و نادـب  هک  رمزلا » شرع 75 - درگ  ریگارف  ار  اههتـشرف  ینیب  و   » ادـخ لوـق  رد  هـتفگ : ص 511 )  ) رد و 
هک یماگنه  دنیوگ ، ساپس  ار  ادخ  دناهتفگ : و  دنرب ، مان  شدیاش  هک  یعـضوب  دنراد و  هزنم  دزـسن  ودب  هچنآ  زا  ار  ادخ  و  ناشراگدرورپ »

. دنیآرد تشهبب  ناتسرپ  هناگی 
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: هتفگ اههتشرف » ناشرب  دنیآ  دورف   » ادخ لوق  رد  ( 13 ص 12 - ج 9 -  ) رد و 
زا دننک و  زاوشیپ  ار  اهنآ  هتـشرف  تمایق  يارب  دنیآ  رب  روگ  زا  نوچ  دـنتفگ  و  هدـش ، تیاور  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  ندرم  ماگنه  ینعی 

و میئامـش » ناتـسود  ام  و   » تمایق ماگنه  روگ و  رد  گرم ، ماگنه  تسا : اج  هس  رد  هدژم  هدـش  هتفگ  و  دـنناسر ، هدژم  اهنادـب  یلاـعت  ادـخ 
رفعج یبا  زا  مینک و  یتسود  باوث  مارتحا و  عاوناب  امش  اب  ترخآ » رد  و   » میناسریم امـشب  ادخ  بناج  زا  ار  تاریخ  و  ایند » رد   » امـش نارای 

: هک تسا  مالّسلا  هیلع 
. ترخآ رد  گرم و  ماگنه  رد  مینک و  ینابساپ  ایند  رد  ار  امش  ینعی 

ْمُکُؤاِیلْوَأ ُنَْحن  : » هتفگ شریسفت  ج 7 ص 371 )  ) رد يزار 
اهنآ یتسود  ینعم  و  تلّصف » - 4 ناشارب ، دنهد  هولج  ینانگمه و  اهنآ  يارب  میزیگنارب  : » هتفگ هک  تسا  رافک  دیدهت  ربارب  رد  هیآ » رخآ  ات 

دننک و هسوسو  یمدآ  حور  رد  ناوید  هچنانچ  دنیامن  واب  هّقح  تاماقم  ینیقی و  فشک  دـننک و  ماهلا  یمدآ  حور  رد  هک  تسنیا  نانمؤم  اب 
. دوهش فشک و  لها  يارب  تسا  مولعم  يرایسب  تاهج  زا  كاپ  حاورا  اب  اههتشرف  یتسود  هصالخ  و  دنهد ، هولج  لطاب  لایخ 

زا ناج  رهوگ  نوچ  ددرگ ، رترادـیاپ  رتدـنمورین و  گرم  زا  سپ  هکلب  دوشن  لئاز  دراد و  همادا  مه  ترخآ  رد  اـیند  یتسود  نیا  دـنیوگ  و 
وا و ناـیم  هک  تسا  نت  ياـههقالع  و  اـیرد ، ناـمه  زا  ياهرطق  نوچ  اـهنآ و  دوجو  دیـشروخ  زا  تسیوـترپ  نوـچ  تسناگهتـشرف و  سنج 

ینت ینامـسج  ياههقالع  نوچ  و  دندیدیم » ار  اهنامـسآ  توکلم  دندوبن  ناسنا  لد  ورگ  ناوید  رگا  : » دومرف هچنانچ  درآ  یئادج  اههتـشرف 
«. ترخآ ایند و  رد  میئامش  ناتسود  ام   » ینعم تسنیا  دسر ، دیشروخب  وترپ  ایردب و  هرطق  و  ددنویپ ، رثؤمب  رثا  دوش و  هتشادرب  هدرپ  دنتفارب ،

هراشا دیهاوخ » هچنآ  تسا  امش  زا   » تسینامسج و تشهبب  هراشا  تسا » امش  هاوخلد  هچنآ  تسنآ  رد   » هدومرف هکنیا  نم  رظنب  هتفگ : سپس 
مالس نآ  رد  ناشدورد  تسا و  ایادخ  راب  حیبست  نآ  رد  ناشیوعد   » هدش دای  ادخ  لوق  رد  هک  یناحور  تشهبب 

142 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
اههتشرف همه  ینعی  دنتراگدرورپ » دزن  هک  نانآ   » نایاپ سنوی  - 10 تسنایناهج ، راگدرورپ  ادخ  نآ  زا  ساپس  هک  تسنیا  ناشیوعد  رخآ  و 

هتـسخ اهنآ  و   » تسا حیبست  کی  دوخ  مه  اهتمدخ  هکنیا  اب  تسین  اهتمدخ  رئاس  زا  عنام  اهنآ  حیبست  ماود  مکی  رب  انب  و  اهنآ ، زا  ياهتـسد  ای 
«. دنوشن تسس  و 

ادخ ياههدیرفآ  هک  نادب  ناشراگدرورپ » ساپسب  دنیوگ  حیبست  اههتشرف   » ادخ لوق  رد  هتفگ : شریسفت  ( 388 ج 7 ص 387 -  ) رد يزار 
رب شتبیه  طلـستب  ار  دوخ  تمظع  لامک  ادـخ  دنیاههتـشرف ، ناشرتگرزب  هک  یناحور  دنیاهنامـسآ ، ناشرتگرزب  هک  ینامـسج  دـنعون ، ود 

«. يروشلا - 5 دوخ ، يالاب  زا  دنفاکشب  اهنامسآ  تسا  کیدزن   » هکنیاب درک  نایب  ینامسج 
لالج ملاعب  یکی  تسا  هقالع  ود  ار  نارهوگ  هتشرف  دوخ » راگدرورپ  ساپسب  دنیوگ  حیبست  اههتـشرف   » هتفگ هتخادرپ و  تایناحور  رکذب  و 

نیا نوچ  و  ددرگ ، نشور  ناشتیهام  دنریگ و  وترپ  دنباتب  هیناحور  ياهرهوگ  رب  هینادمص  ياهوترپ  یتقو  نوچ  تسا  شریذپ  هک  ءایربک  و 
زا لالج و  ترـضح  يوسب  فرط  کی  زا  دـنراد ، وس  ود  ور و  ود  تروص  نیا  رد  و  دـنوش ، دـنمورین  ینامـسج  ملاع  رب  دـنرب  ار  هدافتـسا 

. مود يوس  زا  تسا  فرشا  تسخن  يوس  ماسجا و  ملاعب  رگید  يوس 
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ادخ هیزنت  حـیبست  اریز  ساپـس ، يرگید  حـیبست و  یکی  تسا  زیچ  رد  تسیولع  سدـقم  هک  تسخن  تهج  رد  میئوگ  یتسناد  ار  نیا  نوچ 
ریخ ره  وا  یشخب  ضیف  رب  تسا  شیپ  دیاشن  هچنآ  زا  شندوب  اربم  ریخ و  ره  ششخبب  تسا  وا  شیاتس  ساپـس  دزـسن ، ار  وا  هچنآ  زا  تسا 

دروآ و مدـقم  دـمح  رب  ار  حـیبست  ور  نیا  زا  يرگید ، رب  هضافا  هب  هبتر  رد  تسا  مدـقم  دوخ ، تاذ  رد  هچ  ره  لوصح  اریز  ار ، تداعـس  و 
«. ْمِهِّبَر ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُسی  : » دومرف

زا دوصقم  و  تسا » نیمز  رد  هک  ره  يارب  دنهاوخـشزرمآ  و   » شلوقب هدرک  هراشا  نادـب  هک  تسا  هینامـسج  حاورا  هب  هقالع  مود  يوس  اما 
اههتشرف تمصع  لیلد  ار  هیآ  نیا  نایاپ )  ) نآ رد  هار  نیرتهب  لوصح  تسا و  ملاع  نیا  لاوحا  مظن  رد  ریثأت  نآ 

143 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا ضارتعا  دروم  نآ  و  نارگید ، هن  دنتساوخ  شزرمآ  دوخ  يارب  دندوب  راکهنگ  رگا  اریز  دندروآ ،

نیا تسا و  ردپ  زا  یئزج  دنزرف  نوچ  هدیمان  ءزج  ار  نآ  دـنیادخ  نارتخد  اههتـشرف  دـنتفگ : و  یئزج » شیاههدـنب  زا  وا  يارب  دـنتخاس  «و 
ار ناشیکی  دنهد  هدژم  نوچ  و   » تسا نشور  شنارفک  ینعی  تسا » نیبم  روفک  هتبلا   » تسا يدوجولا  بجاو  اب  یفانم  بیکرت  مزلتسم  دوخ 
زا دور » مه  رد   » هودنا و زا  دوش » تباث  هایـس  شیور   » تسا ردپ  هنومن  دنزرف  نوچ  سنج  نادب  ینعی  دـناد » هنومن  نامحر  يارب  هچ  نادـب 

ار دوخ  يوعد  دنار و  نخس  دنناوتن  اویش  و  تسین » رگنشور  هلداجم  رد  هکنیا  اب   » دریگ دوخ  رتخد  تسا » هدرورپ  رویز  هک  یـسک  ایآ   » مغ
هک اهنآ  هتفگ  رد  تسیرگید  رفک  دوخ  نیا  و  دنزاس » هدام  دنیادخ  ياههدنب  هک  اههتشرف  و   » تسا مک  شدرخ  يورین  نوچ  دناسر  تابثاب 

دندید و  دندوب » اهنآ  شنیرفآ  هاوگ  ایآ   » دناهدرمـش رتتسپ  رتدرخمک و  ار  ادخ  ياههدـنب  مرکا  لمکا و  هکنیاب  هدرم  شوگ  هوای  ار  اهنآ 
یسرپزاب نآ  زا  و   » اههتشرف رب  دوش » هتشون  اهنآ  یهاوگ  هتبلا   » تسا اهنآ  شنزرس  نتخاس و  نادان  نیا  دوش و  هدید  دیاب  نوچ  دناهدام  هک 

. تمایق رد  دنوش »
ءاّوک نبا  هتفگ : عمجم ) ج 9 ص 152   ) رد یسربط  دنراد ، نامرف  هچنانچ  دننک  شخپ  مدرم  نایم  ار  زیچ  ره  هک  اههتشرف  ًاْرمَأ  ِتامِّسَقُْملاَف 

: دومرف  ) دنشاب هچ  ًاْورَذ  ِتایِراَّذلا  دیسرپ ، دناوخیم  هبطخ  ربنم  رب  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  زا 
: دومرف ًارُْسی ؟ ِتایِراْجلاَف  تفگ : ربا ، دومرف : ًاْرقِو ؟ ِتالِماْحلاَف  تفگ : اهداب ،

. ریسفت نیا  هدش  تیاور  مه  دهاجم  سابع و  نبا  زا  اههتشرف و  دومرف : ًاْرمَأ ؟ ِتامِّسَقُْملاَف  تفگ : اهیتشک ،
و اهنامـسآ ، يالاب  ات  تسا  نیمز  رتنیئاـپ  زا  نآ  تسا و  لاـس  رازه  نارگید 50  ندـمآ  الاب  زا  نآ  هزادـنا  ینعی  لاس » رازه  هاـجنپ  زور  رد  »

یهن و رما و  ایندب و  اههتشرف  لوزن  زاغآ  زا  دناهتفگ  و  تسا ، نینچ  راّفک  یخرب  رب  زور  نآ  يدنلب  هدش : هتفگ 
144 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسا هزادنا  نیا  دوش  تمایق  زور  هک  نامسآب  اهنآ  نتفر  الاب  نایاپ  ات  مدرم  نایم  اهنآ  تواضق 
اسآ و قرب  دنراد  ینامـشچ  اهنآ  هک 18  خزود  نزاخ  هتـشرف  ینعی 19  هتفگ : عمجم ) ج 10 ص 388   ) رد هر - یـسربط - تسنآ 19 » رب  »

لاس کی  مادک  ره  هناش  ود  هنایم  دیآرب ، شتآ  هرارش  ناشناهد  زا  دنیوگ » مه  ار  الوج  تلس  واگ و  خاش   ) غرم ياپ  كراخ  نوچ  اهنادند 
ياج رهب  دـنرادیمرب و  ار  رازه  مادـک 70  ره  دـنرادن ، لد  رد  تمحر  دریگ ، ارف  ار  رـضم  هعیبر و  هرامـش  نوچ  مادـک  ره  فک  تسا ، هار 

. دنزادنیب دنهاوخ  خزود 
و  » دیآیم ناششوخ  نایخزود  ندرک  باذع  زا  دننکیم و  یتسرپرس  ار  نآ  دننآ و  رب  هتـشامگ  هک  اههتـشرف » زج  ار  خزود  نارای  میدومنن  »

. تسا فیلکت  تدش  تنحم و  هرامش 19  نیا  و  دنرفاک » هک  نانآ  يارب  نومزآ  زج  ار  ناشهرامش  میدومنن 
. تشذگ داعم  باتک  رد  تایآ  نیا  رد  نخس  و  دننک ، عفد  ار  اهنآ  دنناوتیم  دنرادنپ  دنرامش و  مک  ار  نآ  رافک  نوچ 

هک دنـشاب  یئاههتـشرف  اهنآ  هک : مالّـسلا  هیلع  یلع  ات  یلامث  هزمح  یبأ  زا  هدرک  تیاور  ج 10 ص 415 )  ) رد یسربط  ًافْرُع  ِتالَـسْرُْملا  َو 
دنروآ ادخ  زا  همان  هک  اههتشرف  ًارْشَن  ِتارِشاَّنلا  َو  دنت  ياهداب  ًافْصَع  ِتافِصاْعلاَف  ادخ  یهن  رمأ و  زا  تسا  فورعم  هچ  نادب  دندش  هداتسرف 
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ءایبنأ و هب  دنروآ  باتک  هک  اههتـشرف  ًارْکِذ  ِتایِْقلُْملاَف  دنـشاب  تلالـض  تیادـه و  لطاب و  قح و  نایم  قرف  هک  نآرق  تایآ  ًاقْرَف  ِتاقِراْفلاَف 
. دنناسر اهتّماب  اهنآ 

ماجنا رد  داب  نوچ  یپ و  رد  یپ  هداتسرف  ار  اهنآ  ادخ  هک  هدروخ  دنگوس  هتشرف  هورگ  دنچب  هتفگ : شریـسفت  ج 2 ص 574 )  ) رد يواضیب 
يرکذ و  دندرک ، ادج  لطاب  زا  ار  قح  دندرک و  هدنز  یحوب  ار  اهلد  هدرم  ای  دندرک  رـشتنم  نیمز  رد  ار  وا  عئارـش  و  دـندش ، ناور  شنامرف 

هَّللا یلـص  دّمحم  يوسب  یفرع  رهب  هداتـسرف  نآرق  تایآب  دندش  هداتـسرف  ای  ناگدوهیب . يارب  میب  تسنایوجقح و  رذع  هک  دندناسر  ءایبناب 
اهباتک دنتفرگ  انف  دابب  هلآ و  هیلع و 

145 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
ار قح  رکذ  و  لطاب ، زا  ار  قح  دندرک  ادج  و  برغ ، قرش و  رد  ار  تمکح  تیاده و  راثآ  دندرک  رشتنم  و  ندرک ، خسنب  ار  رگید  نایدا  و 

. دندناسر نایناهج  همهب 
همه رد  ار  شرثا  و  تسا ، قح  زج  ار  هچنآ  دـنداد  دابب  و  ندـش ، لماک  يارب  دـنوش  هداتـسرف  اـهنت  هب  هک  تسا  هلماـک  سوفنب  دـنگوس  اـی 

رد هک  دنداد  رـس  يرکذ  و  دندید ، دوبان  ادخ  ههجو  زج  ار  زیچ  ره  و  دندومن ، ادج  تاذلاب  لطاب  زا  هتاذب  ار  قح  و  دندرک ، رـشتنم  ءاضعا 
. تسین اهنآ  رکذ  زج  اهنابز  اهلد و 

دندرک و ادج  ادج  دندرک و  رشتنم  اضف  رد  ار  ربا  هک  تمحر  ياهداب  دنتفرگ و  دابب  دندش و  هداتسرف  هک  تسا  باذع  ياهدابب  دنگوس  ای 
« ًارُْذن َْوأ  ًارْذُع   » درآ دایرف  ار  شتردق  لامک  دتفا و  ادخ  دایب  شراثآ  اهنآ و  شزو  ندید  زا  دنمدرخ  نوچ  دـندرک  اهلدـب  ءاقلا  ار  ادـخ  دای 

. نانامرفان نداد  میب  هانگ و  زا  یهاوخرذع  يارب  ینعی 
. تسا لوق  دنچ  حور  رد  هتفگ : هر - یسربط - نایبلا  عمجم  ج 10 ص 426 )  ) رد فص » کی  رد  اههتشرف  حور و  دتسیاب  هک  يزور  »

هداتق و دهاجم و  زا  دنیادخ  هاپس  ود  ره  اههتشرف و  يرگید  دنشاب و  اهنآ  فص  کی  هتـشرف  هن  دنمدآ و  هن  یلو  یمدآ  تروصب  یقلخ  - 1
. تمایق زور  دنناهج  يادخ  ناتسآ  هدر  ود  نیا  هتفگ  یبعش  حلاص ، یبأ 

فص ربارب  و  فص ، کی  رد  اههتشرف  همه  و  دتسیا ، فص  کی  رد  اهنت  وا  تمایق  زور  هدیرفاین ، رتگرزب  وا  زا  ادخ  تسا و  هتشرف  کی  - 2
. سابع نبا  زا  ءاطع  دوعسم ، نبا  زا  دشاب ، اهنآ  همه 

. سابع نبا  زا  هیطع  زا  دنوش  فص  رد  اههتشرف  هارمهب  اهندب  هب  تشگرب  زا  شیپ  روص  هخفن  ود  نایم  هک  تسا  اههدازیمدآ  حاورا  - 3
اههتشرف و  دنیرفآ ، هتـشرف  رازه  وا 100  شزرل  ره  زا  ادـخ  نازرل و  دتـسیا  ادـخ  ربارب  لیئربج  هتفگ  بهو  كاّحـض ، زا  تسا  لـیئربج  - 4

ریزب رس  ادخ  ربارب 
146 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

میهاربا نب  یلع  دیوگب ، هَّللا  ّالإ  هلإ  ینعی ال  تسرد » دیوگب  و  ، » َْتنَأ اَّلِإ  َهلِإ  دنیوگ ال  دهد ، اهنآب  نخـس  هزاجا  ادخ  نوچ  و  دـنوش ، فص 
(. 710 یمق ، ریسفت   ) لیئاکیم لیئربج و  زا  رتگرزب  تسیاهتشرف  حور  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدنسب 

. نسح زا  دننک ، فص  رد  ار  اهنآ  ینعی  دنشک  فص  دنیاههدازیمدآ ، حور  - 5
. دناهتفگ انعم  دنچ  ًاقْرَغ  ِتاعِزاَّنلا  َو  رد  ج 10 ص 438 )  ) رد هتفگ  و 

، وا زج  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا  دشکب  نایاپ  ات  ار  هز  رادنامک  هچنانچ  دنشک ، نوریب  اهنآ  ندب  زا  یتخـسب  ار  رافک  ناج  هک  دنیاههتـشرف  - 1
هیلع قداص  ماما  زا  نیا  دناتـس و  ناـج  تسا و  گرم  هک  تسا  دـهاجم  زا  دـنرآرب ، ار  هدازیمدآ  ياـهناج  هک  دنیاههتـشرف  هتفگ : قورـسم 

. هدش تیاور  مه  مالّسلا 
. دنوش قرغ  براغم  رد  دنوش و  عزن  دوخ  علاطم  زا  هتفگ  هدیبع  وبأ  دنوش ، ورف  دنیآرب و  دنوش ، هدیشک  یقفاب  یقفا  زا  هک  دننارتخا  - 2

. دنک راک  نیا  هک  تسا  دهاجمب  دنگوس  و  نایاپراهچ ، ندرگرب  راهم  ياههدنشک  و  نامک ، هز  ياههدنشک  - 3
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. تسا لوق  دنچ  نآ  رد  ًاطْشَن  ِتاطِشاَّنلا  َو 
. اپراهچ ندرگ  رب  تسا  راهم  هدنراذگ  هک  میتفگ : هچنآ  - 1

. مالّسلا هیلع  یلع  زا  دنرآرب ، هودنا  جنر و  اب  اهنآ  نورد  زا  ات  دنشکب  نخان  تسوپ و  نایم  ار  رافک  ناج  هک  اههتشرف  - 2
ماقم رادید  زا  گرم  ماگنه  هک  دننانمؤم  سوفن  - 4 دنشکرب . رتش  يوناز  زا  هک  دنبوناز  دننام  دنریگب  ار  نانمؤم  ناج  هک  دنیاههتـشرف  - 3

. سابع نبا  زا  دنیآ ، طاشنب  دوخ  یتشهب 
. دنورب دنوش و  هدیشک  یقفاب  یقفا  زا  هک  دننارتخا  - 5

. تسا لوق  دنچ  زین  ًاْحبَس » ِتاِحباَّسلا   » رد
دنرآرب نت  زا  یمرنب  ار  اهنآ  دنریگب و  ار  نانمؤم  ناج  هک  دنیاههتشرف  - 1

147 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. مالّسلا هیلع  یلع  زا  دننکفیب  ار  نآ  دنهد و  انش  بآ  رد  هک  يزیچ  دننام  دننک  یشیاسآ  ات  دنراذگاو  ار  اهنآ  سپس 

. دنیآ نیمزب  نامسآ  زا  ناباتش  هک  اههتشرف  - 2
دنتفگ ًاْحبَـض و  ِتاـیِداْعلا  َو  نوچ  ار  بسا  دـنناودیم  هک  دـندهاجم  ناراوس  بسا  دـناهتفگ ، و  دنرگانـش ، دوخ  خرچ  رد  هک  دـننارتخا  - 3

. دنروانش بآ  رد  هک  دنیاهیتشک 
. تسا لوق  دنچ  مه  ًاْقبَس  ِتاِقباَّسلاَف  رد 

حاورا دـناهتفگ : ناربمغیپ و  رب  یحوب  دـنتفا  شیپ  ناوید  رب  اـی  دـنتفا ، شیپ  بوخ  راـک  ناـمیا و  ریخ و  رد  هدازیمدآـب  هک  دنیاههتـشرف  - 1
. مالّسلا هیلع  یلع  زا  دنناسر ، تشهبب  دوز  ار  نانمؤم 

. ادخ تمارک  باوث و  ءاقل  تمحرب و  قوش  زا  ناتسناج ، ياههتشرف  رب  دنریگ  یشیپ  هک  دننانمؤم  سوفن  - 2
. دنیوج تقبس  مه  رب  دوخ  ریس  رد  هک  دننارتخا  - 3

. دنیوج تقبس  مه  رب  دربن  رد  هک  دننابسا  - 4
. تسا لوق  دنچ  زین  ًاْرمَأ  ِتارِّبَدُْملاَف  رد 

. مالّسلا هیلع  یلع  زا  لاس ، ات  لاس  زا  دنیاههدنب  راک  تسرپرس  ياههتشرف  - 1
، تسا اههاپـس  اهداب و  رب  هتـشامگ  لیئربج  دـننک ، یتسرپرـس  ار  ناهج  روما  هک  دنلیفارـسا  توملا و  کلم  لیئاکیم ، لـیئربج ، دوصقم  - 2

. دناسریم اهنآب  نامرف  لیفارسا  تسا ، اهناج  نتفرگب  هتشامگ  توملا  کلم  تسا ، هایگ  ناراب و  رب  هتشامگ  لیئاکیم 
. هدرک تیاور  ار  نآ  میهاربا  نب  ّیلع  ایند ، رد  دنوش  يراج  اضقب  دوش و  عقاو  اهنآ  رد  ادخ  نامرف  هک  دنکالفا  - 3

ٍۀَمَّرَکُم ٍفُحُص  ِیف  ادخ  لوق  رد  هتفگ : عمجم ) ج 10 ص 438   ) رد و 
148 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

تـسناربمغیپ رب  هدش  ورف  بتک  دناهتفگ : تسا ، ظوفحم  حول  نآ  هک  ادـخ  دزن  تسا  یگرزب  ياهباتک  رد  يروآدای  نیا  ای  نآرق  نیا  ینعی 
: دناهتفگ دنیاسن و  ار  نآ  اههزیکاپ  زج  هک  هرّهطم »  » هدرب الاب  یکاپان  زا  ار  اهنآ  ادخ  دناهتفگ : متفه ، نامـسآ  ات  دندش  هدرب  الاب  ۀـعوفرم » »
ای و  دنشاب ، يدیلپ  ره  زا  كاپ  دناهتفگ  دنیاج ، رتظوفحم  رد  دنیاههتـشرف ، تسد  رد  اریز  دسر  اهنآب  نارفاک  تسد  هکنیا  زا  دنـشاب  نوصم 

. ضقانت ههبش و  کش و  ره  زا 
، دنناوخیم دنسیونیم و  ار  نآ  هک  نآرق  نادنمشناد  دننایراق  اهنآ  هتفگ : هداتق  دنرآ ، ءایبنأب  یحو  ادخ  زا  هک  اههتشرف  زا  یناریفـس » تسدب  »
« دندنمجرا  » تسا کین  دنمجرا  ءارفـس  هارمهب  دنک  لمع  نادب  هک  نآرق  ظفاح  دومرف : قداص  ماما  هک  هدـش  تیاور  راسی  نب  لیـضف  زا  و 

. دنراکزیهرپ بوخ و  ینعی  دنشاب  هَرَرب )  ) دنوش هدولآ  هکنیا  زا  دنشاب  دنمجرا  دناهتفگ  دنرادربنامرف ، دناهررب »  » دوخ يادخ  دزن 
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تایاور
هتشرف كرد  امش  ساوح  دومرف  اهنادب  هک  ناکرشم  اب  تسا  ربمغیپ  جاجتحا  رد  مالّسلا . هیلع  مهدزای  ماما  زا  يدنسب  ( 15  ) جاجتحا رد  - 1
یمدآ کی  نیا  تسین  هتـشرف  نیا  دیئوگ  دینیب  هب  ار  وا  هک  دسر  اجنآب  امـش  دید  رگا  و  دوشن ، هدید  هک  تسه  اوه  سنج  زا  نوچ  دـننکن ،

. تسا
دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  جارعم ، ربخ  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدنسب  ( 374 - 366  ) میهاربا نب  ّیلع  ریسفت  رد  - 2
هدومرف ادـخ  هک  تسا  نآ  هب  هفطخ  وا  مه  و  تسا ، لیعامـسا  مانب  ياهتـشرف  نآ  رب  هک  ایند  نامـسآ  ات  وا  اب  مدـمآرب  نم  دـمآرب و  لیئربج 

ره نامرف  ریز  هک  تسا ، هتـشرف  رازه  شنامرف 70  ریز  و  تاـفاصلا » - 10 نازوس ، تسا  یباهـش  شلابندب  یندوبر و  دیابر  هک  یـسک  زج  »
نمب مّرخ  نادنخ و  ياهتشرف  و  مدش ، ایند  نامسآ  دراو  دوخ ، هتفگ  ات  هدناشک  ار  ثیدح  مدرک و  رذگ  سپس  تسا  هتـشرف  رازه  کی 70 

هتسشن هک  هتشرف  کیب  مدرک  رذگ  سپس  دیوگ - ات  نیگمشخ - هرهچدب و  مدیدن ، رتگرزب  وا  زا  یقلخ  هک  مدیسر  هتشرف  کیب  ات  دروخرب 
ور پچ  تسارب و  دنکیم و  هاگن  نادب  هتسویپ  هتشون و  دراد  تسد  رد  رون  زا  یحول  تسا ، شیوناز  ود  نایم  رد  ناهج  همه  ایوگ  و 

149 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا توملا  کلم  تفگ : تسیک ؟ نیا  لیئربج  يا  متفگ : دراد ، هودنا  دنکیمن و 

شوماـخ ار  نآ  فرب  هـن  درکیم ، بآ  ار  فرب  شتآ  هـن  فرب  یمین  شتآ و  شنت  زا  یمین  مدـید  زیگنا  تفگـش  ياهتـشرف  سپـس  دوـمرف :
زا ار  فرب  يدرـس  دـنکن و  بآ  ار  نآ  هتـشاد و  زاب  فرب  زا  ار  شتآ  نیا  زوس  هک  یئادـخ  تسا  هزنم  دزیم : دایرف  دـنلب  زاوآب  وا  و  درکیم ،
يا متفگ : تنمؤم ، ياههدـنب  ياـهلد  ناـیم  زادـنا  تفلا  شتآ  فرب و  ناـیم  يداد  تفلا  هک  ایادـخ  راـب  دوشن  شومخ  هتـشاد و  زاـب  شتآ 

؟ تسیک نیا  لیئربج 
هک يزور  زا  دنک  اعد  نیمز ، نانمؤم  يارب  تسیاهتـشرف  رتهاوخریخ  وا  هتـشامگ و  نیمز  نامـسآ و  يوس  رهب  ادخ  هک  تسیاهتـشرف  تفگ 

هدب ضوع  نک  قافنا  رهب  ایادخ  راب  تفگیم : یکی  نامسآ ، رد  دندزیم  دایرف  هک  ود  ياهتـشرف  و  يونـش ، هچ  نادب  اهنآ  يارب  هدش  هدیرفآ 
. هدب فلت  ینک  غیرد  رهب  ایادخ  راب  تفگیم : يرگید  و 

ياهزاوآب اهنآ  وضع  ره  هتـساوخ ، هک  یئاههرهچ  اب  هدـیرفآ  ار  اهنآ  هتـساوخ  هنوگ  ره  ادـخ  هک  رگید  ياههتـشرف  هب  میدرک  رذـگ  سپس 
ینیب هک  ناشنانچ  تفگ : مدیـسرپ ، اهنآ  زا  ار  لیئربج  دوب ، دنلب  هیرگ  ادخ و  دمحب  ناشزاوآ  دندرکیم و  ادخ  ساپـس  حـیبست و  نوگانوگ 

. ادخ سرت  زا  هدرکن  نیئاپ  الاب و  رس  هتفگن و  نخس  هملک  کی  زگره  دوخ  يولهپ  رای  اب  مادک  ره  دندش ، هدیرفآ 
ياهزاوآب همه  دوب ، هدیرفآ  ار  ناشاههرهچ  دوب  هتساوخ  هنوگ  ره  ادخ  عوشخ ، اب  دندوب  یئاههتشرف  نآ  رد  میدمآ ، رب  مود  نامسآب  سپس 

دننام دندوب  عوشخ  اب  ياههتـشرف  نآ  رد  میدمآرب و  مراهچ  نامـسآب  ات  موس  نامـسآ  دوب  نانچمه  دندرکیم ، ادخ  دمح  حـیبست و  يدـنچ 
. دنداد هدژم  متما  دوخ و  ریخب  ارم  و  اهنامسآ ،

ات هدناشک  ار  ثیدح  دنتـشاد و  نامرف  رد  هتـشرف  رازه  مادک 70  ره  هک  دندوب  هتـشرف  رازه  شنامرف 70  ریز  هک  یتخت  رب  مدید  ياهتـشرف 
دندوب و متفه  نیمز  رد  شیاپ  ود  هک  مدید  یـسورخ  هدـیرفآ  ادـخ  بئاجع  نایم  رد  و  دومرف : متفه ، نامـسآب  میدـمآرب  سپـس  هک : اجنآ 

نامـسآ ات  هدمآرب  نامـسآب  و  دندوب ، متفه  نیمز  رد  شاهاپ  هدیرفآ  هتـساوخ  ادـخ  هک  شنانچ  دوب و  هتـشرف  کی  وا  هک  شرع  دزن  شرس 
هدمآرب و  متفه ،

150 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. ماقم يدنلب  زا  تسا  اجک  تراگدرورپ  ینادن  یشاب  اج  ره  مراگدرورپ ، تسا  هزنم  دیوگیم : تسا و  شرع  کیدزن  شخاش  هک  اجنآ  ات 

حیبـست داـیرف  تسبیم و  دوشگیم و  اـهلاب  رحـس  رد  دنتـشذگیم  برغم  قرـشم و  زا  درکیم  ناـشزاب  نوچ  هک  تشاد  لاـب  ود  هناـش  ود  رد 
همه تفگیم  ار  نـیا  نوـچ  موـیقلا ، ّیحلا  هَّللا  ـالا  هـلا  ـال  لاـعتملا ، ریبـکلا  هَّللا  ناحبـس  سودـقلا ، کـلملا  ناحبـس  تـفگیم : دروآـیمرب و 
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، دندشیم شوماخ  همه  مه  نیمز  ياهـسورخ  دشیم  شوماخ  ینامـسآ  سورخ  نآ  نوچ  و  دندرکیم ، گناب  دندزیم و  رپ  نیمز  ياهـسورخ 
هدیدن زگره  هک  يزبس  نادب  زبس  ياهرپ  ریت  مدوب و  هدیدن  زگره  هک  يدیفس  نادب  دیفـس  ياهرپ  دندوب و  زبس  اهرپ  ياهریت  ار  سورخ  نآ 

. مدوب
. هتشذگ جارعم  باب  رد  ینالوط  ربخ  نیا  میوگ :

متفه نیمز  رد  شلاگنچ  هک  هدیرفآ  خرس  نیکمن و  سورخ  تروصب  ياهتشرف  ادخ  هک : دناسر  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریماب  ریسفت : رد  - 3
ماـگنه شتآ ، زا  برغم  رد  هکنآ  تسا و  فرب  زا  تسا  قرـشم  رد  هـکنآ  برغم ؛ قرـشم و  رد  دراد ، رپ  ود  شرع  ریز  رد  شلاـب  تـسا و 

ار شتآ  فرب  هن  امـش ، هناخ  ياهـسورخ  دـننام  دـنز  مهب  ار  شیاـهلاب  دروآرب و  شرع  ریز  ار  شلاـب  دـیآرب و  لاـگنچ  رب  دـسر  هک  زاـمن 
هک مهاوگ  و  ادخ ، زج  شتسرپ  هتسیاش  تسین  هک  مهاوگ  دشک : دایرف  دنلب  زاوآب  سپس  دنک ، بآ  ار  فرب  نیـشتآ  لاب  هن  دنک و  شوماخ 

نیمز رد  حوّرلا ، ۀکئالملا و  بر  سودق  حوبس  ءایصوا ، رتهب  وا  یصو  و  تسناربمغیپ ، متاخ  شلوسر  هدنب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم 
-42 ار ، وا  حیبست  زامن و  دنناد  مادـک  ره  دنـشاب  فص  رد  اههدـنرپ  ادـخ  لوق  ینعم  تسنیا  و  دـهد ، شخـساپ  هکنآ  زج  دـنامن  یـسورخ 

(. 359 یمق ، ریسفت  « ) رونلا
راهچ هس و  ود و  ياراد  هک  نالوسر  اههتـشرف  هدنزاس  نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  تسا ، ادج  نآ  زا  ساپـس   » ادـخ لوق  رد  نامه : زا  و  - 4

دید ار  لیئربج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هدیرفآ  نوگانوگ  ار  اههتشرف  ادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رطاف » - 1 دنلاب -،
151 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

نامرف ار  لیئاکیم  نوچ  دومرف : دوب  هدرک  رپ  ار  نیمز  نامسآ و  نایم  يزبس ، منبش  ياههرطق  نوچ  دوب  ّرد  شقاس  رد  تشاد ، لاب  هک 600 
. متفه نیمز  رب  رگید  ياپ  دهن و  متفه  نامسآ  رد  اپ  کی  ایندب  دهد  دورف 

: دومرف راد ، تباث  تنامرفب  ار  ام  لد  شتآ ، گرگت و  شخب  تفلا  يا  دنیوگ : شتآ ، زا  یمین  گرگت و  زا  یمین  تسا  اههتشرف  ار  ادخ  و 
نامهب دننکن ، حاکن  دنـشونن و  دنروخن  اههتـشرف  دومرف : تسا ، هدنرپ  شرپ  لاس  شمشچ 500  ات  شـشوگ  هرپ  نایم  تسیاهتـشرف  ار  ادخ 

. تمایق زور  ات  دوجس  رد  اههتشرف  تمایق ، زور  ات  عوکر  رد  تسا  اههتشرف  ار  ادخ  دنشاب ، هدنز  شرع  میسن 
ره هتبلا  هک  یتسار  و  هدیرفاین ، رتشیب  ادخ  هتشرف  زا  يزیچ  هدومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  سپس 
نآ زا  سپ  دنیآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  سپـس  دننک و  فاوط  هبعک  رب  دنیآورف و  هتـشرف  رازه  بش 70  ره  زور و 

. دندرگنرب زگره  دنور و  نامسآب  ینابدرن  زا  هگنآ  رحس و  ات  دنیآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ربق  رس  رب  دنهد و  مالس  نانمؤم و  ریما  دزن 
اهنادب مهف  تعرس  درخ و  هدید و  شوگ و  هدیرفآ و  حیبست  کی  زا  ار  لیئاکیم  لیئاربج و  لیفارسا ، ادخ  دومرف : مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  - 5

. هداد
هن تلفغ ، هن  دنراد ، یتسس  هن  يداد ، اج  تیاهنامسآ  رد  يدیرفآ و  ار  نانآ  دومرف : اههتشرف  قلخ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  نامه : زا  و  - 6

تـسس ناشنت  هن  دـنور و  شوه  زا  هن  و  دـنراد ، باوخ  هن  رتربنامرف ، وت  زا  و  دـنرتکیدزن ، وتب  رتناسرت ، وت  زا  و  دـنرتاناد ، وتب  همه  زا  هاـنگ ،
رد و  يداد ، اج  تیاهنامـسآ  رد  و  يدیرفآ ، ار  اهنآ  هرابکی  دناهدیرفآ ، هفطن  زا  هن  و  دـندید ، ردام  محر  هن  و  دـندوب ، ردـپ  تشپ  هن  دوش ،

ورین رگا  كاپ ، هانگ  ره  زا  و  يدومن ، رانکرب  الب  ره  زا  و  یتشاد ، رود  ناشتفآ  ره  زا  یتخاـس ، دوخ  یحو  نیما  یتشاد و  دـنمجرا  تهاـنپ 
. دندوبن يدوبن  وت  رگا  دندشن ، رادربنامرف  دوبن  وت  فطل  رگا  و  دندوبن ، رادیاپ  دوبن  تندرک  رادیاپ  رگا  و  دنتشادن ، ورین  دوبن  وت  یشخب 

152 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
ياهراک دننیب  تسناهن  اهنآ  رب  وت  زا  هچنآ  رگا  تنامرف  زا  یتلفغ  مک  دـنراد و  تهاگـشیپ  رد  هک  ینأش  يربنامرف و  نیا  ماقم و  نیا  اب  اله 

تـسا کین  هچ  دوبعم  هدننیرفآ و  وت  یهزنم  دندادن ، ماجنا  ار  تشتـسرپ  ّقح  هک  دننادب  و  دـنناد ، نوبز  ار  دوخ  و  دنرامـش ، راوخ  ار  دوخ 
(. 544 یمق 543 - ریسفت   ) تاهدیرفآ زا  وت  شیامزآ 
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: دومرف اههدازیمدآ ؟ ای  دنرتنوزف  اههتشرف  هک : شسرپ  نیا  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنـسب  یمق 583 ) ریسفت   ) ریسفت رد  - 7
ياهتشرف هکنیا  زج  تسین  یئاپ  ياج  نامسآ  رد  نیمز ، رد  كاخ  رامش  زا  دنشیب  نامسآ  رد  اههتـشرف  هتبلا  تسا  وا  تسدب  مناج  هک  نادب 

ادخ دروایب و  ار  وا  راک  زور  ره  ادخ  هتـشامگ و  نآ  رب  ياهتـشرف  هکنیا  زج  تسین  یخولک  تخرد و  نیمز  رد  و  دنک ، سیدـقت  حـیبست و 
و دنهاوخ ، شزرمآ  ام  ناتـسود  يارب  و  دنیوج ، برقت  ادخب  نم  نادناخ  تیالوب  زور  ره  هکنیا  زج  دنتـسین  مادـک  چـیه  تسا ، رتاناد  ودـب 

. دنهاوخ ار  اهنآ  باذع  ادخ  زا  و  دننک ، نعل  نامنانمشدب 
. هدروآ ار  شدننام  يدنسب  رئاصب : رد 

هتشرف رازه  يزور 70  ره  هتبلا  و  هدیرفاین ، اههتشرف  زا  شیب  ياهدیرفآ  ادخ  هک : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  خیشلا : نبا  سلاجم  - 8
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  ربق  ترایزب  سپ  نآ  زا  دندرگ ، هبعک  درگ  دنوش و  ورف  سپ  نآ  زا  دندرگب ، رومعملا  تیب  درگب  و  دنوش ، ورف 

. دنوش ورف  تمایق  زور  ات  هتسویپ  اهنآ  دننام  و  دنور ، نوریب  سپس  دنهد ، مالس  وا  رب  دنیآ و 
دیهش رازه  باوث 100  شیارب  ادـخ  ّربـکت  ربـجتیب و  دـنک  تراـیز  وا  ّقح  تخانـش  اـب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هک  ره  دوـمرف : - 9

و دـننک ، زاوشیپ  ار  وا  اههتـشرف  و  دـشاب ، ناسآ  وا  باسح  دوش ، ثوعبم  اههدوسآ  زا  و  دزرمایب ، ار  شاهدـنیآ  هتـشذگ و  هاـنگ  و  دـسیونب ،
شیارب دــننک و  عییــشت  ار  وا  شروـگ  اـت  دریمب  رگا  و  دــننک ، تداـیع  دوـش  راـمیب  رگا  و  دــننک ، هقردــب  ار  وا  ددرگرب  شاهناـخب  نوـچ 

. دنهاوخشزرمآ
. دوب لیئربج  رپ  ياههدرخ  ناشنورد  هک  دوب  ذیوعت  ود  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  نسح و  هک  رمع  نبا  زا  شدنسب  (: 33  ) لاصخ رد  - 10

153 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
نآ رد  هک  ياهناخب  اههتشرف  هورگ  ام  تفگ  دمآ و  ملیئربج  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  شدنـسب  ( 66  ) نامه زا  و  - 11

. میوشن دراو  دننک  لوب  نآ  رد  هک  یفرظ  ای  دشاب ، نت  همّسجم  دشاب ، گس 
. هدروآ ار  شدننام  ج 3 ص 363 )  ) یفاک رد 

. دنوش هاگآ  وا  لاح  رب  مه  نورب  زا  تسا  نکمم  هکنیا  اب  ظفاح ، ياههتشرف  زجب  دشاب  صوصخم  اسب  نایب :
هس شخب  کی  دنراد و  لاب  ود  شخب  کی  دنشخب  هس  اههتـشرف  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هب  دسرب  ات  شدنـسب  (: 23  ) لاصخ - 12

. لاب راهچ  مه  یکی  و  لاب ،
. هدروآ ار  شدننام  هحلط  نب  هَّللا  دبع  ات  يدنسب  هضور :) - 272  ) یفاک رد 

. اههتشرف یخرب  ياهلاب  ترثک  رد  تسا  دراو  هچنآ  اب  درادن  تافانم  دنتسه و  نینچ  اههتشرف  رتشیب  هک  تسنیا  دوصقم  اسب  نایب :
سپ ّلج  ّزع و  ادخ  تردق  زا  دش  شسرپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  بهو  نب  دیز  زا  شدنـسب  (: 36  ) لاصخ رد  و  ( 201 دیحوت ،  ) رد - 13

وا و یگرزب  زا  دوش  ورف  نیمزب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  اههتشرف  ادخ  يارب  دومرف : دوتس و  ار  وا  دومن و  ادخ  ساپس  تساخرب و  نخسب 
ياهدـنب سب  زا  دـنناوتن  دنیاتـسب  ار  وا  هک  دـنوش  فلکم  سنا  نج و  رگا  هک  دـنیاهنآ  زا  یخرب  دـهدن ، ياـج  ار  وا  نیمز  شلاـب  يرایـسب 

.؟ دوش هدوتس  تسا  لاس  ششوگ 700  هرپ  هناش و  ود  نایم  هک  وا  هتشرف  هنوگچ  تسا ، بیکرت  شوخ  دنرود و  مه  زا  شندب 
نیمز همه  هاگرارقیب و  دنراد  نیمز  ریز  ياوه  رب  ماگ  یخرب  دنیوا  رمک  ات  اهنامـسآ  هک  دنـشاب  یخرب  ددنبب و  ار  قفا  شرپ  کی  اب  یخرب 

کشا رد  اهیتشک  همه  رگا  هک  دنشاب  یخرب  دهد ، اج  دوخ  گرزب  نخان  فدص  تشپ  رد  ار  ناهج  ياهبآ  همه  یخرب  تسا ، وا  يوناز  ات 
. َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  دنشاب  ناور  هشیمه  ات  دنوش  هدنکفا  شاهدید 

شاهاپ تسا و  شرع  ریز  شلای  تسا  یسورخ  ادخ  يارب  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  شدنـسب  ج 2 ص 76 :)  ) نویع رد  - 14
کی رد  متفه ، نیمز  ریز  نیمز  نورد  رد 

154 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
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. دنهد گناب  وا  هارمهب  مه  ایند  ياهسورخ  و  دنونشب ، سنا  نج و  زج  يزیچ  همه  هک  دیوگ  حیبست  ار  ادخ  يزاوآب  بش  رخآ  موس 
ياههتشرف دنراد  تلع  هچ  دیـسرپ ، مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  دوخ  ياهـشسرپ  رد  قیدنز  هک  مکح  نب  ماشه  زا  ( 161  ) جاجتحا رد  - 15

ناهاوگ هتفرگ و  تدابعب  ار  اهنآ  نیدب  دومرف : دنادیم ؟ ار  رتناهن  ناهن و  ادخ  هکنیا  اب  دنسیونب  ار  وا  دب  بوخ و  هک  شیاههدنب  رب  هتشامگ 
. دندرگ راددوخ  شهانگ  زا  دنشاب و  ادخ  تعاط  بظاوم  رتشیب  شیاههدنب  ات  هتخاس ، شقلخ 

زین و  دنوش ، نم  رب  هاوگ  ناظفاح  و  ارم ، درگنب  مراگدرورپ  دیوگیم  دتـسیا و  زاب  دروآ و  دای  ار  هتـشرف  و  دنک ، هانگ  دصق  هک  ياهدـنب  اسب 
وا زا  ادخ  نامرفب  دننیبن  هک  اجنآ  زا  ار  يرایسب  تافآ  نیمز و  ناروناج  و  شکرس ، ناوید  ات  هتـشامگ  شاهدنب  رب  ار  اهنآ  دوخ  فطلب  ادخ 

. دسرب ّلج  ّزع و  ادخ  نامرف  ات  دننادرگب ،
زا شیپ و  زا  اهریگیپ  تسا  وا  زا   » ادـخ لوق  رد  مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  دوراج  یبا  تیاور  رد  ( 237  ) میهاربا نب  یلع  ریسفت  رد  - 16

نوچ ات  دسر ، يدب  ودب  ای  دیآ  دورف  وا  رب  يراوید  ای  دتفا ، یهاچ  رد  هکنیا  زا  ادخ  نامرفب  دومرفیم : ادخ » نامرفب  دـنراد  شهگن  هک  سپ 
. دنشاب مه  لابندب  هک  زور  نابساپ  ات  ود  و  بش ، نابساپ  دناهتشرف  ود  نآ  دنراپس ، شتاردقم  تسدب  دننک و  اهر  نآ  اب  ار  وا  دیآ  رّدقم 
هکنیا اب  تسا ، شیپ  رد  ریگیپ  هنوگچ  دیتسین  برع  امش  دومرف : هدنناوخب  دش و  هدناوخ  مشش  ماما  دزن  هیآ  نامه  (، 337  ) ریسفت رد  - 17

هیدی نیب  نم  بیقر  هفلخ و  نم  تابقعم  هل   » هک تسا  نینچ  شلوزن  دومرف : دوشیم ؟ روطچ  نیا  تنابرق  تفگ : درم  نآ  دشاب  سپ  زا  دیاب 
. دنرادهگن ار  مدرم  هک  دنشاب  اههتشرف  نانآ  درادهگن ، ادخ  رما  زا  ار  يزیچ  دناوتب  تسیک  هَّللا » رماب  هنوظفحی 

هنوظفحی هفلخ  نم  ءاـبقر  هیدـی و  نیب  نم  تاـبقعم  هل   » تسا مسهرب  یبا  تئارق  ذاوش  رد  هتفگ : عـمجم  ج 6 ص 279 )  ) رد یـسربط  نایب :
هَّللا رماب  هنوظفحی  هیدی  نیب  نم  بیقر  هفلخ و  نم  تابقعم  هل   » مالّسلا هیلع  مشش  ماما  زا  هدش  تیاور  و  هَّللا » رماب 

155 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. هدش لقن  مه  یلع  نب  دیز  همرکع و  سابع و  نبا  یلع و  زا 

لاس شندرگ 500  ات  شوگ  هرپ  نایم  هلصاف  تسیا  هتـشرف - ار  ادخ  هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  ( 204 ص ،  ) دـیحوت رد  - 18
. تسا هدنرپ  زاورپ 

. هدروآ ار  شدننام  هّدع  دنسب  هضور ) - 272  ) یفاک رد 
يا دـنیوگیم : شتآ  زا  یمین  گرگت و  زا  یمین  تسا ، اههتـشرف  ار  ادـخ  هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  (: 205  ) دـیحوت رد  - 19

. نک رادیاپ  تتعاط  رب  ار  ام  لد  شتآ  گرگت و  نایم  شخب  تفلا 
: دومرف هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  ات  شدنسب  (: 203 - 202  ) نامه زا  و  - 20

نورد شاهاپ  هک  ادـخ  زا  تسیاهتـشرف  شرع و  ریز  شندرگ  شرع و  دزن  شرـس  متفه و  نیمز  نورد  شیاـپ  ود  هک  دراد  یـسورخ  ادـخ 
، مراگدرورپ وت  یهزنم  دیوگ : دیاسب ، ار  شرع  شخاش  ات  دیآرب  زاب  و  دیآرـس ، نامـسآ  قفا  زا  ات  دـیآرب  اهنیمز  هزادـناب  تسا  متفه  نیمز 
دـشک و حـیبست  دایرف  دـنز و  مه  رب  دـیاشگ و  رپ  بش  رخآ  دـنرذگب ، برغم  قرـشم و  زا  دـنک  ناـشزاب  نوچ  هک  دراد  رپ  ود  سورخ  نآ 
رپ دنیوگ و  حیبست  نیمز  ياهـسورخ  همه  دنک  نینچ  نوچ  مویقلا  یحلا  وه  الا  هلا  ال  لاعتملا ، ریبکلا  سودقلا  کلملا  هَّللا  ناحبـس  دیوگ :

. دنشک دایرف  دننز و 
دنز و مه  رب  درذگب و  برغم  قرشم و  زا  دنک و  زاب  رپ  هاگرحس  و  دندرگ ، شومخ  نیمز  ياهسورخ  دوش  شومخ  نامـسآ  رد  وا  نوچ  و 

: حیبستب دوخ  دایرفب  دیوگ 
نوچ عیفرلا ، شرعلا  يذ  هَّللا  ناحبـس  دـیجملا ، شرعلا  يذ  هَّللا  ناحبـس  راّهقلا  زیزعلا  هَّللا  ناحبـس  میظعلا ، هَّللا  ناحبـس  زیزعلا ، هَّللا  ناحبس 

خساپ سیدقت  حیبست و  اب  ار  وا  دنیآ و  ناجیهب  نیمز  ياهسورخ  دیآ  ناجیهب  نوچ  دنیوگ ، حیبست  دنناوخب و  نیمز  ياهسورخ  دنک  نینچ 
ار شدننام  هک  زبس  تیاهنیب  شدیپس  رپ  ریز  رد  دراد  یبغز  زگره ، مدیدن  ار  شدننام  هک  دـیپس  تیاهنیب  تسا  يرپ  ار  سورخ  نآ  دـنیوگ 
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. مرگنب سورخ  رپ  نادب  هک  مراد  قوش  هشیمه  مدیدن 
. هجوج رپ  رب  تسیدرز  زیر  ياهوم  بغز  هتفگ : يرهوج  نایب :

تسیاهتشرف ار  ادخ  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  هتشذگ  دنسب  (: 203  ) دیحوت رد  - 21
156 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

دایرف دنلب  زاوآب  هداتـسیا و  وا  و  دنک ، شوماخ  ار  شتآ  فرب  هن  دـنک ؛ بآ  ار  فرب  شتآ  هن  فرب  رتنیئاپ  مین  تسا و  شتآ  شرتالاب  یمین 
ار شتآ  نیا  شزوس  هک  هتـشاد  زاب  ار  فرب  يدرـس  و  دنکن ، بآ  ار  فرب  هتـشاد و  زاب  ار  شتآ  نیا  شزوس  هک  ادخ  نآ  تسا  هزنم  دـنز :

. تتعاط رب  ار  تنمؤم  ياههدنب  لد  هد  تفلا  شتآ  فرب و  نایم  يداد  تفلا  هک  ایادخ  راب  دنکن ، شوماخ 
دمح حیبست و  نوگانوگ  ياهزاوآب  مادنا  همهب  هک  تسا  اههتشرف  ار  ادخ  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  دنـس  نیمهب  نامه : زا  و  - 22

. ّلج ّزع و  ادخ  زا  سرت  هیرگ و  زا  دنربن  ورف  دوخ  ماکب  و  دنراین ، رب  نامسآب  رس  دننک و  ادخ 
ربخ نمب  مدج  زا  مناردپ  يرآ ، دومرف : تسه ؟ ایرد  نامـسآ  رد  مدیـسرپ  مشـش  ماما  زا  هک  جاّرد  نب  لیمج  زا  شدنـسب  نامه : زا  و  - 23

اههتـشرف اهنآ  رد  تسا  هار  لاس  ناشیکی 500  فرژ  تسا  اهایرد  نامـسآ  تفه  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنداد 
ره رد  هرهچ و  راهچ  یلاـب  ره  رد  دـنراد و  لاـب  مادـک 1400  ره  تسا ، اهنآ  يوناز  اـت  بآ  دنداتـسیا و  دوخ  شنیرفآ  زاـغآ  زا  هک  تسا 

. دنامن يرگید  اب  یکی  هک  دنیوگ  حیبست  ار  ادخ  ناهد  نابز و  هرهچ و  لاب و  همه  اب  نابز ، راهچ  هرهچ 
ملد هک  تسا  هیآ  کی  نآرق  رد  هک  ادخب  تفگ  دمآ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  ءاّوک  نبا  تفگ : غبصا  زا  شدنسب  نامه : زا  و  - 24

َو یلاعت  ادـخ  لوق  تفگ  تسیچ  هیآ  نآ  دـهدب ، تسد  زا  ار  وت  تردام ، لدـب  تغاد  دومرف : هتخادـنا ، کشب  منید  رد  ارم  هدرک و  هابت  ار 
ءاّوک رـسپ  يا  دومرف : تسا ) یحیبست  هچ  يزاـمن ، هچ  یفـص ، هچ  هدـنرپ  يارب   ) رونلا - 41 ُهَحِیبْسَت ، َو  ُهَتالَـص  َِملَع  ْدَـق  ٌّلُک  ٍتاَّفاَص  ُْریَّطلا 

. هدیرفآ نوگانوگ  ياهتروصب  ار  اههتشرف  ادخ  شتسار 
ریز رد  شلای  تسا و  متفه  نیمز  رد  شلاگنچ  يرتسکاخ ، زاوآ خ ب ) تفلک   ) هداشگ مشچ  سورخ  نوچ  تسا  هتشرف  کی  ار  ادخ  اله 

ود رب  دوـش  زاـمن  ماـگنه  نوـچ  فرب ، زا  یکی  شتآ و  زا  یکی  برغم ، رد  يرگید  قرــشم و  رد  یکی  دراد ، لاــب  ود  هـتخیر ، ورف  شرع 
دننام دنز  مهب  اهرپ  دزارف و  ندرگ  شرع  ریز  زا  دتسیا و  لاگنچ 

157 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
دّمحم هک  مهاوگ  و  درادن ، کیرـش  تسا ، یکی  ادخ  زج  شتـسرپ  هتـسیاش  تسین  هک  مهاوگ  دشک ، دایرف  امـش و  ياههناخ  رد  اهـسورخ 

ياهـسورخ سپ  دوـمرف  حور . اههتـشرف و  راـگدرورپ  سوّدـق  تسا و  حّوبـس  ادـخ  هکنیا  ءایـصوا و  دّیـس  وا  یـصو  تسناربـمغیپ و  دـّیس 
زامن و مادک  ره  دنافص و  رد  اههدنرپ  و   » ادخ لوق  زا  دوصقم  تسنیا  شراتفگ و  رد  دنیوگ  خساپ  ار  وا  مه و  رب  دننز  رپ  امـش  ياههناخ 

«. دنناد ار  دوخ  حیبست 
. هدروآ غبصا  زا  ار  شدننام  ( 121  ) جاجتحا رد 

هکنیا زا  دنرادهگن  ار  وا  دننابساپ و  ياههتشرف  وا  اب  هک  زج  تسین  سک  چیه  هک : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  شدنـسب  دیحوت : رد  - 25
(. ربخلا  ) دننک اهر  تفآ  رب  رد  ار  وا  دسر  شگرم  نوچ  و  دسر ، واب  يدب  ای  دوش ، ناریو  وا  رب  راوید  ای  دتفا ، هاچ  رد 

سپ ار  اهنآ  ادـخ  تسخن  ياههدـیرفآ  زا  دنتـسه  ام  هعیـش  زا  یهورگ  نییبورک  دومرف : هدیـسر  مشـش  ماما  ات  هک  يدنـسب  رئاصب : رد  - 26
دیابن ار  هچنآ  شراگدرورپ  زا  یـسوم  نوچ  دومرف : تسا  سب  ار  اـهنآ  دـننک  شخپ  نیمز  لـها  رب  ار  اـهنآ  زا  یکی  رون  رگا  هداـهن ، شرع 

. دومن درگ  تخاس و  مرن  ار  نآ  درک و  یّلجت  هوک  رب  ات  دومرف  نایبورک  زا  یکیب  تساوخ 
. هدروآ ار  شدننام  يرایس  زا  رئارس : رد 

تسیاهتشرف ار  یلاعت  كرابت و  ادخ  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  هک : سابع  نبا  ات  شدنـسب  نیدلا : لامکا  رد  - 27
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ام راگدرورپ  يالاب  ایآ  تفگیم : دوخ  اب  نیمز ، نامـسآ و  نایم  نوچ  تسا  یئاوه  شلاب  ود  ره  نایم  هک  دراد  لاـب   16000 لیئادرد »  » مانب
دیرپ و لاس  درپب و 500  درک  یحو  واب  دندش و  دوزف 32000  اهنادب  شیاهلاب  ربارب  تسناد و  ار  وا  هتفگ  یلاعت  كرابت و  ادـخ  تسیزیچ ؟

میالاب مگرزب ؛ نم  درگرب  تیاـجب  درک : یحو  ودـب  هدـش  هتـسخ  تسناد  ّلـج  ّزع و  ادـخ  نوچ  و  دیـسرن ، شرع  ياـههیاپ  زا  یکیب  شرس 
هک یماقم  زا  تفرگ و  ار  شیاهلاب  ادخ  سپ  مرادن ، ناکم  تسین  يزیچ 

158 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. درک شنوریب  تشاد  اههتشرف  فوفص  رد 

لیئادردب هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  دابکرابم  يارب  دندش  ورف  اههتشرف  زا  هتـسد  رازه  اب  لیئربج  دش  هداز  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  و 
یلص ربمغیپ  ددرگ ، وا  عیفش  ادخ  دزن  هک  دنک  شهاوخ  شدازون  قحب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هک  تساوخ  وا  زا  يو  درک و  رذگ 

. دینادرگرب شماقمب  ار  وا  دنادرگرب و  ار  شیاهلاب  تفریذپ و  ار  شیاعد  ادخ  مالّسلا و  هیلع  نیسح  قحب  درک  اعد  شیارب  هلآ  هیلع و  هَّللا 
. تسا مالّسلا  هیلع  نیسح  تدالو  باب  رد  نآ  مامت  میوگ :

. دشاب تلالج  تمصع و  یفانم  ات  هتشادن  يدیدرت  هدوب و  شداهن  رد  روطخ  ضحم  اسب  تسیزیچ »؟ ام  راگدرورپ  يالاب  ایآ  : » نایب
ادـخ تفگ  منادـیمن ، متفگ : دـنباوخیم ، اههتـشرف  وـگب : نمب  مدیـسرپ  اـم  ناراـی  زا  یکی  هک  دـقرف  نب  دواد  زا  شدنـسب  لاـمکا : رد  - 28

؟ میوگن تیارب  مشش  ماما  زا  ياهزات  تفگ : سپس  ءایبنألا » - 20 دنرادن ، یتسس  زور  بش و  دنیوگ  حیبست   » دیامرفیم
اههتشرف ّلج  ّزع و  هناگی ، يادخ  زج  دراد  باوخ  هدنز  ره  دومرف : دندرک ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  شـسرپ  نیا  تفگ : ارچ ، متفگ :

. تسا حیبست  اهنآ  سفن  دومرف  دنهنناو » زور ، بش و  دنیوگ  حیبست   » دیامرف ّلج  ّزع و  ادخ  متفگ  دنباوخیم ، مه 
دنونـشب و ار  زاوآ  یخرب  دـنراد ، دـمآ  تفر و  ام  دزن  اههتـشرف  هک  نانآ  میئاـم  هک : مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماـما  زا  شدنـسب  جـئارخ : رد  - 29

. میزاسب دنب  ندرگ  دوخ  نادنزرف  يارب  ناشیاههزیر  يوم  زا  ام  دننک و  تمحازم  ام  اب  اهیتشپ  رد  اههتشرف  شتسار  دننیب ، هن  ار  تروص 
رادیاپ هگنآ  تسا و  ادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ  هک  نانآ  یتسار   » یلاعت ادـخ  لوق  رد  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  جـئارخ : رد  - 30
یتشپ اهنآ  يارب  دوخ  هناخ  رد  ام  هدـش  اسب  هک  ادـخب  اله ، تلّـصف » - 30 دیروخم ، مغ  دیـسرتن و  هک  اههتـشرف  اهنآ  رب  دنوش  ورف  دـندنام 

دوب و هناخ  رد  هک  دز  یتشپ  دنچب  تسد  دنرتنابرهم و  ام  دوخ  زا  ام  ناکدوکب  دومرف : دنوش ؟ نایامن  امـش  رب  اههتـشرف  دـش : هتفگ  میداهن ،
رایسب ادخب  دومرف :

159 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. میتفرگ رب  ناشیاهرپ  هزیر  زا  اسب  و  دناهداد ، تشپ  اهنآ  رب  اههتشرف  هک  هدش 

ود وا  اب  هک  نآ  زج  تسین  ياهدـنب  دومرف : دـعرلا » - 12 ادخ ، نامرف  زا  شدنرادهگن   » ادـخ لوق  رد  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  یـشایع : - 31
. دنهناو نآ  اب  ار  وا  دسر  ادخ  نامرف  نوچ  دننک و  شیرادهگن  هک  تسا  هتشرف 

، تسا هنوگ  ود  رب  دومرف : منادیمن ، تفگ : تسا ؟ اجک  بتاـک  هتـشرف  ود  هاگنمیـشن  دیـسرپ ، هفینح  وبأ  زا  قداـص  ماـما  بقاـنم : رد  - 32
. دادم نهد  بآ  هماخ ، نابز  و  تسا ، تاود  ناهد 

رد نتفگ  نخـس  ضحمب  تسا  نکمم  دـشاب ، یمدآ  زا  روظنم  رگا  و  تسا ، هتـشرف  دوخ  نهد  بآ  نابز و  ناهد و  دوصقم  هک  اـسب  ناـیب :
. تسا راتفگب  صوصخم  و  ددنب ، شقن  اهنآ  حاولا 

: دومرف تسیچ ؟ ءالخ  رد  نتفر  بادآ  شدیسرپ  يدرم  مدوب و  مشش  ماما  دزن  دیوگ : هماسا  یبأ  زا  شدنسب  ج 3 ص 69 :)  ) یفاک رد  - 33
درم تیفاع ، یناسآب و  درک  ردب  نم  زا  رازآ  هکنیا  رب  ار  ادخ  ساپـس   » وگب يدرک  مامت  نوچ  و  درب ، هانپ  میجر  ناطیـش  زا  دنک و  ادـخ  دای 

وا رب  هتـشرف  ود  زج  دشابن  یمدآ  چیه  نیمز  رد  دومرف : دـیآ : نوریب  وا  زا  هچ  نادـب  درگنب  هکنیا  زج  دراین  بات  لاح  نیا  رد  یمدآ  تفگ :
؟ دوشیم هچ  یـشکیم  جـنر  ناهج  نیا  رد  شیارب  هچنآ  ات  رگنب  هدازیمدآ  يا  دـنیوگ : دـنرآ و  ریزب  شندرگ  لاح  نیا  رد  دناهتـشامگ و 
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راگدرورپ دنیآرب  نامسآب  ماش  ره  رامیب  هدنب  هتشرف  ود  نوچ  هک : مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  ج 3 ص 113 :)  ) ناـمه زا  و  - 34
شتیاکـش زا  مرادب و  سبح  رد  شرگا  دیامرف : تیاکـش ، دنیوگ : دیتشون ؟ هچ  شیرامیب  لاح  رد  نم  هدنب  يارب  دـیامرف : یلاعت  كرابت و 
دیـسیونن وا  رب  یهانگ  چیه  و  دیتشونیم ، شیارب  ریخ  راک  زا  یتسردنت  لاح  رد  هچنآ  ره  شیارب  دیـسیونب  مدرکن ، فاصنا  وا  اب  مراد  غیرد 

. تسا نم  سبح  رد  وا  هک  هچ  مرآ  رب  شسبح  زا  ات 
مالّسلا هیلع  متفه  ماما  مدینش  هک  تسرد  زا  شدنسب  ص 314 :)  ) نامه زا  و  - 35

160 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
یحو یتسار  تسدب  و  سیونن ، یهانگ  وا  رب  تسا  نم  دنب  رد  ات  دنک : یحو  پچ  تسد  هتـشرفب  ادـخ  دوش  رامیب  ياهدـنب  نوچ  دومرفیم :

. سیونب یتشونیم  وا  يارب  وا  یتسردنت  رد  هک  یکین  راک  ره  دنک :
واب 70 هشیمه  ات  ادخ  دنک  تدایع  ار  ناملـسم  رامیب  کی  هک  ره  هک : مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  0 ص 120 :)  ) ناـمه زا  و  - 36

هدـننکتدایع يارب  ناشزامن  زا  یمین  دـنیوگ و  ریبکت  لیلهت و  سیدـقت و  حـیبست و  تمایق  ات  دـنیآ و  رد  وا  هنب  رد  ات  درامگ  هتـشرف  رازه 
. دشاب رامیب 

رتکاندردب ياهتـشرف  ادـخ  هتـشذگ  رد  هک  ياهدرم  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  مدینـش  هک : دّـمحم  نب  نارهم  زا  شدنـسب  نامه : زا  و  - 37
. دشیمن نادابآ  ناهج  دوبن  نینچ  رگا  دربب ، نآ  زا  ار  مغ  شزوس  دشک و  شلدب  تسد  ات  دتسرف  شناسک 

نآ رد  هک  میورن  ياهناـخ  رد  اـم  هَّللا  لوـسر  اـی  تفگ : لـیئربج  هک : مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  شدنـسب  ص 213 :)  0  ) ناـمه زا  و  - 38
. دشاب گس  نآ  رد  ای  و  دوش ، لوب  نآ  رد  هک  ياهناخ  رد  هن  دشاب و  یمدآ  تروص 

ياهتـشرف ّلج  ّزع و  ادخ  تفگ : زاب  ملیئربج  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ات  شدنـسب  ج 2 ص 176 :)  ) ناـمه زا  و  - 39
هناخ نیا  بحاصب  يزاین  هچ  وت  تفگ : واب  تساوخیم ، دورو  هزاجا  هناخ  بحاص  زا  يدرم  هک  ياهناخ  ردـب  اـت  تفر  وا  دروآورف و  نیمزب 

، نیمه يارب  تفگ  يدمآ ؟ نیمه  يارب  اهنت  تفگ  یلاعت ، كرابت و  ادخ  يارب  مدـمآ  وا  رادـیدب  تسا ، نم  ناملـسم  ردارب  تفگ : يراد ؟
ره دـیامرف ، ّلـج  ّزع و  ادـخ  هک  دوزفا  و  تسا ، بجاو  وت  يارب  تشهب  هدومرف : هداد و  مالـس  وـتب  هداتـسرف و  وـتب  ادـخ  ارم  تفگ : هتـشرف 

. تسا تشهب  شباوث  هدرک و  ندید  ارم  هکلب  هدرکن  ندید  ار  وا  دنک  ندید  ار  یناملسم 
ای يرامیب  رد  دنک  رادید  ادخ  يارب  ار  شردارب  هک  ره  دومرفیم : مشش  ماما  مدینش  هک  هّرق  یبأ  زا  شدنـسب  0 ص 177 :)  ) نامه زا  و  - 40

دننک دایرف  شلابند  رد  ات  درامگب  هتشرف  رازه  وا 70  رب  ادخ  دهاوخن  یضوع  دنزن و  یگنرین  وا  یتسردنت 
161 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

رود هار  هچ  رگ  تنابرق  تفگ  واب  ریـسی  ددرگرب ، شاهناخب  ات  دـینامحر ، ناـنامهم  دـیئادخ ، راّوز  امـش  داـب ، شوخ  وت  رب  تشهب  یکاـپ و 
. ددرگ رب  شاهناخب  ات  دننک  شاهقردب  رایسب ، اههتشرف  تسا و  داوج  ادخ  دشاب ، لاس  کی  هچ  رگ  ریسی  يا  يرآ  دومرف : دشاب ؟

ّلج ّزع و  ادخ  دنک و  ندید  ار  شردارب  ات  دیآ  ردب  هناخ  زا  نمؤم  هک : مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  شدنـسب  0 ص 178 :)  ) نامه زا  و  - 41
كرابت رابج  دیآرد ، وا  لزنمب  نوچ  ات  دزادنا خ ب ) هیاس  واب   ) دیوج ار  وا  نامسآ  رد  یلاب  دهن و  نیمز  رد  یلاب  ات  دتـسرف  ودب  ياهتـشرف 

اعد مهدب ، وتب  ات  هاوخب  مرادگرزب ، ار  وت  دـیاب  ارم  يدرک  يوریپ  مربمغیپ  راثآ  زا  یتشادـگرزب و  ار  مّقح  هک  هدـنب  يا  دـنک : ادـن  یلاعت  و 
رد شاهناخب  ات  دزادـنا  هیاس  ار  وا  شلاب  اب  دـنک و  شاهقردـب  هتـشرف  نآ  ددرگرب  نوچ  منک ، زاغآ  نم  وش و  شومخ  منک ، تباجا  اـت  نک 
رد مدرک و  وت  تسیاب  ار  متـشهب  مراد ، تدنمجرا  دیاب  نم  رب  یتشادگرزب  ار  مّقح  هک  هدنب  يا  دنک ، شیادن  یلاعت  كرابت و  ادخ  دـیآ و 

. مدومن عیفش  ار  وت  میاههدنب  هراب 
ّلج ّزع و  ادخ  دنهد  تسد  مهب  دنروخرب و  نمؤم  ود  نوچ  یتسار  هک : مالّسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  0 ص 281 )  ) نامه زا  و  - 42
نوچ دریگ و  ورف  ار  اهنآ  تمحر  دـنوش  هارمه  نوچ  و  شراـیب ، تبـسن  تسا  اـهنآ  رتتبحم  رپ  نآ  زا  نآ  درآ و 99  ورف  اـهنآ  رب  تمحر 
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هکنیا هن  متفگ : دشاب ، ناهن  هتـساوخ  ادخ  دنراد و  يزار  دیاش  میور  رانک  ام  دنیوگ : مهب  ظفاح  ياههتـشرف  دننک  وگتفگ  مه  اب  دننیـشنب و 
يادـخ هتبلا  دنونـشن  ناظفاح  رگا  قاحـسا  ابأ  يا  دومرف : ق » - 18 دنتـسه ، وا  رب  هبتع  بیقر و  هکنیا  زج  دیوگن  یظفل  چـیه   » دـیامرف ادـخ 

. دنیبب دونشب و  زار  ياناد 
واب ادخ  هک  دوب  نیا  ّلج  ّزع و  ادـخ  اب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تاجانم  نمـض  رد  هک  مجنپ  ماما  زا  شدنـسب  هضور :) - 45  ) ناـمه زا  و  - 43

تسا یمدآ  هن  هکنآ  دیآ  وت  دزن  هک  کین ، یخساپ  ای  مک  یشخبب  راد  یمارگ  ار  لئاس  یسوم ، يا  دومرف :
162 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

رـسپ يا  ینکیم  هچ  اپب  مداهناو ، وتب  نم  هچنآ  دنهاوخ  وت  زا  مداد و  وتب  نم  هچنآ  رد  دننک  تشیامزآ  ات  تسا  ادـخ  ياههتـشرف  زا  يرپ ، هن 
. نارمع

: دیامرف شیاههتشرفب  ّلج  ّزع و  ادخ  دراد ، ناهن  ار  شاهزور  هک  ره  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  ج 4 ص 64 :)  ) یفاک رد  - 44
اعد هدومرفن  اهنآ  هب  و  ناراد ، هزور  يارب  ءاعدب  هتـشامگ  ار  شیاههتـشرف  ّلج  ّزع و  ادخ  دـیهد ، هانپ  ار  وا  دـش  هدـنهانپ  مباذـع  زا  ماهدـنب 

. دنک باجتسم  هکنیا  زج  یسک  هب  دننک 
هتشرف رازه  ادخ  دوش  هنشت  و  تخـس ، يامرگ  رد  دراد  هزور  ّلج  ّزع و  ادخ  يارب  هک  ره  هک : مشـش  ماما  زا  شدنـسب  (: 00  ) نامه زا  - 45

. دنهد هدژم  ار  وا  دنشک و  شیورب  تسد  ات  درامگ  وا  رب 
ار راجت  جاح و  يالاک  ات  یمدآ  تروصب  دتسرف  اههتشرف  ادخ  جح  ياهزور  رد  هک  مشش  ماما  زا  شدنسب  ج 4 ص 547 :)  ) نامه زا  - 46

. دننکفا ایرد  هب  دومرف  دننک ؟ هچ  نآ  اب  متفگ : دنرخب ،
نامسآ زا  رازه  بش 70  ره  هتبلا  دنشابن و  اههتشرف  زا  شیب  یقلخ  هک : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  هضور :) - 276  ) نامه زا  و  - 47

. يزور ره  رد  مه  دننک و  فاوط  هبعک  هناخ  هب  دنیآ و  ورف 
(. ربخلا  ) هدیرفآ رون  زا  ار  اههتشرف  ّلج  ّزع و  ادخ  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  ات  يدنسب  ( 109  ) صاصتخا رد  - 48

وا و  داد ، هزاجا  وا  هب  دیآ ، نیمزب  یمدآ  تروصب  ات  تساوخ  هزاجا  شراگدرورپ  زا  ياهتشرف  هک : مشش  ماما  زا  شدنـسب  نامه : زا  و  - 49
هچ درم  نیا  زا  ادـخ  هدـنب  يا  تـفگ ، هتـشرف  درکیم ، لاؤـس  اـهنآ  نادرم  زا  یکی  زا  دوـب و  یمدرم  هناـخ  رد  رب  هـک  يدرم  هـب  درک  رذـگ 

يزاین يراـک و  وا  هب  یتسین و  وا  شیوخ  تفگ : مهد ، مالـس  وا  هب  مراد  تسود  یناملـسم و  رد  تسا  ینید  ردارب  کـی  تفگ  یهاوخیم ،
میادخ هداتسرف  نم  تفگ : مهدب  یمالس  وا  هب  مدمآ  ّلج  ّزع و  ادخ  هار  رد  یتسود  زج  هن ، تفگ : يرادن ؟

163 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. مدیزرمآ ار  وت  نم  هار  رد  وا  اب  یتسود  يارب  دیامرف ، هک  وتب 

رب هتشامگ  هتشرف  ود  نامسآ  رد  دومرفیم : مدینش  دیوگ  رامع  نب  ۀیواعم  هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  دیعـس : نب  نیـسح  باتک  رد  - 50
. دنزاس شنوبز  دنک  ّربکت  هک  ره  و  دنرب ، شیالاب  دنک  عضاوت  ادخ  يارب  هک  ره  دنیاههدنب ،

: تفگ دمآ و  ملیئربج  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يدنوار : رداون  رد  - 51
. دیئوشن ار  دوخ  تسد  تشپ  ياهدنب  و  دیئوشن ، ار  دوخ  بآ  اب  دینکن و  كاوسم  هکنیا  اب  موش  دورف  امشب  هنوگچ  دّمحم  يا 

: تفگ واب  دید و  دوبن  شبحاص  هک  ياهناخ  رد  رب  ار  یمدرم  ياهتشرف  هک : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  ات  يدنسب  خیـش : سلاجم  رد  - 52
چیه تفگ : يراد ؟ واب  يزاین  ای  تسا  وت  کیدزن  شیوخ  تفگ : منک  ندید  ار  مردارب  تفگ : يدمآ ؟ هناخ  نیاب  هچ  يارب  ادـخ  هدـنب  يا 
تفگ ناـیناهج ، راـگدرورپ  ادـخ  هار  رد  منک  ندـید  ار  وا  مدـمآ  مرادـن و  يزاـین  مه  واـب  تسین و  رتکیدزن  یناملـسم  دـنویپ  زا  یـشیوخ 

ار تشهب  نم  تسا ، نم  اب  وت  یئاریذپ  يدرک و  نم  ترایز  دصق  دیامرف : دناسر و  مالس  ار  وت  ادخ  وتب و  میادخ  هداتسرف  نم  هک  ریگهدژم 
. يدمآ وا  ندیدب  هک  مدرک ، فاعم  خزود  زا  دوخ و  مشخ  زا  ار  وت  و  مدرک ، بجاو  وتب 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 393 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسود وا  تفریم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  مالّـسلا  هیلع  یلع  دادماب  هشیمه  هک : سابع  نبا  زا  يدنـسب  نامه : زا  و  - 53
مالّسلا هیلع  یلع  دوب و  یبلک  هفیلخ  نب  ۀیحد  نمادب  شرس  دوب و  هناخ  نحص  رد  ربمغیپ  هاگانب  و  دیوجن ، تقبس  یلع  رب  یسک  هک  تشاد 

: تفگ
فرط زا  تیادخ  تفگ  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ردارب  يا  تسا  بوخ  تفگ  تسا ؟ هنوگچ  ربمغیپ  حبـص  لاح  وت ، رب  دورد 

ياوشیپ و  نانمؤم ، ریمأ  یئوت  حدم ، زا  يراد  یبوخ  هیدـه  نم  دزن  مراد و  تتـسود  نم  یتسار  تفگ : هیحد  داهد ، ریخ  يازج  نادـناخ  ام 
تنایعیـش وت و  تسا ، وت  تسدـب  تمایق  رد  دـمح  ءاول  نیلـسرم ، ناربمغیپ و  زج  تمایق  زور  ات  اـههدازیمدآ  ياـقآ  نادیفـس و  ور  تسد و 

. دیوش هدرب  تشهبب  شهورگ  دّمحم و  هارمهب 
ار وت  هک  ره  تسا  راکنایز  دیمون و  دراد و  تتسود  هک  ره  تسا  راگتسر  هتبلا 

164 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
ایب کیدزن  دسرن ، اهنادب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  تعافـش  دنراد ، تنمـشد  وا  ینمـشدب  دنراد و  تسود  ار  وت  دّمحم  یتسودب  دهناو 
نیا تفگ : دش و  رادیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  داهن و  وا  نمادـب  تفرگ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ار  ربمغیپ  رـس  و  ادـخ ، هدـیزگرب  يا 

هک تساور  هدـیمان  نادـب  تیادـخ  هک  دـناوخ  یماـنب  ار  وت  دوب ، لـیئربج  دوبن و  یبـلک  هیحد  دومرف : تفگ ، زاـب  يوب  و  دوـب ؟ هچ  همهمه 
. نارفاک لدب  ار  تسرت  و  هتخادنا ، نانمؤم  لدب  ار  وت  یتسود 

اهنآ هن ، دومرف : دننکیم ؟ حاکن  دنـشونیم و  دنروخیم و  هک  اههتـشرف  زا  مشـش  ماما  دـش  شـسرپ  میهاربا : نب  یلع  نب  دّـمحم  للع  رد  - 54
باوخ و هک  ار  نآ  نوچ  ّلج  ّزع و  ادخ  زا  اهنآ  یئادـج  يارب  دومرف  تسیچ ؟ ناشباوخ  ببـس  دـش  شـسرپ  دـناهدنز  شرع  میـسن  نامهب 

. تسا ادخ  نامه  دریگن  ترچ 
فلتخم مدرم  نابز  تسنابز و  کیب  هحیـص  هکنیا  اب  دـنمهفب  اـیند  لـها  همه  هنوگچ  ار  ینامـسآ  هحیـص  هکنیا  رد  ّتلع  ناـمه : زا  و  - 55

نابزب ات  درامگب  ینیطایـش  يروشک  ره  رد  مه  سیلبا  دننک ، ادـن  نآ  لهأ  نابزب  و  تسا ، هدرامگ  اههتـشرف  يروشک  ره  رد  دومرف : تسا ؟
. تسنافع نب  نامثع  نآ  زا  راک  اله  دننز  دایرف  نآ 

، خزود کلام  توملا ، کلم  لیفارـسا ، لیئاکیم ، لـیئربج ، رب  تسرف  تمحر  و  نآ : زج  ناـضمر و  هاـم  زاـمن  بیقعت  رد  ( 35  ) لابقا - 56
. نیبتاک مارک  رب  نابهگن و  هتشرف  ود  ریکن ، رکنم و  شرع ، برقم  نالماح  نیمالا  حور  سدقلا ، حور  تشهب  نابرد  ناوضر 

فصو سپ  تراگدرورپ  فصو  فّلکتم  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یلاکب  فون  زا  ج 1 ص 341 )  ) ۀغالبلا جهن  رد  - 57
نسحا دننک  فصو  هکنیا  زا  دننادرگرـس  راب و  نیگنـس  سدق  ياهناتـسآ  رد  هک  ار  اههتـشرف  برقم  ياهرکـشل  لیئاکیم و  لیئربج و  نک 

. ار نیقلاخلا 
رتزارد شنادـناخ  تشذـگ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  هک : مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  يدنـسب  طابـسا : نب  یلع  رداون  رد  - 58

ینامسآ هن  ایوگ  دندنارذگ ، ار  یبش 
165 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

نیا رد  ادخ ، يارب  دوب  هدیشک  نوخب  ار  ناگناگیب  ناکیدزن و  ربمغیپ  نوچ  ساره ، زا  دراد  دوخ  رب  ار  اهنآ  ینیمز  هن  دزادنا ، هیاس  نانآ  رب 
: تفگ دندینش و  ار  شنخس  دندیدن و  ار  وا  هک  دمآ  ناشرب  یکی  هنایم 

زا هچنآ  ناربج  تسا و  تکاله  ره  زا  تاجن  تسا و  يرادلد  تبیـصم  ره  زا  ادـخ  ادـخ ، تاکرب  تمحر و  تیب و  لها  يا  امـش  رب  دورد 
امـشب ار  شباتک  و  درپس ، امـشب  ار  شملع  تخاس و  شربمغیپ  نادناخ  درک و  هزیکاپ  داد و  تلیـضف  دیدنـسپ و  ار  امـش  ادـخ  هتفر ، تسد 
هدوسآ اههنتف  زا  تشادـهگن و  اهـشزغل  زا  دروآ ، دوخ  رون  هنومن  و  دومن ، شیوخ  تّزع  ياصع  و  دوخ ، شناد  قودنـص  ار  امـش  داـهناو ،

. دناخرچن امش  رب  ار  نمشد  دریگن و  زاب  امش  زا  ار  دوخ  تمحر  هک  دیریذپب  ار  ادخ  تیلست  درک ،
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امشب هک  ره  هَّللا ، ءایلوا  دیئامش  هدرک ، یکی  ار  هملک  هدروآ و  درگ  ار  هقرفت  و  هدرک ، لماک  ار  شتمعن  امـش  هلیـسوب  هک  ادخ  لها  دیئامش 
امـش يرایب  ادخ  و  هدش ، بجاو  شنمؤم  ياههدنب  رب  شنآرق  رد  امـش  یتسود  دوش ، دوبان  درک  متـس  امـشب  هک  ره  تفای و  تاجن  تسویپ 

نمؤم ءایلواب  و  هتفریذپ ، دوخ  ربمغیپ  هدرپس  ار  امـش  دـندرگرب ، ادـخب  همه  هک  دیـشاب  ابیکـش  روما  بقاوع  رد  تسا ، اناوت  دـهاوخ  هاگ  ره 
. بجاو ینتشاد  تسود  و  هدرپس ، تناما  دیئامش  دزاس ، شرادرک  تسار  ادخ  دزادرپب  ار  شتناما  هک  ره  هدرپس ، نیمز  رد  دوخ 

امش يارب  ار  هار  و  هدرک ، لماک  ودب  ار  نید  هکنیا  اب  هدرب  ار  شربمغیپ  ادخ  هدش  لماک  تمعن  امـشب  و  هضورفم ، تعاط  تسا  امـش  نآ  زا 
زا تسامـش ، جئاوح  نابیتشپ  ادخ  تسا ، ادخ  اب  شباسح  دیامن  لفاغت  ای  دوش  رکنم  ای  دنک  ینادان  هک  ره  تسین  يرذع  ار  نادان  هدرک  زاب 

. هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و  دیهاوخب ، ادخ  زا  ار  يزاین  ره  و  دنک ، متس  امشب  هک  ره  رب  دیئوج  يرای  ادخ 
: دومرف دمآ ؟ امش  يارب  تیلست  نیا  یک  زا  تنابرق  دیسرپ  مساقلا  یبأ  نب  ییحی 

. ّلج ّزع و  ادخ  زا 
. دیایب زئانج  باوبا  رد  و  تشذگ ، مشش  دلجم  رد  هوبنا  دنس  دنچب  نآ  دننام  میوگ :

166 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
ات شرع  ریز  شندرگ  متفه و  نیمز  رد  شیاپ  دراد و  یسورخ  ادخ  هک  مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  شدنسب  هضور :) - 272  ) یفاک رد  - 59

، راکـشآ قح  هاشداپ  ام  راگدرورپ  سودـق  حّوبـس  دـشک ، دایرف  دـنز و  رپ  بش  رخآ  موس  کی  ای  بش  همین  تساوه ، رد  شلاب  ود  هدـش ،
. دنناوخب دننز و  رپ  اهسورخ  همه  و  حور ، اههتشرف و  راگدرورپ  وا  زج  يدوبعم  تسین 

. هتشذگ باب  هرامش 15  رد  نآ  همجرت  ( 191  ) جاجتحا رد  - 60
: دومرف مشش  ماما  هک  ریصب  یبا  زا  شدنسب  هضور :) - 204  ) یفاک رد  - 61

، نازخ رد  تخرد  زا  ار  گرب  داب  هچنانچ  دنزیرب  ام  ياههعیش  شود  زا  ار  هانگ  هک  تساههتـشرف  هرکذ  ّزع  ادخ  يارب  یتسار  دّمحم  ابا  يا 
هتساوخن ادخب  نونمؤملا » - 7 دندیورگ ، هک  نانآ  يارب  دنیوجـشزرمآ  دوخ و  راگدرورپ  ساپـسب  دنیوگ  حیبست   » ادخ لوق  ینعم  تسنیا  و 

ار . امش  زج  نیا  اب  تسا 
مدش دراو  داد ، نذا  نمب  دمآ و  ردب  بتعم  متساوخ ، دورو  هزاجا  مشش  ماما  زا  هک  نایبظ  نب  سنوی  زا  يدنـسب  يربط : همامالا  لئالد  - 62

: تفگ مداد ، مالس  هتشذگ  هویشب  واب  مدید و  ار  مشش  ماما  تروصب  يدرم  هاگانب  مدیسر  اجنآب  نوچ  دشن ، دراو  هتـشذگ  نوچ  نم  اب  وا  و 
رد آرد و  تفگ  دندوب ، هداتسیا  تکرحیب  مارآ و  تسا  اهنآ  رـس  رب  هدنرپ  ایوگ  هک  درم  ود  شربارب  نمؤم ؟ ای  يرفاک  یتسیک ؟ وت  درم  يا 

. دندوب لکش  مه  يرایسب  قلخ  شربارب  دوب و  مشش  ماما  تروصب  يدرم  هاگانب  مدش و  دراو  مود  قاتا 
رد نوریب  دمآرب و  يدرم  قاتا  زا  نامیا و  ای  تسا و  رفک  ای  يدش  دراو  یگرزب  رما  رب  تفگ : ار ، مشش  ماما  متفگ : یهاوخ ؟ ار  هک  تفگ :

مالسلا کیلع  و  دومرف : هباجح  هرون و  هَّللا و  تیب  ای  مکیلع  مالـسلا  متفگ : تفرگ و  ارف  يرون  ار  ماهدید  تشادهگن و  رد  رب  ارم  داتـسیا و 
نوریب نوچ  مدیمهفیمن ، ار  اهنآ  نخـس  مدیمهفیم و  ار  ماما  نخـس  نم  دنتفگیم و  نخـس  هدنرپ  ود  شربارب  مدمآرد و  قاتاب  سنوی و  ای 

ره هک  رومعملا  تیب  میئام  اهیکیرات . همه  رد  رون  میئام  سرپب ، سنوی ، يا  دومرف : دندش 
167 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. شئایربک ادخ و  ترتع  میئام  دوسآ ، دمآرد  نآ  رد  هک 
و دوب ، موس  نامـسآ  تسرپرـس  نآ  ناوتن  فصو  ار  ام  سنوی ، يا  دومرف : امـش  تروصب  يدرم  مدید ، یبیجع  زیچ  تنابرق  متفگ : دـیوگ :

نانیا دومرف : دندوب ؟ هناخ  رد  وت  اب  هک  نانیا  متفگ : دیوگ : دـشاب  مراهچ  نامـسآ  رد  شردارب  اب  هک  مریگب  هزاجا  ادـخ  زا  درکیم  شهاوخ 
: دومرف ات  ود  نآ  متفگ : دیوگ : دندوب  مئاق  هتشرف  ناروای 

دننیب و اههدید  ام  هطـساوب  سنوی ، يا  دـندوب  رازه  نانآ 5  و  دوشب ، راک  نیا  ات  دـنورن  الاب  و  دـندش ، ورف  نیمزب  دـندوب  لیئاکیم  لیئربج و 
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. دنریگ دوخب  نامیا  اهلد  و  دنونش ، اهشوگ 
. ینمؤم يریذپب  رگ  يرفاک و  ینیب  ار  هچنآ  يوش  رکنم  رگا  ینعی  رفاک » ای  ینمؤم   » نایب

ات تسا  نیمز  رتنیئاپ  رد  شیاپ  ود  تسیا  هتشرف - ار  ادخ  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  شدنـسب  ج 7 ص 436 :)  ) یفاک رد  - 63
نآ دنک  یحو  ودب  ّلج  ّزع و  ادخ  دومرف : یگرزب ، هزادنا  هچ  وت  یهزنم  دـیوگیم : لاس  ات 1000  نامسآ  رتالاب  رد  شرـس  هار و  لاس   500

. دروخ غورد  دنگوس  نمب  هک  یسک  دنادن  ار 
شرع ریز  شندرگ  هدیرفآ  دیفـس  یـسورخ  یلاعت  كرابت و  ادخ  هک  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  شدنـسب  ص 437 :)  0  ) ناـمه زا  و  - 64

رپ ود  دـناوخب  نوچ  و  دـناوخب ، وا  اـت  دـنناوخن  اهـسورخ  برغم ، رد  یلاـب  دراد و  قرـشم  رد  یلاـب  متفه  نیمز  رخآ  رد  شیاـپ  ود  تسا و 
هک یـسک  دیامرف ، دـهد و  شخـساپ  یلاعت  كرابت و  ادـخ  دومرف : يزیچ  شدـننام  تسین  گرزب ، يادـخ  تسا  هزنم  دـیوگ : دـناباوخب و 

. دروخن غورد  دنگوس  نمب  یئوگ  وت  هچنآ  دمهفب 
: دومرف ادخ  نوچ  دندوب ، اههتشرف  وگ  هیبلت  تسخن  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  سنا  زا  ج 1 ص 49 )  ) روثنم ّرد  رد  - 65

تساپسب تمیئوگ و  حیبست  هکنیا ، اب  دزیر  اهنوخ  دزیگنا و  یهابت  هک  یـسک  يراذگیم  نآ  رد  ایآ  دنتفگ  مراذگ  نیزگیاج  نیمز  رد  نم  »
دینادرگ ور  اهنآ  زا  ادخ  و  دندرک ، ّدر  وا  اب  و  هرقبلا » میئامن - سیدقت 
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. میدرگ زاب  وتب  میهاوخشزرمآ و  وت  زا  کیبل  تیهاوخ ، رذع  رد  کیبل ، کیبل ، دنتفگ : دندیدرگ و  شرع  درگ  لاس  شش  و 

رد همه  ایند  نامسآ  لها  تفگ  دمآ و  لیئربج  و  دادن ، یخساپ  واب  دیـسرپ و  ربمغیپ  زا  ار  اههتـشرف  زامن  رمع  هک  تسا  ریبج  نبا  زا  و  - 66
: دنیوگ تمایق و  ات  عکار  مود  نامسآ  لها  و  توکلملا ، کلملا و  يذ  ناحبس  دنیوگ : تمایق و  ات  دناهدجس 

: دنیوگ تمایق و  ات  دناهداتسیا  مراهچ  نامسآ  لها  و  توربجلا ، ةزعلا و  يذ  ناحبس 
. ُتوُمَی يِذَّلا ال  ِّیَْحلا  ناحبس 

اب لیئربج  هک  مدرمب  داد  هدژم  تفر و  وا  زا  دـمآ و  یحو  ادـخ  لوسرب  دـندش  مه  ربارب  ردـب  رد  رکـشل  ود  نوچ  هک  ساـبع  نبا  زا  و  - 67
تروصب سیلبا  رگید  يرکـشل  رد  لیفارـسا  و  پچ ، رد  رگید  يرکـشل  اب  لـیئاکیم  تسا و  رکـشل  تسار  حاـنج  رد  اههتـشرف  زا  يرکـشل 

. مدرم زا  دوشن  هریچ  امش  رب  یسک  زورما  دیوگیم : تسناکرشم و  کمک  هدش  کلام  نب  ۀقارس 
نامگب ماشه  نب  ثراح  دیرگنن ، امش  ار  هچنآ  مرگنیم  یتسار  مرازیب ، امش  زا  نم  تفگ : تفر و  سپ  دید  ار  اههتشرف  ادخ  نمشد  نوچ  و 

ود دنکفا و  ایردب  ار  دوخ  ات  تفر  و  تخادنا ، ار  وا  ثراح و  هنیـس  وت  دز  دینـش و  ار  وا  نخـس  نوچ  تشاد  زاب - ار  وا  تسا  هقارـس  هکنیا 
(. 00 ج 3 ص 160  ) يدرک هدعو  نمب  هک  يدعوم  مهاوخ  وت  زا  اراگدرورپ  تفگ : تشادرب و  تسد 

دشکیم و ار  دوخ  بسا  شنارای  ولج  دراد و  رـس  رب  ابع  دید  ار  لیئربج  تفگ : دـینیبن » امـش  هچنآ  منیب  نم   » ادـخ لوق  رد  نسح  زا  و  - 68
 )...( هدشن نآ  راوس 

دیونشن امش  هچنآ  مونش  و  دینیبن ، امش  هچنآ  منیب  نم  یتسار  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هنع  هَّللا  یـضر  رذ  یبا  زا  و  - 66
دینادب رگا  ادخب  هداهن ، هدجسب  یناشیپ  ادخ  يارب  ياهتـشرف  زج  دشابن  تشگنا  راهچ  ياج  نآ  رد  دنک ، هلان  هک  دزـس  نامـسآ و  درک  هلان 
یتخرد نم  شاک  يا  هک  دیرب  هانپ  ادـخب  ات  دـیئآ  رد  اههپتب  و  دـیریگن ، ماک  رتسب  رد  نانز  زا  دـییرگب ، رپ  و  دـیدنخب ، مک  مناد ، نم  هچنآ 

. مدوب
169 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هک تسا  نیا  زا  رتسانشادخ  ربمغیپ  اریز  دنام ، رتهب  رذ  یبا  نخـسب  مشاب ، یتخرد  مراد  تسود  هتفگ : ثیدح  نیا  حرـش  رد  یبّیط  نایب ... :
. دراد هچنآ  زا  رتتسپ  دنک  یلاح  يوزرآ 
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«. ءاملع ادخ  زا  دنسرت  انامه   » تسنآ دّیؤم  هکلب  تسین  ادخب  برق  یفانم  تسا و  ادخ  زا  سرت  راهظا  نیا  میوگ : نم  و 
ظفح ار  وا  لمع  زور ، رد  ناـبهگن  ود  و  بش ، رد  ناـبهگن  ود  هدازیمدآ  رب  هداـهن  ادـخ  هک  ساـبع  نبا  زا  ج 6 ص 322 )  ) روـثنم ّرد  - 70

. دنسیونب ار  وا  رثا  دننک و 
اههتشرف زا  دینک  مرش  دیوش ، هنهرب  درک  یهن  ار  امش  ادخ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  سابع  نبا  زا  و  - 71

. لسغ تبانج ، طئاغ ، تجاح ، هس  رد  رگم  دنوشن  ادج  امش  زا  دنتسه و  نیبتاک  مارک  دنیامش و  اب  هک 
؟ افلا رثدملا » هدزوـن 21 - تسنآ  رب  َرَـشَع  َۀَعِْـست  اـْهیَلَع  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  میدوـب ، ماوـع  یبا  دزن  اـم  تفگ  میمت ، ینب  زا  يدرم  زا  و  - 72

نانآ يارب  شیامزآ  زج  ار  اهنآ  هرامش  میتخاسن  و  : » دیامرفیم ادخ  نوچ  متفگ : یتسناد ؟ ار  نیا  اجک  وت  تفگ  هتـشرف ، هکلب 19  هن  متفگ :
رازه تبرض 70  ره  اب  و  دراد ، هرپ  ود  هک  نهآ  زا  تسیدومع  هتشرف  ره  تسدب  دناهتشرف و  اهنآ 19  یتفگ  تسار  تفگ : دندش » رفاک  هک 

. تسا نانچ  نینچ و  هتشرف  ره  هناش  ود  هنایم  درب ، ورف  ار 
ایند نامـسآب  لیئربج  نم و  دومرف  تفگ ، زاب  جارعم  بش  زا  اـهنآ  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  - 73

هاپس و رازه  هتشرف 100  ره  اب  دندوب و  هتـشرف  رازه  شربارب 70  هک  مدید  تسنآ  تسرپرس  هک  لیعامـسا  مانب  ياهتـشرف  هاگانب  میدمآرب و 
(. روثنم ّرد  ج 1 ص 284  « ) رثدملا وا 32 - زج  ار  تراگدرورپ  ياههاپس  دنادن  و   » دناوخ ار  هیآ  نیا 

ار نآ  هک  نابهگن  هتشرف  راهچ  هارمهب  زج  نآرق  زا  يزیچ  شربمغیپ  رب  ادخ  هداتسرفن  هک  سابع  نبا  زا  و  روثنم ) ّرد  ج 6 ص 275 - - ) 74
هب ات  دندرک  ظفح 
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زا دزادنا  هارب  هتبلا  ددنسپ و  هب  هک  یلوسر  زج  ار  یسک  دوخ  ناهن  رب  دنکن  علطم  تسناهن و  ياناد   » دناوخ ار  نیا  سپـس  دندناسر ، ربمغیپ 

«. دناهدناسر ار  شراگدرورپ  تالاسر  هک  دنادب  ات   » هتشرف راهچ  ینعی  نجلا » - 28 اهنآ ، هب  هدید  وا  سپ  زا  شیپ و 
دنادب ات  لیئربج  اب  نابهگن  راهچ  تفگ : نابهدید » وا  سپ  زا  وا و  شیپ  زا  دزادنا  هارب  وا  هتبلا   » ادخ لوق  رد  ریبج  نب  دیعـس  زا  و  - )...( 75

زا ص 276 ) دندوب 76 ..( - نابهگن  هتـشرف  راهچ  وا  اب  زج  درواین  ار  نآرق  لیئربج  تفگ : دنناسر ، ار  ناشراگدرورپ  تالاسر  هک  دّـمحم 
ربـمغیپ دزن  نوچ  تفگ : نابهدـید » وا  سپ  زا  وا و  شیپ  زا  دزادـنا  هارب  هتبلا  ددنـسپ و  هک  یلوسر  زج   » ادـخ لوـق  رد  محازم  نب  كاّـحض 

. دیآرد هتشرف  تروصب  ناطیش  دنراذگن  ات  دندمآیم  وا  سپ  شیپ و  زا  یئاههتشرف  دمآیم  هتشرف 
وا سپ  وا و  شیپ  زا  دزادـنا  هارب  هتبلا  دیدنـسپ و  هـک  یلوـسر  زج   » ادـخ لوـق  ریـسفت  رد  ساـبع  نـبا  زا  روـثنم ) ّرد  ص 275  ج 5  - ) 77

. هدش هداتسرف  وا  رب  هکنآ  عضو  دوش  نشور  وا  رب  ات  دندرکیم  ظفح  نیطایش  زا  ار  ربمغیپ  هک  دندوب  ریگیپ  ياههتشرف  تفگ : نابهدید »
نامسآ رد  دنیاههتـشرف ، تفگ : تافاصلا » - 145 دراد ، یمولعم  ماـقم  هکنآ  زج  اـم  زا  تسین  و   » ریبـج نب  دیعـس  زا  و  ص 292 :) - ).. 78

. تمایق ات  هداتسیا  ای  هدجسب  تسیاهتشرف  نآ  رد  هکنآ  زج  تسین  ییاج 
: دومرف شنانیشنمه  هب  ادخ  لوسر  يزور  هک  دعس  نب  ءالع  زا  ص 292 ) - ).. 79

، َنوُّفاَّصلا ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  دناوخ  سپس  دوجس ، ای  تسا  عوکر  رد  ياهتشرف  هکنآ  رگم  تسین  نآ  رد  یئاپ  ياج  دلانب  هک  دزس  دیلان و  نامـسآ 
. تافاصلا َنوُحِّبَسُْملا - ُنْحََنل  اَّنِإ  َو 

زج تسین  بجو  کی  نآ  رب  دلانب  هک  درادن  شنزرس  نامـسآ و  دیلان  تفگ : َنوُحِّبَـسُْملا  ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  َنوُّفاَّصلا  ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  دهاجم ، زا  - 80
ود ای  هداهن  یناشیپ  ياهتشرف 
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. دراد نآ  رب  ماگ 

. تشذگ هرامش 69  رد  نآ  همجرت  - 81
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ای میتفگ : مونـش ؟ هچنآ  دیونـشیم  دومرف  میدوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هک  مازح  نب  میکح  زا  ص 293 ) - ).. 82
. دجاس ای  تسا  عکار  ياهتشرف  زج  تسین  یئاپ  ياج  نآ  رد  دلانب ، هک  درادن  شنزرس  و  نامسآ ، هلان  دومرف : يونش ؟ هچ  هَّللا  لوسر 

هدنـسیون نابهگن و  هتـشرف  ود  ياج  هک  دـینک  كاپ  ار  دوخ  ناهد  لالخ  اب  دومرف : ربمغیپ  هک  ذاعم  نب  دعـس  زا  راـبخالا : سودرف  رد  - 83
. نهد نایم  رد  كاروخ  هدنام  زا  تسین  اهنآ  رب  رتتخس  يزیچ  و  نابز ، ناشملق  تسا و  نهد  بآ  ناشدادم  یتسار  تسا و 

راک لیفارسا  دنیآ ، ورف  دنهاوخیم  هک  ماش  ماب و  هک  تسا  یتیاور  رد  تفگ : هدنبب  هتشامگ  هتشرف  ود  رکذ  زا  سپ  دوعـسلا : دعـس  رد  - 84
هخسن اب  دنک  هلباقم  ار  نآ  لیفارسا  هدنب  رهب  طوبرم  رتفدب  ددرگرب  ماش  ماب و  نوچ  و  دهد ، اهنادب  درادرب و  هخـسن  ظوفحم  حول  زا  ار  هدنب 

. تسنآ ربارب  هک  دوش  نشور  ات  لصا 
اههتشرف تافص  تقیقح و  دروم  رد  تسیاهلمکت 

اههتشرف هکنیا  رب  دنراد  قافتا  دندئاقع  لوصا و  یناریو  هیام  هک  امن  ناملـسم  بآم  فوسلیف  یکدنا  زج  ناناملـسم  هیماما و  همه  هک  نادب 
، دنیآرد یلکش  رهب  دنناوتیم  تحلصم  قبط  ادخ  تساوخب  و  رتشیب ، راهچ و  ات و  هس  ات و  ود  دنرادلاب  ینارون و  فیطل و  یمسج  دنتـسه و 

لیوأت تعیبط و  ياوق  یکلف و  سوفن  لوقع و  هب  اهنآ  زا  ریبعت  نتسناد و  دّرجم  و  دننیب ، ار  اهنآ  ءایصوا  ناربمغیپ و  دنیآ و  ورف  دنور و  الاب 
ناـنادان و زا  يوریپ  تسار و  هار  زا  فارحنا  مه  داعبتـسا و  تسـس و  ياهههبـش  رب  داـمتعاب  اـهنآ  هراـب  رد  هرتاوـتم  راـبخا  رایـسب و  تاـیآ 

. تسنالدروک
تنـس باتک و  زا  هچنآ  هتفگ  دصاقم  حراش  دنفلتخم ، تالکـشت  رب  اناوت  فیطل و  یماسجا  اههتـشرف  هتفگ : دئاقع  حرـش  رد  یناود  ققحم 

تردق ملع و  دنفلتخم ، لاکشا  رد  روهظب  رداق  ینارون  فیطل و  یمسج  اههتشرف  هک  تسنیا  تسا  ّتلم  رثکأ  هدیقع  دیآرب و 
172 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

حیبست زور  هنابش  دننآ . يانما  ناربمغیپ و  رب  دنیادخ  یحو  نالوسر  اهنامـسآ ، ناشیاج  تسا و  تعاط  ناشراک  دنراد ، تخـس  ياهراک  رب 
«. 1  » دنهد ماجنا  دنراد  نامرف  هچنآ  ره  دننکن ، دیامرف  هچنآ  رد  ار  ادخ  هانگ  دنریگناو ، دنناوخ و 

نایچمسلط دنراد و  مان  نییبورک  دنرادن  ماسجا  اب  یطابترا  چیه  هک  اهنآ  و  دناهیکلف ، سوفن  هدرجم و  لوقع  هفسالف  دزن  اههتشرف  هتفگ : و 
کلف نیرتگرزب  هک  شرع  هکنیا  لثم  دوش ، هدنکارپ  نآ  زا  يرایـسب  حاورا  تسا و  وا  تسرپرـس  هک  دراد  یلک  یحور  یکلف  ره  دندقتعم 
سفن هچنانچ  دنطوبرم  شفارطا  شرع و  ءازجا  اب  هک  دنیآرب  يرایسب  حاورا  نآ  زا  دنک و  رثا  نآ  ياهینورد  همه  رد  هک  دراد  یحور  تسا 

دزیخرب هک  يزور   » ادـخ لوق  تسا  انعم  نیدـب  يوضع و  ره  رابتعاب  دراد  یناـسفن  یناویح و  یعیبط و  ياوق  تسا و  نت  تسرپرـس  هقطاـن 
و رمزلا » ناشراگدرورپ 75 - ساپس  حیبستب و  شرع  درگ  رد  دنریگارف  ار  اههتـشرف  ینیبب   » ادخ لوق  و  أبنلا » - 28 فص ، رد  هتشرف  حور و 

. رگید ياهکلف  دنانینچ 
اـهایرد و اـهتعاس و  اـهزور و  همه  يارب  ناـنچمه  و  دوش ، رهاـظ  نادـب  دیـشروخ  دورو  ماـگنه  شرثا  هک  دـنناد  یحور  هجرد  ره  يارب  و 
، اهناراب هتشرف  اهایرد ، هتشرف  قازرا ، هتشرف  هدمآ ، مه  عرـش  نابز  رد  هک  نآ  زج  نارادناج و  اههایگ و  عاونا  اهیدابآ و  اهنابایب و  اههوک و 

نت ره  هچنانچ  هصالخ  و  نآ ، زج  و  توملا ، کلم 
173 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

عون نآ  مات  عئابط  دنراد ، مان  عئابط  هک  اهنآ  هدـیقعب  تسا  یتسرپرـس  حور  ار  یفنـص  ره  هکلب  عاونا  زا  یعون  ره  تسا  یتسرپرـس  سفن  ار 
ج 1 ص 276-  ) رد يزار  نایاپ )  ) دوش رهاظ  صخـش  رد  یناـسنا  سفن  رثا  نوچ  عون  رد  شرثأ  و  دـنراد ، شهگن  اهـسرت  تاـفآ و  زا  هک 

یمدآ دوجو  یکاخ  ملاع  فرشا  هچنانچ  تسا  اههتشرف  دوجو  الاب  ملاع  فرشا  هجرد  هک  تسین  فالخ  القع  نایم  هتفگ : شریسفت  ( 280
. دراد لوق  دنچ  تسا و  فالتخا  هتشرف  تقیقح  تیهام و  رد  هکنیا  زج  تسا 

. تسناناملسم رثکا  لوق  نیا  تسا و  اهنامسآ  رد  دیآرد و  فلتخم  لاکشاب  اوه و  نوچ  فیطل  تسا  یمسج  دراد و  ناکم  هتشرف  - 1
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دنتمحر و ياههتشرف  اهنآ  دعس  قطان و  دناهدنز و  اهنآ  رظنب  هک  دنسحن  دعـس و  نارتخا  نامه  اههتـشرف  دنیوگ  اهتـسرپتب  زا  یفئاوط  - 2
. باذع ياههتشرف  ناشسحن 

دنتـسه اناوت  راتخم و  ساسح و  فافـش و  رهوج و  ود  ره  تملظ و  دنرون و  هک  دراد  یلزا  هشیر  ود  ناهج  نیا  دنیوگ : هیونث  ناربگ و  - 3
روآ و يداـش  تسا  سفنلا  میرک  وبـشوخ ، كاـپ ، دـنمریخ ، بوخ و  رون  رهوـج  تسا ، مه  دـض  ناشریبدـت  راـک و  تروـص و  سفن و  و 

شباتب هکلب  یئوشانز  هب  هن  دنیاز  ءایلوا  رون  رهوج  زا  تسنآ ، دض  رب  تملظ  رهوج  گرمیب و  نک و  هدـنز  غیردیب ، دـنمدوس و  نایزیب ،
زا تهافـس  ندـمآرب  نوچ  هکلب  یئوشانزب  هن  دـنناوید  هک  دـیاز  نمـشد  تملظ  رهوج  دنیاههتـشرف و  ءایلوا  نآ  شخب و  رون  زا  وترپ  نوچ 

. دنینامسج یناکم و  تادوجوم  اههتشرف  اههتفگ و  نیا  رب  انب  هیفس و 
صلاخ و كاپ و  رگا  دـنرکیپ و  زا  ادـج  هک  دـناهقطان  سوفن  تقیقح  رد  مسجیب و  ناکمال و  یلو  دـنراد  دوخ  یتادوجوم  اههتـشرف  - 4

. دنوید دناهریت  دیلپ و  رگا  دناهتشرف و  دندنمریخ 
نوچ دنرتاناد و  رتدنمورین و  اهنآ  زا  دـنیادج و  هیرـشب  هقطان  سوفن  زا  تیهام  رد  دـنناکمال و  راددوخ  رهوج  هک : تسا  هفـسالف  لوق  - 5

سوفن هک  دندیشروخ 
174 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هکنیا زا  رتالاب  مود  تسا  اهنآ  نت  هب  هتـسباو  هک  یمدآ  سوفن  نوچ  یکلف  مارجاب  هتـسباو  مکی  دنراد  هجرد  ود  دـننآ و  زا  يوترپ  نایمدآ 
وا و شتـسرپ  راک  رد  دـنیوا و  یتسود  ادـخ و  تخانـش  رد  قرغ  هکلب  نادـبا  هب  تبـسن  اـم  سوفن  نوچ  نارتخا  دنـشاب و  کـلف  تسرپرس 

. نایمدآ هقطان  سوفنب  تسا  مکی  هتسد  تبسن  نوچ  مکی  هتسدب  اهنآ  تبسن  دنشاب و  برقم  ياههتشرف  نانیا  و  وا ، يرادربنامرف 
دنشاب یکاخ  ناهج  لاوحا  تسرپرس  ياههتشرف  هک  زین  دندقتعم  رگید  عاوناب  ار  اههتشرف  یخرب  و  دناهفـسالف ، قافتا  دروم  مسق  ود  نیا  و 

نادنمشناد دنشاب و  نیطایش  ناوید و  شخبنایز  دنـشاب و  دب  رگا  دنـشاب و  هتـشرف  دنـشاب  دنمریخ  رگا  دنمان و  ینیمز  ياههتـشرف  ار  اهنآ  و 
. دنلوا لوق  رب  هفسالف  تسا و  عرش  لیلدب  رصحنم  ای  تسا  یلقع  هتشرف  دوجو  لیلد  هک  دنراد  فالتخا 

اج کی  رد  تفر  جارعمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  مدید  ریکذت  بتک  یخرب  رد  هتفگ : هدرک و  رکذ  ار  اهنآ  لئالد  یخرب  میوگ :
هک يزور  زا  هکنیا  زج  منادیمن  تفگ : لیئربج  دـنوریم ؟ اجک  اهنیا  دیـسرپ  دـندوب ، مه  ربارب  رد  هک  دـید  نانادرگرازاب  عضوب  ار  اههتـشرف 
زج منادیمن  تفگ  يدش ؟ هدیرفآ  یک  زا  دندیـسرپ  ناشیکی  زا  و  مدیدن ، نآ  زا  سپ  مدید  شیپ  ار  مادک  ره  منیب و  ار  اهنآ  مدـش  هدـیرفآ 

. هدیرفآ بکوک  رازه  هدیرفآ 400  ارم  هک  هاگنآ  زا  دنیرفآ ، يرتخا  لاس  رازه  ره 400  رد  یلاعت  ادخ  هکنیا 
. اهنآ فانصا  اما  هدرک  رکذ  ار  اههتشرف  فاصوا  فانصا و  نآرق  رد  ادخ  هک  نادب  هتفگ : سپس 

. هقاحلا - 17 هیآ ، رخآ  ات  ار  تراگدرورپ  شرع  دنرادیم  رب  و   » شرع نالماح  - 1
(. رمزلا - 75  ) هیآ رخآ  ات  شرع  درگ  ریگارف  ار  اههتشرف  ینیبب   » شرع درگ  اههدنریگارف  - 2

لیئربج و  » هدومرف ادخ  هک  لیئاکیم  لیئربج و  نوچ  اههتشرف  ناگرزب  - 3
175 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. هدرک فصو  زیچ  دنچب  ار  لیئربج  و  هرقبلا ، - 98 لیئاکیم ،
. ءارعشلا - 193 نیمألا ، حور  ار  وا  دروآ  ورف   » ءایبناب روآ  یحو  مکی :

. هتشاد مدقم  لیئاکیمب  ار  وا  هکنیا  مود :
(. میرحتلا لیئربج 40 - تسا و  وا  يالوم  ادخ  یتسار   » هدرب مان  دوخ  مود  ار  وا  موس :

. هدیمان سدقلا  حور  ار  وا  مراهچ :
. راد ناشن  هتشرف  اهرازه  اب  وا  نانمشد  زاس  روهقم  تسا و  ادخ  ناتسود  رای  مجنپ :
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بحاص لیفارـسا  مه  اهنآ  زا  یکی  و  ریوکتلا ، - 21 نیما 19 - هدومرف - ات  میرک - تسا  یلوسر  وا  هک  یتسار   » هداد بقل  شـش  واـب  مشش :
. دراد یناروای  هک  تسا  حاورا  ضباق  لیئارزع  رگید  روص و 

«. دعرلا - 33 هیآ ، رخآ  ات  دنیآرد  اهنآ  رب  رد  ره  زا  اههتشرف  و   » تشهب ياههتشرف  - 4
کلام يا   » تسا کلام  اهنآ  سیئر  و  رثدـملا » - 31 اههتـشرف 30 - زج  ار  خزود  نارای  میداهنن  هدزون و  تسنآ  رب   » خزود ياههتـشرف  - 5

«. قلعلا - 18 ار ، هینابز  میناوخب  هتبلا  « » تسا هینابز   » همه مان  و  فرخزلا » تراگدرورپ 77 - ام  هراب  رد  دنک  مکح 
و ق » - 17 دندیتع ، بیقر و  وا  دزن  هکنیا  زج  دیوگن  یظفل  تسیاهتسشن  پچ  زا  تسار و  زا   » هدومرف هک  هدازیمدآب  هتشامگ  ياههتشرف  - 6

«. ماعنالا - 61 نابهگن ، امش  رب  دتسرفیم  و   » وا لوق  و  دعرلا » - 11 هیآ ، رخآ  ات  اهریگیپ  تسا  وا  زا   » ادخ لوق 
: هک تسا  ساـبع  نبا  زا  تاـعزانلا و  - 5 ًاْرمَأ ، ِتارِّبَدُْـملاَف  وا  لوق  تاـفاّصلا و  - 1 افَـص ، ِتاَّفاَّصلا  َو  ناهج  نیا  لاوحاب  ياههتـشامگ  - 7

ینابایب رد  امش  زا  یکی  نوچ  و  دتفا ، تخرد  زا  یگرب  ره  دنسیون  هک  ناظفاح  زج  تسا  اههتشرف  ادخ  يارب 
176 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. ادخ ناگدنب  يا  دینک  کمک  دنز : دایرف  دش ، هدنامرد 
. تسا هجو  دنچ  زا  هکئالم  فاصوا  اما 

«. جحلا - 75 نالوسر ، اههتشرف  زا  دنیزگرب  ادخ   » وا لوق  و  رطافلا » - 1 نالوسر ، ار  اههتشرف  تسا  هدنزاس   » دنیادخ نالوسر  - 1
هکلب  » ادـخ لوق  و  ءایبنألا » - 19 دنزرون ، ّربکت  دـنیوا  دزن  هک  نانآ  و   » ادـخ لوق  زا  دوصقم  تسنامه  دـنراد و  ادـخب  تفارـش  زا  یبرق  - 2

«. ءایبنألا دندنمجرا 26 - یئاههدنب 
. هار دنچ  زا  اهنآ  يربنامرف  فصو  - 3

فـص رد  ام  هک  یتسار  و   » دناهتفگ هکنیا  و  هرقبلا » تیارب 30 - مینک  سیدقت  تساپـسب و  میناوخ  حیبست  ام   » نانآ زا  ادـخ  تیاکح  مکی :
. هدرمشن وگغورد  نیا  رد  ار  اهنآ  ادخ  و  تافاصلا » - 166 - 665 میاهدننکحیبست ، هک  یتسار  و  میشاب ،

«. ص دندرک 37 - هدجس  همه  اههتشرف  گنردیب   » هدومرف هک  ادخ  نامرف  ماجناب  اهنآ  يزاتشیپ  مود :
«. ءایبنألا - 27 دننک ، راک  وا  نامرفب  دنریگن و  یشیپ  وا  رب  هتفگ  رد   » دومرف هک  دننکن  وا  نقدغ  نامرفب و  زج  يراک  موس :

. هار دنچ  زا  اهنآ  يورین  فصو  مراهچ :
تفه زا  رتگرزب  دوخ  تسا و  رتکچوک  شرع  زا  تسنآ و  رد  یسرک  هکنیا  اب  دنرادرب  ار  شرع  اهنآ  زا  تشه  دنشرع و  لماح  هکنیا  مکی :

«. ةرقبلا - 255 ار ، نیمز  اهنامسآ و  شیسرک  دراد  ارف   » دیامرف ادخ  نوچ  تسنامسآ 
يزور رد  وا  يوسب  حور  اههتـشرف و  دنیآرب   » تسا یلاعت  ادخ  لوق  شلیلد  دسرن و  نادـب  مهو  هک  تسا  اجنآ  ات  شرع  يدـنلب  هکنیا  مود :

. دنیآدورف نآ  زا  هظحل  کی  رد  هک  دنراد  یئورین  نانآ  و  تسا » لاس  رازه  هک 50 
رد هچنآ  ره  ندـیمد  کـیب  هک  تسا  اـجنآ  اـت  روص  بحاـص  يورین  و  سی » - 51 هیآ ، رخآ  اـت  روص  رد  دوش  هدـیمد  و   » ادـخ لوق  موـس :

ناجیب تسا  نیمز  اهنامسآ و 
177 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. دنوش هدنز  همه  مّود  ندیمدب  دنک و 
. دنکرب اج  زا  هرابکی  اهنآ  ياهرهش  اب  ار  طول  موق  ياههوک  هک  دیسر  اجنآ  ات  لیئربج  يورین  مراهچ :

. تسا هجو  دنچ  شلیلد  ادخ و  زا  اهنآ  سرت  فصو  - 5
رب ادخ  زا  دنـسرتیم  و   » هدومرف ادخ  دنناد ، ناهانگ  ار  دوخ  تادابع  ایوگ  هک  اجنآ  ات  دـنناساره  ناسرت و  یهانگیب  یتدابع و  رپ  اب  مکی :

«. نونمؤملا - 58 ناساره ، دننارگن و  ادخ  سرت  زا   » هدومرف و  لحنلا » - 50 دوخ ، زارف 
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، دوب وا  اب  لیئربج  دوب و  وسکی  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نایم  نیا  رد  هک : سابع  نبا  زا  نامیالا  بعـش  رد  یقهیب  زا  مود :
(. نایاپ  ) دیآ هدنیآ  باب  رد  یطویس  تیاورب  هچنآ  رخآ  ات  تفر  مهرد  دش و  کچوک  لیئربج  تفاکش و  نامسآ  قفا  نایم  نیا  رد 

نآ فلاخم  هک  تسا  نشور  شنخس  نایاپ  زا  یلو  دنناد ، مسج  ار  اههتشرف  ناناملسم  رتشیب  هتفگ : دوخ  نخس  زاغآ  رد  هچ  رگ  میوگ : نم 
. دناهتفگ نخس  دوخ  ناوتان  درخ  تسپ و  يأرب  زیچ  همه  رد  اریز  دنتسین ، دنرادن  واب  یعرش  چیه  هک  هفسالف  يراصن و  زج 

یتروصب تسناوتیم  دوخ  ایآ  دروآیم ، ورف  ربمغیپ  هب  یحو  یبلک  هیحد  تروصب  لـیئربج  هنوگچ  دندیـسرپ ، یـضترم  دیـس  زا  میوگیم : و 
زا رگا  تسا و  ضارتـعا  دروـم  هک  دینـشیم  ار  نآرق  لـیئربج  تروـص  زج  زا  ربـمغیپ  رگا  و  درکیم ، نـینچ  ار  وا  شیادـخ  اـی  ددرگ  رگید 

ار نآ  هک  تساوخرد  دـنراد ، ار  لکـشت  تردـق  نیا  مه  يرپ  ناطیـش و  هک  تسا  تیاور  دوـب و  رـشب  تروـصب  هنوـگچ  دینـشیم  لـیئربج 
ار ادخ  فاصوا  لیئربج  هکنیا  رگید  و  دیـسریم ، واب  هنوگچ  باجح و  زا  ای  دینـشیم  ادخ  زا  ار  یحو  لیئربج  هکنیا  رگید  دیهد و  حیـضوت 

دوب نادرگرس  وا  هراب  رد  ام  دننام  دشیم  هجوتم  ادخب  لیئربج  نوچ  ایآ  و  تسا ، نامسآ  ياجک  رد  و  ام ، دننام  ای  تسنادیم  ام  زا  شیب 
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یبلک هیحد  تروصب  لیئربج  لوزن  باوج : دنتـشاد ؟ يزاـیتما  اـم  رب  ادـخ  تخانـش  رد  اههتـشرف  نارگید  وا و  اـی  دـسرن  ودـب  مهو  هک  هچ 
هن هدومن  تروص  نیدب  یتسارب  ار  وا  ادخ  هکلب  هدوبن  وا  دوخ  تردقب  وا  لّکشت  و  هدوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تساوخردب 
رب رداق  نج  سیلبا و  اما  و  هدـناوخ ، ودـب  ار  نآرق  هک  هدوب  لیئربج  دوخ  زا  هدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هچنآ  و  يزاـس ، تروصب 

لیئربج و  دنادرگیم ، رگید  تروصب  ار  وا  ادخ  دشاب  تحلـصم  رگا  و  دنک ، ضوع  ار  دوخ  تروص  دـناوتن  يرداق  چـیه  دنتـسین و  لکـشت 
. هدناوخیم ظوفحم  حول  زا  ار  نآ  هک  تساور  و  هتفرگیم ، دای  هدینشیم و  ادخ  مالک  زا  ار  یحو  هک  اسب 

رد هک  تسا  تیاور  وا  ياج  اّما  و  تسا ، رگید  نادنمشناد  دننام  و  هدوب ، لقعت  لیلد و  هار  زا  هتسنادیم  ادخ  تافـص  زا  لیئربج  هچنآ  اما  و 
وا زا  یتشز  تسا و  موصعم  اریز  دنک ، دیدرت  دشاب و  وا  ینادرگرـس  ثعاب  تسین  زئاج  دیایب  وا  داهن  رد  هچنآ  اما  و  تسا ، مراهچ  نامـسآ 

(. نایاپ  ) دزسن
رد تشهب  لـها  نوـچ  هک : دندیـسرپ  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  وا  زا  تسین و  ناـهن  دنمـشیدنا  رب  تسا و  ضارتـعا  هدرک  هداـفا  هـچنآ  زا  یخرب  رد 

؟ تسیچ اههتشرف  فیلکت  دنیآرد  تشهب 
زا فیلکت  ایآ  و  دننکیم ؟ سیدقت  حـیبست و  ای  دنـشونیم ، دـنروخیم و  نایمدآ  نوچ  دـننیبب و  ار  اهنآ  مدرم  و  دـننامب ، نآ  رد  نایمدآ  اب  ایآ 

؟ دنراد یعضو  هچ  نج  ایآ  و  دوشیم ؟ طقاس  اهنآ 
ۀّنج ندع ، تشهب  دلخ ، تشهب  تسا : رایـسب  تشهب  اریز  دنـشاب  رگید  تشهب  رد  تساور  و  دنـشاب ، تشهب  رد  نایمدآ  اب  تساور  باوج :

. هجو ود  زا  یکی  رب  رگم  تسین  تسرد  اهنآ  زا  یمدآ  دید  اما  هدربن ، مان  ادخ  هک  نآ  زج  يوأملا و 
. دید دنناوت  ار  اهنآ  هک  دیازفیب  دهد و  ورین  اجنآ  ات  ار  یمدآ  مشچ  دید  ادخ  - 1

ندیشون ندروخ و  اما  و  دنیآ ، یمدآ  دیدب  هک  دنوش  یتخمز  مسج  هتشرف  - 2
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اریز دوشیم ، طقاس  اهنآ  فیلکت  اّما  و  دشاب ، شون  روخ و  رد  اهنآ  تذل  تساور  دـهد و  اهنآ  هب  یـشخب  تذـل  شاداپ  اریز  تساور  اهنآ 
. تسا نیمه  مه  نج  هراب  رد  نخس  دوشیمن ، مه  اب  شاداپ  فیلکت و 

نم دندیدیمن و  ار  اهنآ  صخش  هچرگ  دندینـشیم  ار  اههتـشرف  مالک  مارک  همئا  هک  تسنیا  لوق  هتفگ : تالاقم  باتک  رد  هر - دیفم - خیش 
همئأ هراب  رد  نآ  تحـص  و  تسین ، عنتمم  یهارمگ  زا  موصعم  هعیـش و  ناقیدـص  هراب  رد  و  دـننیب ، ار  اهنآ  هک  تساور  لـقع  رظن  زا  میوگ 

. تسا اهنآ  ناثّدحم  هیماما و  ءاهقف  بهذم  نآ  هدش و  هدرب  مان  ناهرب  تجح و  اب  رایخا  راربا و  نایعیش  زا  و  هدیسر ، مالّسلا  هیلع 
تـساور تسا : هتفگ  دـندش و  رکنم  ار  نآ  دـندرکن  رکف  بوخ  راـبخاب و  دـنرادن  تفرعم  هک  تماـما  لـهأ  زا  یعمج  تخبون و  ینب  یلو 
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. درگنب ار  اهنآ  قیقر  فافش و  مسج  ات  دیازفیب  ار  وا  دید  ادخ  هکنآ  هطساوب  دنیب  مشچب  ار  اههتشرف  رضتحم 
. اهنآ داقتعا  زا  شسرپ  روگ و  رد  اههدرم  رب  هتشرف  ود  ندمآ  دورف  رد  ياهتفگ  تسا : هتفگ  و 

زا سپ  دهد  تمعن  دهاوخ  هک  رهب  ادخ  هک  تسنیا  شاهصالخ  ریـسفت  تسناثّدـحم و  هعیـش و  قافتا  دروم  تسا و  تسرد  نیا  میوگ : نم 
رد هک  یقحب  دنـسرپب و  شّیلو  زا  شربمغیپ و  زا  هتمظع و  تلج  شراگدرورپ  زا  درآ و  دورف  وا  رب  ریـشب  رّـشبم و  ماـنب  هتـشرف  ود  شندرم 
ره و  دبایرد ، ار  نآ  تذل  خساپ  رد  دزـس ، ار  وا  هک  تسا  یتمعن  يارب  يریگهناشن  اهنآ ، شـسرپ  زا  ضرغ  و  دهد ، خساپ  هدوب  دقتعم  ایند 
وا یــسرپزاب  زا  روـظنم  و  دراـمگ ، شباذـعب  درآ و  دورف  ودـب  ریکن  رکاـن و  ماـنب  هتــشرف  ود  خزرب  رد  دـنک  باذـع  دـهاوخ  ادـخ  ار  هـک 

هتـشرف ود  و  باوج ، زا  ندـنامرد  ای  هابتـشا  اـی  دـب  داـقتعا  راـهظا  اـی  شّوشم  باوج  هطـساوب  دزـس  ار  وا  هک  تسیباذـع  يارب  يریگهناـشن 
. میدرک رکذ  ام  هک  یهجوب  رگم  دنوشن  ورف  روبق  باحصاب 

دیاـشن ار  ضارعا  دراد و  ییاـج  دوـخ  تاذ  رد  هک  دوـش  يزیچ  فـصو  لوزن  هتفگ : هراـب  نـیا  رد  هفـسالف  زا  يوریپ  هـب  مـه  داـماد  دـیس 
دننام دنتسین  رقتسم  هک  اهنآ  صوصخ 
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هک تسیاهتـشرف  نآ  تسنآ و  لـحم  راـبتعاب  دـشاب  نآ  هظوفحم  یناـعم  اـی  هظوفلم  فورح  رظن  زا  هاوخ  لوزن  هب  نآرق  فصو  تاوـصا و 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ار  نآ  هدرک و  ظفح  ظوفحم  حول  زا  ای  هتفرگرب  یناـحور  كرد  اـی  ندینـشب  دـنوادخ  زا  ار  نآرق  نخس 
. تسا هدرکن  لیصحت  مدرم  نخس  نآ  و  دناد ، مسج  ار  اههتشرف  هک  یسک  هتفگب  رگم  دیاشن  مه  نیا  و  هدروآ ، ملس 

ینیمز و يولع ، یلفس و  دنهورگ ، دنچ  اههتـشرف  هک  تسنیا  تسناملـسم  ياههدرک  لیـصحت  یهلا و  ءامکح  هدیقع  هک  حیرـص  قح  یلو 
هقراـفم سوفن  عاوـنأ  باـبرا  هیرهوـج ، عئاـبط  هعبطنم ، ياوـق  نوـچ  دراد  یتاـقبط  بوعـش و  یهورگ  ره  و  درجم ، ینامـسج و  ینامـسآ ،

ادـخ نذاب  ناـناور  یـسدق  لد  رد  هک  تسا  سدـقلا  حور  اـهنآ  زا  یکی  هک  دوخ  راونا  عاونا و  تاـقبط  اـب  دّرجم ، یلقع  رهاوج  ینامـسآ ،
«. رثدملا - 31 وا ، دوخ  زج  ار  ادخ  ياهرکشل  دنادن  و   » دمدیم

« عکار ای  تسا  دجاس  ياهتشرف  هکنآ  رگم  تسین  یئاپ  ياج  نآ  رد  دلانب  هک  دزس  نامسآ و  دلان   » هک مالّسلا  هیلع  وا  زا  تسا  ثیدح  رد  و 
طاـبترا یلقع و  يـالویه  هیبـشت  رظن  زا  دوش  ماـن  لوزن  ءاـیبنأ  سوـفن  يارب  ار  ینـالقع  روـهظ  هکنیا  زج  تسین ، ناـهن  بلطم  نیا  رب  اـنب  و 

لسرم زاجم  نآرق ) دش  ورف  نآرقلا  لزن   ) میئوگ هکنیا  دشاب و  هّیعبت  هراعتسا  هتشرف  لوزن  و  یناکم ، تسویپ  یمسج و  لوزن  هب  وا  یناحور 
. هیعبت هراعتسا  نآ  عبتب  دشاب 

و یمالـسا ، تسا  قرف  همه  اب  تسا  یتفلاخم  نوچ  مرامـش  حیحـص  هجو  چیهب  ار  نیا  هک  دوشن  لدشوخ  نم  زا  سک  چیه  میوگ  نم  یلو 
هَّللا یلص  ربمغیپ  هک  دنراد  قافتا  تّما  نوچ  تسا  هینایب  هررقم  طباوض  خسن  یفسلف و  یلقع  نیناوق  رد  تسا  یتسکـش  و  هرتاوتم ، ثیداحا 
دوخ ینامسج  شوگ  اب  اهنآ  نابز  زا  ار  میرک  يادخ  نخس  و  دیدیم ، ینامـسج  مشچب  ار  بّرقم  ياههتـشرف  لیئربج و  ملـس  هلآ و  هیلع و 

. دینشیم
دوش هدید  هچنآ  انامه  و  كرتشم ، ّسح  رد  تسا  تروص  نتفرگ  شقن  یـسح  يرـشب و  دید  كالم  هک  تسنیا  تمکح  تسرد  نوناق  و 

تروص تسا  سح  ربارب  هک  يزیچ  زا 
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ود و  تسا ، دـید  طرـش  وا  دوجو  ندوب  ربارب  هچرگ  زاـجم  روطب  دوـش و  هدـید  ضرعلاـب  یجراـخ  تیوـه  هدـش و  شقن  هک  تسنآ  ینهذ 
دینش دید و  يورین  هضافا  و  تسا ، نیمه  مه  ندینش  شور  و  دنشاب ، نآ  شقن  حول  هکنآ  هن  دنکرتشم  سحب  ندناسر  هلیسو  هدید  یسدع 

. تسا روص  هدننیرفآ  زا  قلطم  روطب 
روص شقن  يارب  یهار  كرتشم  سح  تسین ، وا  رد  قح  سدق  ملاعب  یششک  و  درادن ، یتمه  وا  زج  هدش و  ورف  نت  رد  هرسکی  سفن  نوچ 
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تسا و رگنشور  دوخ  شنیرفآ  رهوج  رد  و  دراد ، یسدق  ترطف  یـسفن  رگا  و  وا ، ربارب  رد  هیجراخ  هدام  دومن  و  رهاظ ، سح  زا  زج  درادن 
ساوح ضفرب  هتفای و  ورین  ندب  علخب  هک  هدیسر  اجنآ  ات  هدیدرگ و  هتسباو  لقع  ملاعب  هدش و  كانبات  رهوگ  هدرک ، كاپ  لاصخ  لیـصحت 

. دوخ راگدرورپ  نامرفب  دهاوخ  ینامز  ره  دهاوخ و  اجره  دشورف  دناوت  دوخ  ردنا  نت و 
ناج هتـشرب  ار  دوخ  هتـسر ، تعیبط  ماد  زا  نوچ  دنک ، تفایرد  بیغ  ملاع  زا  دناوت  تسین و  رهاظ  ملاع  راتفرگ  نادـنچ  زین  وا  هلیختم  توق 
هنیئآ نوچ  دباتب ، ددنب و  شقن  يو  رد  اجنآ  زا  تمکح  ملع و  ات  دهاوخ  ادخ  هک  برقم  هتشرف  رهب  تسویپ و  سدقلا  حورب  دناوت  هتـسب و 

رد بیغ  ملاع  زا  هچنآ  تسا  راچد  دـسج  هاپـس  تسدـب  تسا و  راتفرگ  هدام  ناهج  رد  سفن  لاح  رهب  نوچ  یلو  دیـشروخ  ربارب  رد  لالز 
زا دوش  هدینـش  یمظنم  ياهنخـس  هک  دوش  رگهولج  وا  رظن  رد  رـشب  تروصب  هتـشرف  ددرگ و  هدام  ناهج  بساـنم  دـیاب  دـنک  دومن  شربارب 

«. میرم - 17 تسرد ، یمدآ  وا  ربارب  رد  دش  مسجم  ار و  دوخ  حور  وا  دزن  میداتسرف  سپ   » هدومرف ادخ  هچنانچ  دیوگ ، نخس  ادخ  فرط 
، دـناهدید هدرپ  شوگ و  خامـص  هک  رهاظ  نسح  هار  زا  هن  ددـنب  شقن  ریگشقن  هحول  رد  یندـید  یندینـش و  روص  هک  تسنیا  مدوصقم  و 

هیجراخ داوم  زا  هدش  هدید  هدش و  هدینـش  لومعم  ندید  ندینـش و  رد  و  دندنب ، شقن  وا  رد  دنوش و  وا  روخ  ارف  ات  دـنیآ  دورف  الاب  زا  هکلب 
سفن ملاعب  دنوریم  الاب  اجنآ  زا  هلیختم و  لایخب و  دنوریم  الاب  اجنآ  زا  و  كرتشم ، سح  ریگشقن  حولب  ات  دنوریم  الاب  دـنوشیم و  تشادرب 

. هلقاع
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دّرجم كاپ و  دسریم  سفنب  رما  ملاع  زا  یهلا  ضیف  تسا و  سکعرب  راک  تسا  دینش  دید و  دوخ  هک  یحو  ندینـش  هتـشرف و  دید  رد  یلو 
سحب لایخ  ملاع  رد  هققحتم  تروص  نیا  دـنکیم و  كرد  مظنم  یترابعب  تسویپ  لصفم و  ار  نآ  ات  دوشیم  ورف  لاـیخ  ملاـعب  اـجنآ  زا  و 

. تسا یحو  ماسقا  نیرتهب  نیا  دنیبیم و  ار  صخش  دونشیم و  ار  نخس  دیآیم و  ورف  كرتشم 
ربارب رد  تسا  يدـنچ  تاجرد  ار  نآ  و  دزاسیم ، بطاخم  ار  سفن  یلـصفم  یندینـش و  ظافلا  اـب  لاـعف  لـقع  هک  تسنیا  یحو  دـناهتفگ  و 

. دشاب وس  ره  زا  هکلب  دشابن  وسکی  زا  بیترت  نیدب  دینش  دید و  هک  اسب  و  هدامآ ، سفن  هتوافتم  تاجرد 
رتتخس نآ  دیآ و  گنز  ياون  دننام  یهاگ  دومرف  دیآ ؟ وتب  یحو  هنوگچ  دیـسرپ  ادخ  لوسر  زا  ماشه  نب  ثراح  هک  تسا  ثیدح  رد  و 

ظفح دیوگ  هچنآ  نم  دیوگ و  نخـس  نم  اب  دوش و  مسجم  یمدرم  نوچ  هتـشرف  یهاگ  و  دـنامب ، مظفح  هتفگ  هچنآ  دورب و  نم  زا  تسا و 
. منک

حور دومن  دوخ  هلقاع  دـیدب  ددـنویپ  سدـقلا  حورب  دـنادرگرب و  ور  سح  ناهج  زا  نوچ  تسا و  رتلماک  ینامز  رد  رگنـشور  سفن  اـسب  و 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  دوخ  هژیو  تروصب  لیئربج  راب  کی  هک  هدـمآ  ثیدـح  رد  هچنانچ  درگنب  وا  یلـصا  تروصب  ار  سدـقلا 
نآ زا  ار  ادخ  نخـس  دنیب و  ار  ادخ  ياههتـشرف  هک  اسب  توبن  ياههبترم  زا  رتنیئاپ  تاجرد  رد  و  دوب ، هدرک  رپ  ار  ناهج  همه  ایوگ  دمآ و 

. يرادیب هن  باوخ  رد  یلو  دونش 
رد هچنآ  لیـصفت  مظن و  نآ  هلیـسوب  هک  دـسریم  ناماسب  هلیختم  يورین  نامهب  اـجنیا  رد  راـک  هکنیا  زج  یتسناد  هک  تسناـمه  شقیقحت  و 

تسا شور  نیمهب  مه  ناحلاص  نافراع و  تسرد  ياهباوخ  و  دنـسرن ، كرتشم  سحب  ترابع  تروص و  دوش و  ماجنا  هدید  توکلم  ملاع 
هجرد هک  تاجرد  فالتخاب  دشاب  تّوبن  زا   1 ای 70 /  1 نآ 46 / هک  تسا  ثیدح  رد  دشابن و  لامک  تیاهنب  تسین و  تّوبن  هیاپب  هکنیا  زج 

، دندرک دوعص  بیغ  ملاعب  سح  ملاع  زا  هک  دنیناسک  اهنآ  و  ثیدحت ، زا  لاد  حتفب  تسا  نیثّدحم )  ) نآ زا  شرتلماک 
183 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. دننیبن مشچب  ار  يراد  دومن  صخش  یلو  دنونش  دوخ  نورد  زا  يزاوآ  مه  يرادیب  رد  هک  اسب  و 
ج  ) دنمّهفم ثّدحم و  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  ثّدحم  ّیبن و  لوسر و  نایم  قرف  رد  هنع - هللا  یـضر  ینیلک - یفاک  ۀجح  باتک  رد  و 

هژاو ود  تسا ، یلقع  زاجم  هتـشرف ) دـش  ورف  کـلملا ، لزن   ) هلمج هک  ددرگ  دـیدپ  دـش  نشور  وتب  شهار  زا  هلأـسم  نوچ  و  ص 270 )  1
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دّرجم رهوجب  ضرعلاـب  تسا و  رادومن  تروص  نآ  زا  تقیقح  رد  لوزن  اریز  تسا  دانـسا  رد  زاـجم  دـنراد و  ار  دوـخ  یقیقح  ینعم  هلمج 
نم میئوگ : و  درک ، تکرح  تسا  یتشک  رد  هکنآ  میئوگ ، هچنانچ  هتفرن ، راکب  هراعتسا  اجنیا  رد  هدش ، هداد  تبسن  تسا  هتشرف  هک  یسدق 

كرتشم و نسح  رد  هتسب  شقن  ینهذ  تروص  هن  تسا  وا  ینیع  دوجو  دوصقم  هک  یتروص  رد  مدید  ار  دیز  ای  منکاس ، ای  مدرک ، تکرح 
. میتسه فصتم  ضرعلاب  اهنآب  تبسن  ام  هک  یتالوقم  همه  رد  تسنانچمه 

تـسا هتـشرف  رادومن  هک  تسنآ  لحم  یقیقح  لزان  نوچ  دراد ، هیعبت  هراعتـسا  تسا و  زاـجم  دـمآ ) دورف  نآرق  ناـقرفلا  لزن   ) هلمج اـّما  و 
ضراع هکلب  دنتـسین  هدـنیوگ  نابزب  مئاق  ضرع  ظافلا  تاوصا و  هکنیا  رب  انب  هملک  رد  هن  تسا  دانـسا  رد  زاجم  هکنیا  اـی  يرـشب ، تروصب 

. تسا اهنآ  ببس  نابز  تکرح  دنتسه و  اوه 
.؟ یئوگ هچ  رگید  لوق  ود  رب  انب  يدرک و  داینب  ندید  رد  عابطناب  لوق  رب  دوخ  هدافا  رد  ار  بلطم  وت  یئوگ : رگا 

. دوش ققحم  دید  دریگ و  رارق  یئرم  نآ و  هنایم  ياوه  رد  طورخم و  لکشب  دیآرب  مشچ  نورد  زا  یهلا  ضیفب  یعاعش  هک  تسنیا  دید  - 1
. دنشاب مه  ربارب  رد  مشچ  یسدع  یئرمان و  تسیراصبا  فشک  هیام  هک  أدبم  بناج  زا  تسا  یقارشا  یشخب  ضیف  کی  دید  - 2

رد هن  لومعم  بهذـمب  هدـید  یـسدع  هار  زا  تسا و  هیجراخ  داوم  زا  دـید  رد  یلوق  هس  فالتخا  نیا  اریز  مرادـن  كاـب  نیا  زا  نم  میوگ :
دنقفاوم مه  اب  مزاول  رد  لوق  هس  ره  هوالعب  هیجراخ ، هدام  زا  تفایرد  نودب  بیغ  هار  زا  نورد و  زا  راصبا 

184 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
یلاثم روص  کی  زا  ترابع  راصبا  هک : دناهتفگ  نایقارشا  زا  هتـسد  کی  هچنآ  و  تسنامه ، قح  دنیاریذپ و  ار  عابطنا  شور  ءامکح  رتشیب  و 
هکلب متفاین ، شیارب  یناهرب  دننک ، حیحـصت  ار  یحو  روما  فرـص و  هیلایخ  روص  هنیئآ و  رد  دید  ات  تسا  هدش  دید  رگدید و  نایم  هتخیوآ 

(. نایاپ  ) تسا ام  یناهرب  بتک  هدهعب  هراب  نیا  رد  نخس  لیصفت  و  ءامکح ، نیناوقب  ات  دنام  رتشیب  هیفوص  ياهیزاستروصب 
زا هار  ود  هکنیا  اب  هتخیمآ  نافرحنم  ءارآ  بارسب  ار  تقیقح  هباشون  و  دنک ، قیقحت  نابآم  هفسلف  رظن  زا  ار  بلطم  هتـساوخ  هر - وا - دیاش  و 

. تفگ میهاوخ  مه  زاب  ددرگ و  دیدپ  قح  میتفگ  هچنآ  زا  و  تسا ، نشور  هنایم  نیا  رد  قح  و  دنیادج ، مه 
راب برقم : هتـشرف  ره  شرع و  هلمح  رب  ةالـص  رد  مالّـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  ءاعد  نیا  هدش  تیاور  ام  يارب  ربتعم  دنـس  دنچب  میوگیم : - 85

رد دنرادن  اور  یهاتوک  و  تتدابع ، زا  دنوشن  هتـسخ  و  تسیدقت ، زا  دـنوشن  ریگلد  تحیبست و  زا  دـنریگناو  هک  تشرع  نالماح  و  ایادـخ ،
ندیمد کی  اب  ات  تقو  ندیسر  تسا و  وت  هزاجا  هارب  مشچ  تسا  اپ  رب  هک  روص  بحاص  لیفارسا  و  دنزرون ، تلفغ  وتب  قوش  زا  و  تنامرف ،

، تسا اهنامـسآ  لها  عاطم  هک  وت  یحو  نیما  لیئربج  و  دراد ، يدنلب  ماقم  وربآ و  وت  دزن  هک  لیئاکیم  و  دنک ، رادیب  ار  روگ  ياههتفخ  همه 
. تسا وت  نامرف  زا  هک  حور  نآ  و  تسا ، بجح  ياههتشرف  هرس  هک  حور  نآ  تهاگرد و  برقم  و  ترب ، رد  اج  رب  اپ  و 

هک نانآ  و  تیاهمایپ ، راد  تناما  و  دنشاب ، تیاهنامـسآ  رد  هک  اهنآ  زا  دنیاهنآ ، زا  رتورف  هک  اههتـشرف  رب  نانآ و  رب  نک  تمحر  ایادخ  راب 
تمیظعت زا  تلفغ  و  درادن ، ناشزاب  تحیبست  زا  هاوخلد  و  دندرگن ، تسـس  دنوشن و  هدنام  هتـسخ و  جنر  زا  و  دنوشن ، گنتلد  تموادم  زا 

ربارب رد  و  دـناوت ، ياهتمعن  دای  رد  رپ  دـناوت  هتفیـش  هتـسویپ  دـندورف و  ندرگ  دـنزادنین  وتب  مشچ  تسا ، ریزب  ناشاههدـید  دّربن ، ار  اـهنآ 
. میدرکن تشتسرپ  وت  يراوازسب  ام  وت ، یهزنم  دنیوگ  دّرغب  نانامرفان  رب  خزود  دننیب  نوچ  هک  نانآ  و  دننتورف ، تئایربک  لالج  تمظع و 

185 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
هژیو هک  اههریت  نآ  و  تیحو ، رب  نانیما  و  تنـالوسرب ، ناـناسرمایپ  تناـکیدزن و  تاههتـشرف و  زا  نییناـحور  رب  اـهنآ و  رب  تسرف  تمحر 
نوچ هک  اهنآ  يداد و  اج  تیاهنامـسآ  ياـههقبط  نورد  و  يدرک ، زاـینیب  ار  اـهنآ  دوخ  سیدـقتب  هباـشون  كاروخ و  زا  یتخاـس و  دوخ 

و دوش ، هدونـش  دعر  لاجنج  شربا  ندنار  زاوآ  زا  هکنآ  و  ربا ، ياههدننار  و  ناراب ، نانزاخ  رب  و  دنـشاب ، اهنامـسآ  فارطا  رب  دـسر  تمایق 
ورف هک  ناراب  ياههرطق  اب  و  دننک ، هقردب  ار  گرگت  فرب و  هک  اهنآ  هب  دنشخردب و  قرب  ياهرابشتآ  يزادنا  انـشب  ودب  ار  ربا  شزو  نوچ 

. دننکن اج  زا  ات  اههوکب  ياههتشامگ  اهداب و  نئازخ  ياهتسرپرس  و  دنیآ ، نیمزب  دنزیر 
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یناوارف ياهکیپ  و  تاههتـشرف ، زا  روآ  الب  ناکیپ  ینافوط و  تخـس و  ياهناراب  ياههنامیپ  و  یتخومآ ، اهنادـب  ار  اهبآ  نازوا  هک  نانآ  و 
و ریشب ، رّشبم و  ریکن و  رکنم و  و  شناروای ، توملا و  کلم  و  هدنـسیون ، یمارگ  نانابهگن  و  دنکین ، دنمجرا و  ناریفـس  هک  نانآ  و  شخب ،
رد دننکن  ادـخ  ینامرفان  هک  نانآ  و  اهتـشهب ، نامداخ  ناوضر و  و  اهنزاخ ، کلام و  و  رومعملا ، تیب  رب  نارگفاوط  و  روبقلا ، ناتف  نامور 

و تسیاهناخ » ماجنارس  بوخ  هچ  هو  امش ، یئابیکـش  يارب  امـش  رب  دورد   » دنیوگ هک  نانآ  و  دنراد ، نامرف  هچنآ  دنهد  ماجنا  ینامرف و  ره 
. دنهدن شتلهم  دنباتشب و  ودب  هقاحلا » - 23 دیزادنا ، شخزودب  دیهن  شدنب  شدیریگب ،  » دوش هتفگ  اهنادب  نوچ  هک  اههینابز 

و بآ ، نیمز و  اوه و  ناّکـس  و  يدرامگ ، ار  اهنآ  يراک  هچب  مینادـن  و  مینادـن ، وت  دزن  ار  ناشماقم  میدرب و  لد  زا  ار  ناـشدای  هک  ناـنآ  و 
هک یتمحر  اهنآ  رب  تسرف  تمحر  و  دـیآ ، یهاوگ  هدـننار و  اب  سک  ره  هک  يزور  اهنآ  رب  تسرف  تمحر  دـنمدرم ، تسرپرـس  هک  ناـنآ 

اهنادـب ار  ام  ياعد  تناربماـیپ و  اههتـشرف و  رب  یتسرف  تمحر  نوچ  ایادـخ  راـب  اـهنآ ، یکاـپ  رب  یکاـپ  و  یئازف ، اـهنآ  تمارک  رب  تمارک 
. یمیرک داوج و  وت  اریز  يداد ، امب  قیفوت  اهنآ  هراب  رد  هک  یبوخ  راتفگ  يارب  تسرف  تمحر  مه  ام  رب  يدناسر ،

رگید تایاور  رد  تسه و  مه  هروهشم  هلماک  هفیحص  رد  اعد  نیا  میوگ  نایبت :
186 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

روطب هفیرطلا  دـئاوفلا خ ب )  ) دـئارفلا باتک  رد  هچرگ  میهدـب  نآ  حرـش  رد  یتاحیـضوت  اجنیا  رد  میدرک و  نایب  رخآ  دـلجم  رد  هچنانچ 
. میتفگ نخس  نآ  رد  یناهن 

ای تسا  دـئاز  دـناهتفگ  و  هصق ، رب  تسا  هصق  فـطع  اـی  تسا ، شیپ  ياـعد  ياـههلمج  رب  فـطع  يارب  وا  و  کـشرع »...  ۀـلمح  مهللا و  »
راوازـس شرع  نـالماح  هک  تسنیا  دوصقم  و  دـندیعب ، همه  یلوا  ياـت  ود  زج  و  دوش ، مهف  مهللا  زا  هک  تسا  وعدا  هب  فـطع  اـی  فاـنیتسا 

. تسا اههتشرف  شود  رب  هک  تسا  یگرزب  مسج  نامه  اجنیا  رد  بسانم  تشذگ و  شرع  یناعم  دناوت و  تمحر 
لکوم هتـشرف  تافـص ...  هیزنت  مود  تستاذ و  هیزنت  مکی  هک  اسب  و  تسا ، صقن  بیع و  زا  نتـسناد  هزنم  ینعمب  ود  ره  سیدـقت  حـیبست و 

زج تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  دهد  ناج  روص و  رد  دوش  هدیمد   » هدومرف ادـخ  هچنانچ  دـمدب  نآ  رد  هک  تسا  یخاش  نآ  روصب و 
زج تسین  : » دومرف ادـخ  و  رمزلا » - 48 دننکیم ، هاگن  دناهداتـسیا و  همه  هاگان  رگید و  راب  نآ  رد  دوش  هدـیمد  سپـس  دـهاوخ ، ادـخ  هکنآ 

. هتشذگ داعم  باتک  رد  شلیصفت  و  سی » - 53 دناهدش ، رضاح  ام  دزن  همه  هاگانب  زاوآ و  کی 
هچنانچ دنتـسه ، دوخ  رادرک  ورگ  هک  اهدرم  ای  دـنرادهگن ، اهنآ  رد  تمایق  زور  ات  ار  اههدرم  هک  دنـشاب  یناسک  دوصقم  اسب  روبق » نئاهر  »

ورگ رد  امـش  ناج  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  و  ّرثدـملا » - 38 تسا ، ورگ  هدرک  هچ  نادب  یـسک  ره  : » هدومرف ادـخ 
رتتخس نوچ  هدرک ، ءافتکا  مود  هخفن  رکذب  ماما  و  تسا ...  رایسب  رابخا  رد  نآ  دننام  و  دینک ، دازآ  رافغتـساب  ار  اهنآ  تسا ، امـش  رادرک 

. تسا دیعب  دشاب  مکی  هخفنب  هراشا  رما  نذا و  هملک  هکنیا  لامتحا  و  تمایقب ، رتکیدزن  تسا و 
قرب و دعر و  ربا و  ياههتشرف  نوچ  تسا  مدرم  قازراب  هتشامگ  ياههتشرف  سیئر  هک  تسا  تیاور  و  تسا ، اههتـشرف  ناگرزب  زا  لیئاکیم 

. لئکیم لئاکیم و  و  لیئکیم ، لیئاکیم و  راطنق ، نوچ  لاکیم  تسا ، ءالما  دنچ  نآ  رد  و  نآ ، زج  داب و 
لیئاربج و راد و  دـیدشت  مالب  ّلاربج  لیدـنق ، نوچ  لیربج  لئربج  لـیئربج ، دراد ، ظـفلت  دـنچ  تسا و  اههتـشرف  نارتگرزب  زا  مه  لـیئربج 

هَّللا دبع  ینعمب  دناهتفگ  لئاربج ،
187 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هدرک فصو  نیما  عاطم و  ار  وا  مه و  رگید  یخرب  ای  مزعلا ، ولوا  صوصخب  اـی  ناربمغیپ  همه  رب  تسا  یحو  کـیپ  وا  هَّللا  ةوفـص  اـی  تسا 
(. ریوکتلا - 21 ٍنیِمَأ ، َّمَث  ٍعاطُم   ) یلاعت ادخ  لوقب  هراشا 

رهاظ تسا و  بجح  رب  لکوم  ياههتشرف  سیئر  حور  هک  تسا  لیلد  نیا  هتشذگ و  بجح  ینعم  بجح » ياههتشرف  رب  تسرپرس  حور  «و 
هراشا تسا » وت  نامرف  زا  هک  یحور  و   » تسا حور  یباجح  رب  هتشامگ  هتـشرف  ره  هک  تسنیا  دوصقم  اسب  تسا و  صخـش  کی  هک  تسنیا 
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زا حور  هک  تسنیا  تراـبع  نیا  رهاـظ  و  لیئارـسا » ینب  - 85 تسا ، نم  راـگدرورپ  ناـمرف  زا  حور  وگب  حور  زا  دنـسرپ   » ادـخ لوقب  تسا 
نارـسفم نایم  نآ  هراب  رد  و  تسین ، یمدآ  حور  دوصقم  هتفرگ و  ار  اهنآ  مان  بیلغت  باب  زا  هک  تسا  اهنآ  دـننام  اـی  تسا  اههتـشرف  سنج 

هک تسنیا  ءاعد  رهاظ  و  تسا ، لیئربج  دوصقم  دناهتفگ  تسا : ناسنا  حور  دناهتفگ : دـیایب و  حور  سفن و  باب  رد  هچنانچ  تسا  فالتخا 
. تسا وا  زج 

زا و  ءایبنألا » - 38 فص ، رد  اههتـشرف  حور و  دنتـسیاب  هک  يزور   » هدومرف یلاعت  ادخ  هک  تسنآ  تسا و  اههتـشرف  ناگرزب  زا  دـناهتفگ  و 
ار ادـخ  و  تغل ، رازه  نابز 70  ره  رد  ناـبز ، رازه  هرهچ 70  ره  رد  و  دراد ، هرهچ  رازه  هک 70  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
زا رتگرزب  ياهدیرفآ  ادخ  و  دنک ، زاورپ  اههتـشرف  اب  تمایق  ات  هک  دـنیرفآ  ياهتـشرف  یحیبست  ره  اب  ادـخ  و  دـیوگ ، حـیبست  تاغل  نیا  همهب 
زا وا  هک  تسنیا  تروص  نیا  رد  باوج  و  دعلبب ، دزاس و  همقل  کی  ار  نیمز  تفه  اهنامـسآ و  همه  دهاوخ  رگا  و  شرع ، زج  درادـن  حور 

. تسا ادخ  ياههدیرفآ  بئارغ 
ج 1 ص 273)  ) ینیلک هچنانچ  رگید  رابخا  زا  تسا  رهظا  نیا  تسا و  رتالاب  اهنآ  زا  تسین ، اههتـشرف  زا  گرزب و  تسا  یقلخ  دـناهتفگ  و 

ّلج ّزع و  ادخ  لوق  زا  مشش  ماما  زا  مدیسرپ  هک  دندرک  تیاور  ریصب  یبا  زا  حیحص  ياهدنسب  نارگید  رافص و  میهاربا و  نب  یلع  یفاک و 
ادـخ لوسر  هارمهب  لیئاکیم ، لـیئربج و  زا  رتگرزب  تسیاهدـیرفآ  دومرف : تسا » نم  راـگدرورپ  ناـمرف  زا  حور  وگب  حور  زا  تدنـسرپ  «و 

. تستوکلم زا  وا  تسا و  مالسلا  مهیلع  همئا  اب  دوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
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ایآ هک  شدیسرپ  حور  زا  دمآ و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  يدرم  هک  هدرک  تیاور  دوخ  دانـساب  یفاک ) ج 1 ص 274 -  ) رد ینیلک  و 
وا و  تفگ ، درم  نادـب  ار  نامه  اهراب  و  تسا ، لیئربج  زج  حور  تسا و  اههتـشرف  زا  لیئربج  دومرف : واب  نینمؤملا  ریما  تسین و  لـیئربج  وا 
زا یهارمگ و  دوخ  وت  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  تسا ، لـیئربج  زج  حور  هک  درادـنپ  هن  یـسک  یتـفگ ، یگرزب  زیچ  هتبلا  تفگ 

حور و  لحنلا » - 2 حور ، اب  ار  اههتشرف  دتسرف  ورف  و   » هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  شربمغیپ  هب  دیامرفیم  لج  زع و  ادخ  ینکیم  تیاور  ناهارمگ 
زا ای  یتسناد  هچنانچ  تسا  بیلغت  باب  زا  هدروآ  اههتشرف  اب  ار  حور  شیاعد  رد  هکنیا  تشذگ و  هراب  نیا  رد  رابخا  و  تسا ، اههتـشرف  زج 

. تسا نیفلاخم  هدیقع  قبط  هیقت  هار 
تفه زا  رتالاب  اهنیا  بجح و  دـندوب و  اهنآ  ناـنکاس  یـسرک و  شرع و  نـالماح  اههتـشذگ  نوچ  ناـکم  بسحب  رتورف » ياههتـشرف  رب  «و 

. ود ره  ای  ماقم  هجرد و  بسحب  ای  دننامسآ 
ای دـنوش  ورف  مزعلا  ولوا  زج  رب  اـهنیا  تسا  نکمم  و  تسین ، لـیئربج  هب  رـصحنم  ماـیپ  غیلبت  هک  دراد  تلـالد  وت » ياـهمایپ  ناراد  تناـما  «و 
زج لیفارـسا و  حول و  ملق ، نوچ  تسا  لیئربج  ادخ و  نایم  طئاسو  دوصقم  ای  دراد ، تلالد  نآ  رب  رابخا  یخرب  هچنانچ  نانادب ، مه  یهاگ 
زا حول ، زا  لیفارسا ، زا  لیئاکیم ، زا  لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک : تسا  هیـسدق  رابخا  یـضعب  رد  و  تشذگ ، هک  نآ 

اههدنب روما  رب  هتـشامگ  ياههتـشرف  رگید  تمحر و  باذع و  ناراب و  ربا و  ياههتـشرفب  هک  تسا  اهکیپ  دوصقم  ای  ّلج  ّزع و  ادخ  زا  ملق ،
. دنوش ورف  ءایصوا  ءایبناب و  ردق  بش  رد  هک  نانآ  ای  تسا ، تبث  اهنآ  رد  ینامسآ  بتک  همه  هک  حول  ود  رب  هتشامگ  ياههتشرف  ای  دنیآ ،

دارفا رکذ  زا  سپ  تسا  مومع  يارب  ترابع  نیا  دـنرادن » یتسـس  یگتـسخ و  زا  یگدـنامرد  دـنرادن ، یگنتلد  يراک  هتـسویپ  زا  هک  نانآ  »
شرع و بجح و  ياههتـشرف  هکلب  دـنوشیم ، مه  نیمز  ياههتـشرف  لـماش  تسا و  اههتـشرف  هـمه  لاـح  نآ  زا  سپ  نآ و  هـک  اریز  صاـخ 

بسحب هک  تافص  یخرب  رکذ  يارب  ماع  زا  سپ  تسا  یصاخ  ای  یسرک ،
189 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

عومجم و  دنتـسه ، مه  اهنآ  لامک  اهنیا  اریز  درادن  تافانم  مه  فاصوا  نیا  رکذ  و  دنتـسه ، نیا  زا  دعب  هک  تسا  اهنآ  زا  یخرب  هژیو  رهاظ 
ترهش . » تمحر بلطب  يراوازـس  ببـس  رکذ  و  اهنآ ، هتباث  فاصوا  یخرب  نایب  يارب  تسیریـسفت  فطع  ای  دنیاهنادب  صوصخم  فاصوا 
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. دنرادن توهش  ینعی  درادن » زاب  وت  حیبست  زا  ار  اهنآ 
زا هک  تسنیا  دوصقم  اسب  و  دـنزادنین ، وت  يوسب  رظن  هک  تسا  اههخـسن  یخرب  رد  دـنرادن » رب  وت  يوسب  رظن  تسا و  عشاـخ  ناشاههدـید  »

. دنزادنین مشچ  شرع  يوسب  هتخاس و  اهنآ  هلبق  ادخ  هک  دنراد  وس  نادب  هدید  ای  سرت ، زا  ای  دنراد  ریزب  رس  مرش 
زا فصو  ود  نیا  هک  تسنیا  رهاظ  دـسرن و  اهنآ  درخ  هچ  نادـب  دندیـشیدنین و  تتافـص  تاذ و  رد  ینعی  تسا  لد  رظن  دوصقم  هک  اسب  و 
رب دـنرگنب  خزود  ندیـشک  سفنب  نوـچ  هک  ناـنآ  و   » دـشاب یموـمع  هـک  اـسب  تشذـگ و  جارعم  ربـخ  رد  هچناـنچ  تـسا  اههتـشرف  یخرب 

«. کتدابع قح  كاندبع  ام  کناحبس   » دنیوگ وت و  تدابع  رد  دنشاب  رصقم  هکنیا  زا  دنسرت  وت » ياهنامرفان 
یگرزبب و دوخ و  رادرک  دـنرگنب و  دوخب  دـنرگن  ار  ادـخ  رفیک  یتخـس  نوچ  اریز  دزـس ، ار  وت  ام  تاداـبع  هکنیا  زا  میناد  هزنم  ار  وت  ینعی 

تمحرب و  دننک ، فارتعا  دوخ  ریصقتب  دنرب و  هانپ  واب  دزس و  ار  ناحبـس  يادخ  هچنآ  زا  تسا  رـصاق  ناشرادرک  هک  دنبایرد  ادخ و  لالج 
هّزنم نآ  زا  ار  ادخ  دنوش ، رفیک  راچد  قحانب  ادابم  هک  دنسرت  دوخ  رب  باذع  توص  ندینـش  اب  نوچ  هکنیا  ای  دنریگ ، هانپ  شمرک  وفع و  و 

. دنناد نآ  قحتسم  ار  دوخ  دنرامش و 
ریغ روآ  ساره  زاوآ  زا  ای  دـندش  راوازـس  رفیک  هب  هکنآ  ات  نایخزود  تفلاخم  زا  دـشاب  بجعت  راـهظا  نیا  هک  اـسب  تفگیم : هر - دـلاو - و 
امب میرصقم  ام  ایادخ  دنتفگ : هتسویپ و  اهنآ  اب  ار  دوخ  هک  دشاب  ناراکهنگ  تعافش  دصقب  اسب  و  هورکم ، زا  دشاب  اهنآ  هبوت  نیا  و  يداع ،

. نک محر  همه  اهنآ  و 
ءار اب  یناحور  ياههتشرف  هتفگ  هیاهن  رد  تیاههتشرف » زا  نایناحور  رب  «و 
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و دـندش ، هدوزف  تبـسن  يارب  نون  فلا و  تسا و  تشهب  میـسن  هک  حـتفب  حور  ای  تسناج  هک  حورب  بوسنم  تسا و  راد  هحتف  راد و  همض 

بیغب مجر  دنـسفن  لقع و  دّرجم  رهوج  هک  دـناهتفگ : هچنآ  و  نایاپ )  ) دـنکن كرد  ار  اـهنآ  هدـید  دـنفیطل و  یماـسجا  هک  تسنیا  دوصقم 
. دراد مسق  ود  بیغ  بیغ »...  ۀلمح  و   » دنیاههتشرف زا  یعون  تسا  مولعم  هچنآ  تسا و 

«. ماعنالا شدنادن 56 - یسک  وا  زج  و  بیغ ، ياهدیلک  تسا  وا  دزن  و   » ادخ لوق  زا  تسا  دوصقم  درادن و  یلیلد  هکنآ  مکی :
صوصخ ای  اجنیا  رد  دوصقم  و  هدرک ، رکذ  نینچ  يواضیب  شلاوحا  نیـسپ و  زاـب  زور  شفاـصوا و  عناـص و  نوچ  دراد  یلیلد  هچنآ  مود :

تسا و رهظا  یلوا  عئارـش و  ماکحا و  غلبم  ياههتـشرف  زا  رگید  هفئاط  ای  يریـسفت  فطع  ای  تسا  دـیکأت  نینمتؤملا » و   » محا اـی  تسا  مکی 
. تسا تغالب  دکؤم  ترابع  دنچب  تدابع  اعد و  ماقم  رد  بلطم  رارکت 

نتفر الاب  زا  دنراد  رگید  راک  هدرک و  رکذ  دعب  هک  نانآ  فالخب  تستدابع  ناشراک  هشیمه  هک  تدوخ » صوصخم  ياههتـشرف  ياههریت  »
. دننادن نارگید  هک  دنیرارساب  صوصخم  هکنیا  ای  تسا ، اهنآ  تدابع  مه  اهراک  نیا  هچرگ  نآ ، زج  ندمآ و  نیئاپ  و 

ءاذغب ام  يورین  هچنانچ  و  دنرادن ، ءاذغب  زاین  ءاقب  رد  هک  دنتسه  یقلخ  ینعی  تدوخ » سیدقتب  هباشون  كاروخ و  زا  يدرک  ناشزاینیب  «و 
. تستدابع سیدقت و  حیبستب و  اهنآ  يورین  تسا 

دنتسه شفارطا  رب  نانآ  و   » تسا اههتشرف  ياج  هک  اهنامـسآ  نایم  هنخر  رب  دراد  تلالد  يداد » ناشاج  تاهنامـسآ  ياههقبط  نورد  رد  «و 
دنرادرب تسنآ و  فارطا  رب  هتـشرف  دـشاب و  هدیـشاپ  مه  زا  زور  نآ  رد  نامـسآ و  دفاکـشب  و   » ادـخ لوقب  تسا  هراشا  دوش » تماـیق  نوچ 
فارطا ءاجرا  دیوگ : عمجم ) ج 10 ص 346   ) رد هر - یسربط - هقاحلا » - 17 دوخ 16 - يالاب  رب  اتشه  زور  نآ  رد  ار  تراگدرورپ  شرع 

مه زا  نوچ  تسا و  اههتشرف  ياج  نامسآ  دنیوگ و  یعمج  یکی و  رب  هک  تسا  یمسا  هتشرف  تسا ،
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ار نایتشهب  دننار و  نادب  ار  نایخزود  هک  دـننامرف  ندیـسر  راظتنا  رد  نامـسآ  فارطا  رد  اههتـشرف  دـناهتفگ : دـنتفا و  فارطاب  اهنآ  دیـشاپ 
(. نایاپ  ) تشهب رد  دنیوگ  دماشوخ  تیحت و 
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 ... دوش بارخ  هک  ياهناخ  دننام  اهنآ  فارطاب  ناشلها  ندش  هدنکارپ  اهنامسآ و  ندش  ناریو  نایب  يارب  تسا  یلثم  نیا  دناهتفگ : و 
ار اهربا  هک  اهنآ  ای  اهناراب ، هزادناب  هتـشامگ  ای  دـیآرب ، رابخا  یخرب  زا  هچنانچ  زیخ  ناراب  ياهایردـب  هتـشامگ  ياههتـشرف  ناراب » نانزاخ  »

نادب اهربا و  هدننار  ینعی  تسنآ  يریسفت  فطع  باحس  رجاوز  تسا و  روهشم  هچنانچ  دنشاب  ایرد  نیمز و  ياهراخب  زا  هچرگ  دنزیگنا و 
هک تسا  سوماق  رد  دوش » هدینـش  اهدعر  لاجنج  شندنار  زاوآب  هکنآ  و   » تشذگ هچنانچ  ًارْجَز  ِتارِجاَّزلاَف  یلاعت  ادخ  لوق  هدـش  ریـسفت 

. ندناوخ يدحاب  ار  رتش  نایرتشم  هچنانچ  دناریم  ار  نآ  هک  ياهتشرف  مان  ای  و  تسا ، ربا  زاوآ  دعر 
ۀفیفح فیفخت ، اب  یضعب  رد  و  دیدشت ، اب  ءایب  تّحبس  یضعب  رد  دنفلتخم ، رایسب  اههخـسن  ترابع  نیا  رد  باحـسلا  ۀفیفح  هب  تحبـس  اذا 

ءانب لابندب ، فاق  ءاف و  هطقنیب و  اب  هقیفح  یخرب ، رد  نآ ، زا  دـعب  فاق  ءاف و  رادهطقن و  ءاخ  اب  هفیفخ »  » هطقن کی  ءاف  ود  هطقنیب و  ءاحب 
تسا و انش  ینعمب  فیفخت  اب  و  دعّرلا » - 14 شدمحب ، دعر  دیوگ  حیبست  هک  تسا  وا   » ادخ لوقب  دشاب  هراشا  تسا  نکمم  ءاب  دـیدشت  رب 

. تسا رتبسانم 
ءاحب قیفح  یلو  داب ، شزو  رد  مچرپ  تکرح  نتفر و  هار  رد  تسا  شفک  زاوآ  قفخ  و  تسا ، هدنرپ  ندیرپ  بسا و  ندـیود  ياوآ  فیفح 

تسا و شیپ  مالک  هلابند  ترابع  نیا  تسا و  ملق  وهس  دیاش  میتفاین و  تغل  بتک  رد  تسا  سیردا  نبا  هخسن  رد  هک  فاق  ءاف و  هطقنیب و 
ار نآ  مه  رد  ربا  نوچ  قوربلا  قعاوص  تعمتلا  باحسلا  مکارتم  هب  قاس  اذإ  هک  تسا  ناذاش  نبا  هخـسن  رد  و  تسین ، رگید  هتـشرف  فصو 

. دهجب نآ  زا  قرب  شتآ  دنارب 
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هـس ره  لوزن  هک  تسنیا  رهاظ  هتفگ : دلاو  ربارب ، هن  نیمز  رب  دنوش » ورف  نوچ  ناراب  ياههرطق  اب  هدنوشورف  گرگت و  فرب و  نانک  هقردب  »
دالب زا  يرایسب  رد  گرگت  فرب و  هکنیا  يارب  ای  تسا  ننفت  ضحم  لوزن  عییشت و  رد  ترابع  رییغت  دهد و  یمات  ماع  هدئاف  هک  تسا  دارم 

. هدادن اههتشرفب  تبسن  ار  اهنآ  حیرص  روطب  ور  نیا  زا  و  دنراد ، نایز 
زا نوچ  دـشاب  نادـب  هراشا  ددرگ  ناراب  دـنک و  شبآ  ربأ  دزیر و  ربأ  رب  گرگت  نامـسآ  زا  هکنیا  رد  دـیآ  هک  يربخ  رب  انب  اسب  میوگ : نم 

اههتـشرفب ررـض  ادخب و  تسا  ریخ  دانـسا  هتکن  دوش  هتفگ  ای  دننآ ، هارمهب  ربأ  زا  هک  ناراب  فالخب  دنتـسه  گرگت  فرب و  هقردـب  تسخن 
. طوبه فالخب  تسه  کمک  یعون  هقردب  رد  اریز 

. دیایب مه  زاب  هتشذگ و  نیا  لیصفت  رد  يرابخا  میوگ :
و  » ادخ لوق  نوچ  تسا  تمحر  يارب  عمجب  هدمآ  حایر  ظفل  میرک  نآرق  رد  اجره  دـناهتفگ . اهنآ و  نانابهگن  ینعی  اهداب » هنیزخ  رب  ماّوق  »
-41 دازان ، داب  اهنآ  رب  میداتـسرف  و   » ادـخ لوق  نوچ  تسا  ّرـش  رد  تسا  درفم  ظفلب  اـج  ره  و  مورلا » - 46 شخب ، هدژم  ار  حایر  دتـسرفیم 

اهداب هراب  رد  رابخا  هک  تسا  دوز  و  تسا ، نشور  رکذب  ریخ  صیصخت  رد  هتکن  دوش  ترابع  نیا  لماش  هدعاق  نیا  رگا  میوگ : تایراذلا »
. دیایب دوخ  باب  رد  ناشفاصوا  اهنآ و  بابسا  و 

. تسا رهظا  مکی  دننامب و  اهنآ  رد  هتسویپ  هتشرف  دوخ  ای  دنورن  رد  اج  زا  اههتشامگ  ظفحب  اههوک  ینعی  لوزت » الف  »
تسا ثیدح  رد  اسآلیـس ، مهرد و  ینعی  اهنآ  جلاوع  تسا و  اههناخ  یناریو  هایگ و  تفآ  هک  راب  نایز  تخـس و  ياهناراب  راطما » جعاول  »

ءاعد ثیدـح  رد  هک  تسا  هیاهن  رد  دـننک ، شکمـشک  مه  اب  ینعی  هتفگ : قئاف  رد  تمایق ، ات  دـنزیوآرد  مه  اب  دروخرب و  ءالب  اب  ءاـعد  هک 
: هرفـس هـتفگ : يرهوـج  دـنمجرا ، ياههدنـسیون  ینعی  مارک » هرفـس   » مـهرد نـش  هزیر  ینعی  لاـمر ، جـلاوع  شدـنریگرب  رد  هـچنآ  تـسا :

اههدنسیون
193 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسا ءارفس  ریفس  عمج  یلو  یجنایم  ینعمب  تسا  ریفس  عمج  دنرادنپ  اسب  و  هرفس ، ياهتسدب  هدومرف : ادخ  تسا ،
« راطفنالا - 12 - 10 دینکیم ، هچ  دننادب  هدنـسیون ، مارک  دنـشاب  یناظفاح  امـش  رب  یتسار  و   » هناحبـس ادـخ  لوقب  تسا  هراشا  مارک » هظفح  »
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تعاط و زا  دینکب  هچنآ  ره  دنرادهگن  هک  اههتـشرف  زا  دنـشاب  یناظفاح  امـش  رب  یتسار  هتفگ : عمجم ) ج 12 ص 450   ) رد هر - یـسربط -
(. نایاپ  ) دنسیونب ار  اههدازیمدآ  لامعا  دوخ و  راگدرورپ  دزن  دنیمارگ  هدومرف  هدرک و  اهنآ  فصو  سپس  تیصعم 

بیقر شرب  رد  هکنآ  زج  يراـتفگ  دوـشن  هتفگ  تسا و  ینیـشنمه  پچ  زا  تسار و  زا   » تسا ادـخ  لوـق  یمدآ  ره  رب  اـهنآ  ددـعت  لـیلد  و 
تسا یلاعت  ادخ  لوق  ریسفت  رد  هچنانچ  دنزور  ياههتشرف  زج  بش  ياههتشرف  هک  دنراد  تلالد  يرایـسب  رابخا  و  18 ق » - 17 تسیدیتع ،

اـهنآ و ندـیرفآ  تمکح  و  دـننآ ، هاوگ  ود  ره  زور  بش و  ياههتـشرف  ینعی  ءارـسالا » - 78 تسا ، دوهـشم  مدهدیپس  هدشهدناوخ  یتسار  »
. تشذگ رابخا  یضعب  رد  یخرب  هک  تسا  رایسب  اهنآ  زا  يوب  تسا  رتاناد  ناحبس  يادخ  هکنآ  اب  مدآ  ینب  رب  ندرامگ 

دیامرف ادـخ  اریز  دـنلیلد  نآ  رب  رابخا  تایآ و  هچناـنچ  دراد  یناوعا  هک  دراد  تلـالد  تسا و  لـیئارزع  شماـن  شناوعا » توملا و  کـلم  »
ملا - 11 تسا ، امـش  رب  هتـشامگ  هک  توملا  کلم  دریگب  ار  امـش  ناج  وگب   » دیامرف و  رمزلا » - 42 ناشگرم ، ماگنه  دریگ  ار  اهناج  ادـخ  »

اههتـشرف هک  نانآ   » ّلج ّزع و  دـیامرف  و  ماعنالا » - 64 دننکن ، یهاتوک  ام و  ياههداتـسرف  دنریگ  ار  ناشناج  الع   » ّلج و دـیامرف  و  هدـجس »
«. لحنلا - 28 دندوخ ، رب  راکمتس  دنریگ و  ار  ناشناج  اههتشرف  هک  نانآ   » دیامرف و  لحنلا » - 28 یکاپ ، رد  دنریگ  ار  ناشناج 

ره ادخ  دومرف : دـیجم  نآرق  تایآ  نیا  رد  ضقانت  یعّدـم  قیدـنز  باوج  رد  نینمؤملا  ریمأ  هک  هدرک  تیاور  ( 193  ) دیحوت رد  قودص  و 
توملا کلم  اما  درامگب  دهاوخ  هچ  ره  رب  ار  شیاههدیرفآ  زا  مادک  ره  دنک و  يزاسراک  دهاوخ  روط 

194 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
ادخ دـهاوخ و  هک  شقلخ  زا  ناصاخ  ناج  نتفرگ  يارب  ار  شناگهتـشرف  زا  ياههداتـسرف  و  هدرامگ ، شقلخ  زا  هتـساوخ  ناصوصخمب  ار 

. دهاوخ هچنانچ  دنک  يزاس  راک 
: تسا نینچ  نآ  رد  باوج  هدروآ و  جاجتحا  رد  ار  ربخ  نیا  هر - یسربط -

راک شناـمرفب  نوچ  تسا  وا  راـک  شیاههتـشرف  اههداتـسرف و  راـک  یلو  دوش ، راـک  نیا  يدـصتم  دوخ  هک  تسنآ  زا  رتگرزب  یلاـعت  ادـخ 
«. مدرم زا  لسر و  اههتشرف  زا  هدیزگرب  ادخ   » هدومرف هک  دنیاهنامه  هدرک و  رّرقم  شقلخ  دوخ و  نایم  یچلیا  اههتشرف  زا  ادخ  و  دننکیم ،

کلم تمقن و  ياههتـشرف  نآ  يدـصتم  تسا  راکهنگ  هک  ره  و  دـنتمحر ، ياههتـشرف  شحور  ضبق  يدـصتم  تسا  تعاـط  لـها  هک  ره 
ادـخ راک  مه  توملا  کلم  راک  و  تسا ، هتـسباو  ودـب  ناـشراک  دـنیوا و  ناـمرفب  هک  تمقن  تمحر و  ياههتـشرف  زا  دراد  یناوعا  توملا 

هک ره  تسدب  دیامنیم  رفیک  دهدیم و  شاداپ  دنکیم ، غیرد  دهدیم ، دهاوخ ، هک  ره  تسدـب  دناتـس  ار  یـسک  ره  ناج  هک  تسا  وا  تسا و 
«. دهاوخ ادخ  هچنآ  زج  دیهاوخن   » هدومرف هچنانچ  تسا  وا  راک  وا  ءانما  راک  و  دهاوخ ،

ناج هک  هدرک  رّرقم  یناروای  توملا  کلم  يارب  ادـخ  دومرف : هراب  نیا  رد  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هیقف  رد  قودـص 
اهنآ زا  توملا  کـلم  و  دـنریگ ، اههتـشرف  ار  اـهنآ  ناـج  و  دتـسرف ، شیاـهراک  لاـبند  دراد و  ینارواـی  هک  ینابرهـش  سیئر  نوچ  دـنناتس 

. دنک تفایرد  توملا  کلم  زا  ّلج  ّزع و  ادخ  دنک و  تفایرد 
تسنیا مکی  دیؤم  هتـشرف ؟ عون  ود  ای  دناهتـشرف  ود  مان  ایآ  دندشن و  رکذ  رابخا  رتشیب  رد  يرخآ  يات  ود  ریـشب » رـشبم و  ریکن و  رکنم و  «و 

رد ربق  رد  لاؤس  ندش و  هدنز  تیفیک  اهـشسرپ و  دوش و  یـسرپزاب  هک  یـسک  رد  نخـس  رابخا و  دنتـسین ، رابخا  رثکا  رد  ریخا  يات  ود  هک 
. مینکن نآ  رارکت  هتشذگ و  مّوس  دّلجم 

رد یلو  مدـیدن  ءاعد  نیا  زج  هعیـش  زا  يربتعم  ربخ  چـیه  رد  ار  هتـشرف  نیا  دـیامن ، یـسرزاب  دـنک و  شیامزآ  هک  اهروگ » ناتف  ناـمور  «و 
رد هدمآ ، نیفلاخم  رابخا 

195 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
رد رکنم  ریکن و  زا  شیپ  هک  هتـشرف  تسخن  زا  مدیـسرپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  مالـس  نب  هَّللا  دبع  زا  ضایرلا  ةرهز 

ار هدرم  دیآ و  روگب  هک  نامور  مانب  دـشخردب  دیـشروخ  نوچ  شیور  هک  دـشاب  ياهتـشرف  مالـس  رـسپ  يا  دومرف : دوش ؟ دراو  تیمب  روگ 
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ياجب دوخ  نفک  زا  هعطق  رب  دادـم  ياجب  نهد  بآ  ملق و  ياجب  دوخ  تشگنا  اب  دـسیونب  ار  دوخ  دـب  کین و  رادرک  دـیوگ : واب  دـناشنب و 
. دسیون ار  شیوخ  ياهراک  ذغاک و 

راک همه  يراد و  مرـش  نونکا  يدرک و  يدرکن و  مرـش  ادخ  زا  ایند  رد  راک  اطخ  يا  دیوگ : هتـشرف  دنک ، مرـش  دـسر  شدـب  راکب  نوچ  و 
زور ات  دزادنا  شندرگ  رد  ار  نآ  نزب و  تشگنا  دیوگ  مرادـن ، رهم  دـیوگ  هنب ، رهم  چـیپ و  رد  شدـیامرف  دـسیون و  نآ  رد  ار  دـب  کین و 

. دنیآ ریکن  رکنم و  سپس  هیآ » رخآ  ات  تسا  وا  ندرگب  هدیبسچ  شرئاط  یمدآ  ره  و   » دیامرف ادخ  هچنانچ  تمایق 
ادخ لوسر  هک  رب  ناتسروگب  ارم  تفگ : نمب  هنع - هللا  یضر  ناملـس - هک  هدروآ  هتابن  نب  غبـصا  زا  لئاضف  باتک  رد  لیئربج  نب  ناذاش  و 

ناملس داد ، شباوج  یکی  دز  دایرف  ار  اههدرم  مدرب و  ار  وا  نوچ  و  دیوگ ، نخس  وت  اب  ياهدرم  هتبلا  دسر  تگرم  نوچ  ناملس  يا  هدومرف :
نوچ تفگ : نمض  رد  تفگ و  شباوج  رد  دوب  هدید  هک  گرزب  ياهساره  ینالوط و  ياهناتساد  وا  دیـسرپ و  وا  زا  نآ  زا  سپ  گرم و  زا 
نمب روگ  هشوگ  زا  یکی  متـشگیم و  رب  شاک  متفگ  تفرگ و  ارم  ینامیـشپ  مروگ ، زا  دندرگرب  دنتـساوخ  دـندرک و  عادو  نم  اب  منادـناخ 

. تمایق زور  ات  تسا  خزرب  اهنآ  سپ  زا  تسنآ  هدنیوگ  وا  هک  تسیاهملک  نیا  زگره ، هن  داد ، خساپ 
ربارب رد  ات  منک  هاگآ  ناشرادرکب  ار  اهنآ  گرم  زا  سپ  اـت  هتـشامگ  شقلخ  همهب  ارم  ادـخ  هک  ياهتـشرف  هبنم ، تفگ : یتسیک ؟ وت  متفگ :

يدینـشن تفگ : مرادن  ار  اهنآ  هرامـش  متفگ : سیونب ، ار  تیاهراک  تفگ : دیناشن و  هدیـشک و  ارم  سپـس  دنـسیونب  ار  دوخ  ياهراک  ادخ 
«. دیدرک شومارف  ار و  نآ  ادخ  دنک  هرامش   » ار تراگدرورپ  لوق 

هشوگ تسا ؟ اجک  ذغاک  متفگ  سیونب ، وت  میوگیم و  تیارب  نم  تفگ : سپس 
196 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

؟ تسا اجک  ملق  متفگ : تسا ، وت  لمع  همان  نیا  تفگ  دش و  يذغاک  دیشک و  ار  منفک 
اجب ار  یتـشرد  يدروـخ و  درک و  هتکید  نمب  مدوـب  هدرک  اـیند  رد  هچ  ره  هگنآ  و  تناـهد ، بآ  تفگ  دادـم ؟ متفگ : تاهبابـس ، تشگنا 
دنبای هدرمـش و  ار  همه  هکنیا  زج  دراذگن  اجب  یتشرد  درخ و  هک  تسیاهمان  هچ  نیا  ام  رب  ياو  دنیوگیم  و   » دیامرف ادخ  هچنانچ  تشاذـگن 

«. فهکلا  50 ار ، یسک  تراگدرورپ  دنکن  متس  دوخ و  شیپ  دندرک  هچنآ  ره 
نم اب  ارچ  هبنم  يا  متفگ : دـندرک ، نم  ندرگ  قوط  ار  ناهج  ياههوک  همه  ایوگ  تخادـنا و  مندرگب  داـهن و  رهم  تفرگ و  ار  هماـن  سپس 

هک ياهمان  تمایق  زور  شیارب  میروآرب  و  هتسب ، شندرگب  شلمع  همان  یمدآ  ره  و  « ؟ يدینشن ار  تراگدرورپ  هتفگ  تفگ : ینکیم ؟ نینچ 
وت اب  باطخ  نیا  و  ءارسالا » - 14 - 13 یـشاب ، سرباسح  تدوخ  هک  زورما  تیارب  تسا  سب  ار  دوخ  همان  ناوخب  هدـش ، زاب  نآ  اب  دروخرب 

(. ربخ رخآ  ات   ) تفر نم  رب  زا  سپس  يدوخ ، هاوگ  دوخ  تسا ، زاب  تمشچ  ولج  تاهمان  دنرآ و  ار  وت  تمایق و  زور  رد  تسا 
دوخ دیرادهگن  دیدیورگ  هک  نانآ  ایأ   » ادخ لوقب  تسا  هراشا  تسنانزاخ و  کلام و  ریـسفت  شنامرف » رد  ار  ادخ  دننکن  هانگ  هک  نانآ  «و 

شنامرف و رد  ار  ادخ  دننکن  هنگ  دنیور و  تخس  وخدنت و  ياههتشرف  شتـسرپرس  گنـس ، دنمدرم و  شمزیه  هک  یـشتآ  زا  ار  ناتناسک  و 
تـشهب نامداخ  یخرب  لاح  اسب  و  تسا ، تشهب  نامداخ  ناوضر و  حرـش  دـنیوگ » هک  ناـنآ   » و میرحتلا » - 6 دنراد ، نامرف  هچ  ره  دـننکب 

، دیما زا  تسا  حلـصا  مدرم  رتشیب  يارب  میب  نوچ  دروآ ، تشهب  زا  شیپ  ار  خزود  حرـش  و  خزود ، نانزاخ  زا  سپ  هینابز  رکذ  نوچ  دـشاب ،
. دناشک يرادرکدب  هب  ار  اهنآ  توهش  اریز 

هچ امش و  یئابیکش  يارب  امش  رب  دورد  هک  دنیآرد  اهنآ  رب  ود  ره  زا  اههتشرف  و   » نایتشهب فصو  رد  ادخ  لوقب  تسا  هراشا  مکیلع » مالس  »
هدژم مکیلع ، مالس  هتفگ : شریسفت  ج 1 ص 622 )  ) رد يواضیب  دعرلا » تسیبوخ 23 و 24 - هناخ  ماجنا ، رد 

197 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا امش  ربص  يازسب  نیا  ینعی  تسا  یتمالس  ماودب 

میهاربا نب  یلع  و  هضور ) - 98  ) رد ینیلک  نینمؤم ، يا  تسا  امـش  صوصخم  هک  هناخ  نیا  تسا  یماجنا  بوخ  ینعی  ِراَّدـلا » یَبْقُع  َمِْعنَف  »
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تیاور تشهبب  نتفر  زا  سپ  تمایق و  زور  رد  نایقّتم  لاح  فصو  رد  مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  ربتعم  دنـس  دـنچب  یمق ) ریـسفت   576  ) رد
دنـسر و شغاب  تسخن  ردـب  و  دـنیامن ، جـیوزت  وا  اب  ار  هیروح  دـنیوگ و  داب  كرابم  واب  ات  دتـسرف  تشهبب  هتـشرف  رازه  ادـخ  هک : دـندرک 

. هداتسرف وا  تینهت  يارب  ار  ام  ادخ  ریگب ، هزاجا  ام  يارب  ادخ  ّیلو  زا  دنیوگ : شنابردب 
دسر تسخن  ردب  ات  دیایب  تسا  رود  وا  زا  غاب  هس  هک  بجاح  دزن  وا  دهد و  ربخ  واب  امـش  زا  ات  میوگب  وا  بجاحب  نم  دیوگ  نابرد  هتـشرف 

بجاح مریگ  هزاجا  ناشیارب  نم  دنتساوخ  و  دنیوگ ، تینهت  ادخ  ّیلوب  ات  هداتسرف  نیملاعلا  ّبر  هک  دناهتـشرف  رازه  هناتـسآ  رب  دیوگ  واب  و 
تـسا غاب  ود  ادـخ  ّیلو  بجاح و  نایم  تفگ : هدرک ، تولخ  ءاروح  شنز  اب  وا  مهاوخ و  هزاـجا  ادـخ  ّیلو  زا  هک  تسنارگ  نم  رب  دـیوگ 

ادخ ّیلوب  دیوگ  دهد و  شرازگ  ار  نیمه  دور و  ناراکتمدخ  دزن  راکرس  دهاوخ و  هزاجا  دهد و  شرازگ  دور  راکرس  دزن  بجاح  تفگ :
. هتشامگ ياهتشرف  يرد  ره  رب  و  دراد ، رد  رازه  هک  تسیرالات  رد  وا  دنوش ، دراو  ادخ  ّیلوب  اههتشرف  و  دننک ، مالعا  يوب  اهنآ  و  دیناسرب ،
ادخ ماغیپ  تفگ : دنک  یئامنهر  رد  کی  زا  ار  هتشرف  ره  راکرس  دنک و  زاب  ار  يرد  هتـشامگ  ره  دوش  رداص  اههتـشرف  دورو  هزاجا  نوچ  و 

(- هیآ رخآ  ات  مکیلع  مالـس   ) رالات رد  زا  ینعی  دـعرلا » دنیآرد 23 - وا  رب  رد  ره  زا  اههتـشرف  و   » ادـخ لوق  تسنیا  دـنناسرب و  ار  ّلج  ّزع و 
تسا و وا  تمعن  تمارک و  ادخ و  ّیلو  شدوصقم  رهدلا » - 20 ینیب ، یگرزب  کلم  تمعن و  ینیب  نوچ  و   » ادخ لوق  ینعم  تسنیا  دومرف :

(. ربخلا  ) الاو گرزب و  کلم  تسنیا  دنوشن ، دراو  وا  رب  هزاجایب  ادخ  ياههتشرف  هک  وا  گرزب  کلم 
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، دندادش ظالغ  نامه  دـنخزودب و  هتـشامگ  هتـشرف  هینابز 19  دیـشک » شتآـب  دـیهن و  دـنب  دـیریگب و  ار  وا  دوش  هتفگ  اـهنآب  هک  هیناـبز  «و 
هتخانش برع  نابز  رد  هتفگ : شفخأ  دنشک ، خزودب  ار  مدرم  هک  دنیوگ  ار  اههتـشرف  یخرب  تسنابـساپ و  برع  دزن  هینابز  هتفگ : يرهوج 

. دیدابع لیبابا و  نوچ  درادن  درفم  هک  تسا  یعمج  تسین و 
رثکا اب  دراد  تافانم  یکدـنا  نیا  و  تسین ، مولعم  ام  رب  اهنآ  ماقم  اـج و  و   » میدربن ماـن  صوصخب  هک  ناـنآ  ینعی  هرکذ » نم  اـنمهوا  نم  «و 
هکنیا ای  تسا  ینتورف  روظنم  دوش  هتفگ  هکنیا  زج  هدومن  اهنآب  ار  اهنیمز  اهنامـسآ و  توکلم  ادخ  دـننادیم و  ار  ملاوع  همه  اهنآ  هک  رابخا 

ار اهنآ  ناکم  اج و  نونکا  ای  تسین ، شراهظا  رد  تحلـصم  مینادـب و  رگید  هار  زا  هچ  رگ  مینادـن  تنـس  نآرق و  رهاـظ  زا  تسنیا  دوصقم 
اهاعد وا  اریز  تسا ، هتفگ  دنناوخ  ار  ءاعد  هک  نارگید  نابز  زا  هکنآ  ای  دننادن ، ار  هثداح  تایـصوصخ  یخرب  هک  تسین  رود  اریز  مینادـن ،

. نایعیش يارب  تسا  یتمعن  نیرتگرزب  نآ  هدرک و  هتکید  نارگید  يارب  ار 
هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  خیش  هچنانچ  دراد  اج  هتـشرف  مادک  ره  رد  هک  دراد  تلالد  بآ » نیمز و  اوه و  ناکـس  «و 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا 
مالّسلا هیلع  یلعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  تسا  ربمغیپ  شرافـس  رد  و  دراد ، یلها  بآ  دومرف : يراج  بآ  رد  ندیـشاش  زا  هدش  نقدغ 

. دنراد اج  یئاههتشرف  اهنآ  رد  اریز  گنل  اب  زج  اهرهن  رد  دورو  هتشاد  دب  گنل و  اب  زج  نامسآ  ریز  ار  لسغ  متّما  يارب  هتشاد  دب  ادخ  هک 
لخن تخرد و  زا  نیمز  هاـیگب  اههتـشرف  ّلـج  ّزع و  ادـخ  هـک  هدروآ  مالّـسلا  هـیلع  رفعج  یبا  زا  شدنـسب  ص 363 ) ج 1   ) لــلع رد  زین  و 

وا نابهگن  رگا  و  درادهگن ، دراد  هچنآ  ار و  وا  هک  تسیاهتـشرف  ّلج  ّزع و  ادخ  فرط  زا  وا  اب  زج  دـشابن  یلخن  تخرد و  چـیه  هتـشامگ و 
(. ربخلا  ) دندروخیم تشاد  هویم  یتقو  نیمز  ناروناج  اههدنرد و  دوبن 

دنچ رگید و  ياههتـشرف  زا  دناهتـشامگ  اهنآ  رب  ای  دنطلـسم  اهنآ  رب  ای  دـنمدرم  هارمه  هک  اههتـشرف  ینعی  دناهتـشامگ » مدرم  رب  هک  نانآ  «و 
رامیب ياههدننکتدایع  نانکهقردب  و  دنوش ، هتفرگ  تربع  ات  دنشک  ریزب  ندرگ  هک  نانآ  تابّقعم  دننام  هتشذگ  ناشرتشیب  هک  دناهتسد 
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هک نانآ  و  ناراد ، هزورب  نایوگاعد  دنشکیم و  هدز  تبیصم  لدب  تسد  هک  نانآ  دننکیم ، یئادگ  ناحتما  يارب  هک  اهنآ  و  نمؤم ، نیرئاز  و 

اهنآ رامیب  دننک و  هقردب  ار  نارئاز  دنامالّسلا و  هیلع  نیسح  رئاح  رد  هک  نانآ  دنهدیم و  هدژم  واب  دنشکیم و  تسد  هنشت  راد  هزور  يور  هب 
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. تسا رایسب  رابخا  رد  اهنآ  دننام  دننک و  عفد  نانمؤم  زا  ار  نیطایش  هسوسو  هک  نانآ  دنیوگ ، نیمآ  ناشیاعدب  دننک و  تدایع  ار 
تـسا هراشا  دناهتـشامگ  مدرم  شنیرفآب  هک  ناـنآ  ینعی  دـهد  يردـصم  ینعم  رگا  تسا و  قولخم  ینعمب  اـجنیا  رد  قلخ  هکنیا  رب  اـنب  نیا 

كاخ نآ  زا  دهد و  نامرف  اهنادب  دنیرفآ  ار  یسک  دهاوخ  نوچ  تسا و  قالخ  هتـشرف  ود  ار  ادخ  هک  تسا  دراو  يرایـسب  رابخا  رد  هچنآب 
دنریگرب هط » - 55 میروآرب ، ار  امش  نآ  زا  رگید  راب  مینادرگ و  زاب  ار  امـش  نآ  رد  میدیرفآ و  ار  امـش  نآ  زا   » هدومرف شنآرق  رد  ادخ  هک 

(. ربخلا  ) دنک یحو  اهنادب  دهاوخ  هچنآ  ادخ  و  ینیرفآ ؟ هچ  اراگدرورپ  دنیوگ : دننک و  ریمخ  محر  رد  هتفرگ  اج  هفطن  اب  ار  نآ  و 
رد اههتـشرف  تسا و  لماش  مه  ار  دیهـش  قئاـس و  زج  مکح  نیا  هک  تسا  هراـشا  نیا  و  دـیآ » سک  ره  هک  يزور  اـهنآ  رب  تسرف  تمحر  »

ار وا  یکی  هک  دناهتـشرف  ود  دیهـش » قئاس و  تسا  وا  اب  تسه ، زاین  اههتـشرفب  زور  نیا  رد  هکنیا  ای  و  دـنراد ، یگرزب  ياهراک  تمایق  زور 
دیهـش اهیدـب و  هدنـسیون  قئاس  دـناهتفگ : و  دـنکیم ، ار  راک  ود  ره  هک  تسا  یکی  هتفگ  و  تسا ، وا  رادرک  هاوگ  يرگید  دـنارب و  رـشحمب 

. تسا یسک  ره  اب  هک  تسا  هرامش  رتمک  دوصقم  اسب  و  شرادرک ، مادنا و  هاوگ  تسا و  وا  دوخ  قئاس  دناهتفگ ، و  اهیکین ، هدنسیون 
باذع يارب  دنشاب  شیب  یضعب  مه  رارـشا  هارمهب  و  دننک ، هقردب  هتـشرف  اهرازه  ار  ناکین  هک  هدمآ  رابخا  رد  اریز  تسا ، سنج  دوصقم  ای 
نکمم دـنهانگ  زا  موصعم  دوخ  هک  اههتـشرف  یکاپ  دـیزم  يارب  ءاـعد  تسا ، یکی  زا  شیب  راـبخا  رثکا  رد  هتـشرف  زا  ناـهاوگ  و  رتتخس ،

هک تسا  سک  نآ  ادخ  ياهمان  رد  داوج  ددرگرب ، امب  تسا 
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مه ار  لئاضف  فرش و  ریخ و  عاونا  عماج  دهدب  دیاب  ار  هچ  ره  سک  رهب  دریذپن و  نایاپ  وا  ششخب  هکنآ  میرک  درادن و  غیرد  شـشخب  زا 
. هدمآ مه  هدننکتشذگ  رایسب  ینعمب  و  دنیوگ ،

بتارم تاجرد و  فانصا و  رد  هدراو  تایآ  رابخا و  عماج  نوچ  مدومن  یلصفم  حرش  مدروآ و  اجنیا  ار  فیرـش  ءاعد  نیا  انامه  میوگیم :
. انعم ظفل و  رظن  زا  تسا  مکحم  شنتم  رتاوتم و  شدنس  تسا و  اههتشرف 

1 همه 10 / نانیا  و  یکشخ ، ناروناج   1 یمدآ 10 / نج و  و  تسا ، ّنـج   1 هدازیمدآ 10 / هک  تسا  تیاور  هتفگ : شریـسفت  رد  يروباشین 
، ایند نامسآ  ياههتشرف   1 ناشهمه 10 / و  نادب ، هتشامگ  نیمز و  ياههتشرف   1 ناشهمه 10 / ایرد و  ناروناج   1 اهنیا 10 / همه  و  اههدنرپ ،

اهنآ همه  و  دنکدنا ، رایسب  یسرک  ربارب  رد  همه  سپس  متفه  نامسآ  ياههتـشرف  ات  بیترت  نیدب  مود و  نامـسآ  ياههتـشرف   1 همه 10 / و 
نیمز اهنامسآ و  ربارب  نوچ  هدرپ  ارس  ره  عافترا  انهپ و  ازارد و  و  تسا ، رازه  ناشرامش 600  هک  دنشرع  هدرپ  ارس  کی  ياههتشرف   1 / 10

. سیدقت حیبست و  لاجنج  تسا و  مئاق  ای  عکار  ای  دجاس  ياهتشرف  نآ  رد  زج  تسین  یئاپ  ییاج  و  دنشاب ، یمک  زیچ  دوش  دنراد  هچ  ره  و 
دنیاهنآ هارمهب  دـنادن و  ادـخ  زج  ار  ناـنآ  هرامـش  اـیرد و  رد  دـناهرطق  نوچ  دـنخرچیم  شرع - درگ  هک  یئاههتـشرف  ربارب  رد  همه  سپس 

دنزرون و ربکت  ادخ  تدابع  زا  دنراد و  ربنامرف  اونش و  همه  دنلیئربج و  ياههاپـس  هک  یئاههتـشرف  دنلیفارـسا و  ناوریپ  هک  حول  ياههتـشرف 
. دنوشن گنتلد 

ناگتشرف فانصا  دروم  رد  هدئاف  کی 
زا ار  اهنآ  دیرفآ ، اناوت  دنمشیدنا  حاورا  دش ، ینالوط  دزرب و  مهب  ار  شنیرفآ  نوچ  ّلج  ّزع و  ادخ  هتفگ : ءایـشالا » للع   » باتک رد  سانیلب 

شبنج زا  یخرب  درـس ، بآ  شبنج  زا  یخرب  نازوس ، شتآ  وترپ  زا  یخرب  درـس ، داب  یمرگ  زا  یخرب  دـیرفآ ، شتآ  ینـشور  داب و  یمرگ 
مه مادک  ره  چیه ، دنرادن  كاخ  تعیبط  زا  تعیبط ، دنچ  دیرفآ  هس  نیا  زا  ار  هیولع  ادـخ  دـندش ، هدـیرفآ  روش  بآ  زا  یخرب  غاد و  بآ 

دنرادن بیکرت  دناطیسب و  همه  دش ، رکذ  هک  دناعبط  هس  نیمه  زا  دنشاب  ینیمز 
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. دنتشاد گرم  دنتشاد  رگا 
دنزادنا و وترپ  اهنادب  نارتخا  و  دیفس ، هایس و  نیمز  ایرد و  کنخ و  داب  نانکاس  ناطیش و  نج و  هتشرف و  زا  دنمشیدنا  سانجا  همه  دننانیا 
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ار اهنآ  دنـشاب و  عیابط  رپ  دوخ  هک  دـنریگن  مه  ار  يرگید  ياج  دـنرون ، اریز  دـنریگن  مه  ار  يرگید  ياج  ددـنویپ و  اهنآ  رون  اب  ناـشرون 
. دنروآ ور  اهنآ  رب  دننک و  یتسرپرس 

دنرهوگ و کی  زا  دنرادن و  بیکرت  نوچ  دنوشن ، تسین  دنـشابن و  مه  زا  هک  تسارب ، ردنا  نایناحور  زا  یگرزب  قلخ  ار  عئابط  زا  کی  ره 
نآ رب  هچ  نادب  زور  بش و  رد  دننک  راک  هتسویپ  دنوشن ، رامیب  دنباوخن ، دنوشن ، گنتلد  تسا ، رتشیب  اهزیچ  همه  زا  ناشهرامش  ور  نیا  زا 

امرس و امرگ و  اهداب و  اهناراب و  نارتخا و  هام و  دیشروخ و  تکرح  و  رگید ، کی  رد  اهنآ  نتـشاد  مه  رد  کلف و  تکرح  زا  دناهتـشامگ 
دنچ و  دناهتشامگ ، نادب  هچنآ  رد  دنرگراک  هتسویپ  همه  و  روناج ، یمدآ و  ياهراک  نداعم و  رادناج و  هایگ و  ندرب  سپ  ندروآ و  شیپ 

. دنسنج
اهنآ اریز  تسشن  دنناوتن  تفاطل  يارب  تسا ، فیطل  یناحور و  اهنآ  عبط  اریز  دننیشنن  هداتسیا و  اپ  رب  هشیمه  هک  تسا  یلعا  کلف  رد  یکی 

زج دنورن و  پچ  تسار و  يوسب  دنرادن  يراک  ناشهدیرفآ  هک  يزور  زا  هدیرفآ  ار  اهنآ  هکنآ  يارب  دنیوگ  حیبست  همه  دناشکیم ، الابب  ار 
. دندش هدیرفآ  شتآ  زا  هک  هچ  دوخ  عبط  يدنت  يارب  دنراد  یتخس  تظلغ و  دنرادن ، یلغش  راگدرورپ  حیبست 

یلد گنـس  یتخـس و  دـندش  هدـیرفآ  بآ  حور  زا  نوچ  مارآ  لدـتعم و  یقلخ  نینچمه ، نویناحور  زا  دـنگرزب  یقلخ  يرتشم  کلف  رب  و 
نیینارون زا  میظع  یقلخ  خیرم  رد  دننک ، قلاخ  دیجمت  دنخرچب و  دنروآ و  يور  شتکرح  اب  و  دننک ، یتسرپرـس  ار  يرتشم  کلف  دـنرادن ،

نآ اب  دننک و  یتسرپرـس  ار  خیرم  کلف  ور  نیا  زا  دنرادن  تمحر  تفأر و  ور  نیا  زا  دناهتفات ، شتآ  رون  زا  اریز  تخـس ، ظیلغ و  دنتـسه ،
. دنتسین مدرم  راک  رب  هتشامگ  و  دنرادن ، رهم  نوچ  دنرادن ، يزیچ  نآ  زج  دنخرچب و 

تخس ناشعبط  نوچ  محریب  تخس و  نییبورک  زا  دنشاب  یقلخ  دیشروخ  کلف  رد 
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اهنآ لـسن و  دـیلوت  ندرک و  تشک  زا  دـنمدآ  ینب  ياـهراک  رب  هتـشامگ  دـنراد ، روـن  شمارآ و  و  دـندش ، هدـیرفآ  حور  داـب و  زا  تسا و 
اهنآ ياذغ  دنناسر و  الاب  بکاوکب  و  دیشروخب ، دنرآرب و  هامب  ار  راخب  نآ  دیآرب و  ناخد  راخب و  شتکرحب  دنهد و  تکرح  ار  دیشروخ 

، دنریگ راکب  ار  همه  دـنراد و  طلـست  دوخ  زا  رتارف  نویناحور  همه  رب  دـنناروناج و  تدالو  اهتعارز و  اههویم و  رب  هتـشامگ  نانآ  و  دـشاب ،
ناطیـش و ناوریپ  هک  دنیاهنآ  دننک و  رثا  دیلاوم  شیاز  ناهج و  حالـصا  رد  دننک و  راک  نآ  اب  و  دنخرچب ، دیـشروخ  اب  ینارون و  دنفیطل و 

راد راهم  نوچ  دـنیوگ  هکئالم  ار  اهنآ  و  دـننک ، ظفح  اهنآ  زا  ار  ناروناج  دـنزاسن و  ناریو  هاـبت و  ار  ناـهج  اـت  دـنرادهگن  ار  شنادـنزرف 
. دنزاسن ناریو  ار  ناهج  ات  دنناوید 

زا هچ  ره  دنیمدآ و  رادتسود  ورکین ، وبشوخ و  هرهچ و  شوخ  و  دناهتـسیاش ، لدتعم و  هک  دنـشاب  نایناحور  زا  یقلخ  زین  هرهز  کلف  رد 
دـشاب و تدالو  لسن و  ات  دـننک  شالت  يزیچ  ره  هدام  رن و  نایم  تفلا  رد  و  دـنزوسلد ، ناـبرهم و  اهنادـب  دـنیاهنآ و  زا  رتورف  هک  اههدـنز 

. دناهتشامگ نادب 
هدـنب نوچ  ناشربارب  رد  هتـسویپ و  دـنرون  زا  هک  ینایناحور  نادـب  دـندش و  هدـیرفآ  مرگ  داب  زا  هک  دنـشاب  ینایناحور  دراـطع  کـلف  رد  و 

، دننام اهنآ  ناریزوب  و  دننک ، راک  اهنآ  يداشلدب  و  دنناباتش ، دیشروخ  کلف  هکئالم  تمدخ  رد  دندرگن  ناهن  چیه  اهنآ  مشچ  زا  و  دنشاب ،
ظفح درخ و  روناج  رب  زین  دناهتشامگ  دنسر و  لامکب  ات  دنیآرب  نیمز  زا  هک  هایگ  ياههناوج  يرادهگن  دنناهایگ و  حالـصا  رب  هتـشامگ  و 

. دنراک رد  زور  بش و  رد  هتسویپ  اهنآ  و  نآ ، رون  تسا و  دیشروخ  زا  هام  شبات  مرج و  شکرس ، نیطایش  زا  نآ 
تخـس دازیمدآب  دـنرادن و  یتخـس  مشخ و  تروص ، کین  اـبیز و  هرهچ ، شوخ  دـننامحر و  ياههتـشرف  هک  هتـشرف  زا  تسا  رپ  هاـم  کـلف 

شور رد  دننک و  حالـصا  ار  ناهایگ  دنراد و  رهم  ناروناج  هب  و  دنرتهدننام ، نایناحور  همه  زا  نایمدآب  و  دـنکیدزن ، اهنادـب  نوچ  دـنریگن 
نایامن اهنآ  رب  هک  اسب  نانآ  اب  تسویپ  زا  و  هشیمه ، دناهدازیمدآ 
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دندزدن نخس  الاب  ياههتشرف  زا  ات  شنادنزرف  دنرادهگن و  وت  ناطیش  زا  ار  نآ  دنراد و  طلست  نامـسآ  رب  و  دنیوگ ، نخـس  اهنآ  اب  دنوش و 
هابت ات  دـننک  ظفح  اهناطیـش  زا  ار  نآ  و  دـنوش ، تشک  نیمز  رد  هک  اـههناد  رب  دناهتـشامگ  اـهنامه  دنتـسویپ و  دیـشروخ  کـلفب  هک  اـهنآ 

. تسا یگرزب  يورین  لسن  تشک و  رد  ناهج و  رد  ار  شنادنزرف  وت و  ناطیش  اریز  دنزاسن ،
، یکیب دسرب  ات  دنراد  لاب  راهچ  یخرب  لاب ، جنپ  یخرب  لاب و  شـش  یخرب  دراد ، رپ  رتشیب  دشاب  رتکزان  رتفیطل و  یناحور  شنیرفآ  ره  و 
دنت و داب  روش و  بآ  یمرگ  زا  اریز  دنـشاب  داب  كاخ و  بآ و  هدرپ  رد  و  دـندرگ ، قحلم  عئابطب  دـنوش  دـیدپ  نوچ  تعیبط  نارکفم  اما  و 
ورین و رپ  ثیبخ و  رایـسب  نیمز ، رد  دـنراکهابت  راکافج و  نامرفان و  همه  شنادـنزرف و  تسا و  لیئاطیـش  اـهنآ  ماـم  دـناهدیدنگ و  كاـخ 

ّطلسم اهنآ  رب  الاب  شنیرفآ  ناهج و  ندرک  ناریو  و  دنداسف ، نایغط و  رس  رب  تسا و  دیلپ  ناشیاهناج  دنراد ، جمس  ياهور  دناهرهچ  تشز 
(. نایاپ  ) دیریگب ار  اهنآ  ولج  ناهج  نتخاس  هابت  ندرک و  ناریو  زا  تسا و 

اب دنقفاوم  دـناهتفرگ و  ءایبنا  زا  شناد  هک  تسا  اهنآ  زا  نیرید  ءامکح  تاملک  رتشیب  ینادـب  ات  مدروآ  ار  وا  مالک  زا  هصالخ  نم  میوگ : و 
. دندروآرد اهتعدب  دوخ  دساف  لیلع و  يأرب  اهنآ  نارخأتم  و  هدمآ ، عرش  نابز  رد  هچنآ 
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برقم ياههتشرف  فصو  رد  مه  زاب 

دیجم نآرق  تایآ 

. ناهد میب  زا  یشاب  ات  تلد  رب  نیمالا * حور  شدروآ  ورف  ( 194 - 193  ) ءارعشلا - 1
و دیدرگ * نازیوآ  دش و  کیدزن  سپس  دوب * قفا  نیرتالاب  رد  وا  و  دش * راوتسا  هک  يدنمورین  ورین * تخس  شتخومآ  ( 9 - 5  ) مجنلا - 2

. رتکیدزن ای  نامک  يوس  ود  نوچ  دش 
رای تسین  و  نیما * سپـس  عاطم  رادیاپ * شرع  بحاص  دزن  رادورین  تسیدنمجرا * هداتـسرف  هتفگ  نآ  هک  یتسار  ( 24 - 19  ) ریوکتلا - 3

. بیغ رب  تسین  دنمغیرد  وا  و  دید * نشور  یقفا  رد  ار  وا  هتبلا  و  هناوید * امش 

ریسفت

هداتسرف ورف  دزاسن  نوگرگد  ار  نآ  تسا و  لیئربج  هک  نیما  هلیسوب  ار  نآرق  ادخ  ینعی  هتفگ : عمجم  ج 7 ص 204 )  ) رد هر - یسربط - : 
دنک هدنز  دنک  لزان  تاکرب  زا  هچ  نادب  ار  اهناج  نوچ  دناهتفگ : و  دنک ، هدنز  ار  نید  هک  هدیمان  حور  ار  وا  و 
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ار وا  دیناونـشیم و  لیئربجب  ار  نآ  ادـخ  نوچ  تسا  عسوت  لیبس  رب  نیا  و  دّـمحم ، يا  تلد » رب   » یناـحور تسا  یمـسج  نوچ  دـناهتفگ : و 

لدب ایوگ  سپ  درکیم ، ظفح  درپسیم و  لدب  ار  نآ  يو  و  دناوخیم ، ودب  دروآیم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  رب  و  درکیم ، ظفح 
. شدروآیم ورف  وا 

ج 2 ص 188)  ) رد يواضیب  هدومن  شءاعو  ار  نآ  هداد و  اج  تلد  رب  هدرک و  نیقلت  وتب  یبوخب  ار  نآ  ادخ  هک  تسنیا  دوصقم  دناهتفگ  و 
ورف حورب  تسخن  هیناحور  یناعم  هک  تسنیا  يارب  تسا  صوصخم  وضع  رگا  تسا و  اجب  تسا  حور  لد  زا  دوصقم  رگا  هتفگ : شریـسفت 

لیئربج نیمالا  حور  و  دندنب ، شقن  لایخ  حول  رد  و  دنیآرب ، زغمب  هگنآ  مه و  اب  اهنآ  یگتـسباو  هطـساوب  دنوش  لدب  لقتنم  هگنآ  دـنوش و 
. تسنافلاخم باذع  هک  اههدنهد » میب  زا  یشاب  ات   » تسا یحو  رب  نیما  هک  تسا 

ینعی ةرم » وذ   » دوخ شنیرفآ  ناـج و  رد  تسا  ورین  اـب  هک  لـیئربج  ینعی  هتفگ : ج 9 ص 173 )  ) عمجم رد  یـسربط  يوُْقلا » ُدیِدَش  ُهَمَّلَع  »
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دروآرب و نامـسآب  دـنک و  هایـس  بآ  يور  زا  ار  طول  موق  ياـههیرق  هک  دوب  وا  يورین  زا  هتفگ : و  یبـلک ، زا  تقلخ  رد  تخـس  دـنمورین و 
سابع و نبا  زا  قلخ ، شوخ  تسردنت و  ینعی  دناهتفگ  دندش ، دوبان  دیـشک و  دومث  موق  رب  يدایرف  هک  دوب  وا  یتخـس  زا  و  دومن ، نوگژاو 

. دمآرب دورف  دمآ و  تفرب و  تشاد  رذگ  اوه و  رد  ینعی  ةرم  وذ  هدش  هتفگ  نارگید و 
رتالاب هک  قرشم  قفا  ینعی  رتالاب » قفاب   » تسا لیئربج  نامه  هک  دّمحمب  دورف  زا  سپ  دوخ  یلصا  تروصب  دیدرگ  راوتسا  ینعی  يوتـساف » »

تساوخ وا  زا  لوسر  دشیم و  ورف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هب  نایمدآ  تروصب  لیئربج  دنتفگ : ءاوه ، رد  هن  نیمز  يور  رد  تسبرغم  زا 
دّمحم هک  دوب  یلعا  قفا  رد  نآ  ینیمز  نامـسآ ، رد  راب  کی  نیمز و  رد  راب  کی  دومن ، راب  ود  و  دیامن ، يوب  یلـصا  تروصب  ار  دوخ  هک 
تروص رد  لیئربج  تفر و  شوه  زا  ربمغیپ  تسب و  ار  قفا  همه  درک و  عولط  وا  رب  قرـشم  زا  لیئربج  دوب و  ءارح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

«. تخیوآ رد  دش و  کیدزن  سپس   » هک ادخ  لوق  تسنیا  دینابسچ و  دوخب  ار  وا  دمآ و  نایمدآ 
206 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

دـنراد و انعم  کی  یلدـت  یند و  هتفگ : جاجز  درک ، لوزن  دّـمحمب  نیمز  زا  یلعا  قفا  رد  يراوتـسا  زا  سپ  لیئربج  دـنتفگ  هداـتق  نسح و 
اب ینعی  هدـش  هتفگ  و  دّـمحم ، نتخومآ  زا  سپ  نامـسآ  رب  دـش  راوتـسا  لـیئربج  هک  ینعی  تسا  ّبیـسم  نبا  زا  تسا و  برق  ینوزف  یلدـت 

راوتـسا تسا  ایند  نامـسآ  هک  یلعا  قفا  رد  دّمحم  لیئربج و  ینعی  دـناهتفگ : و  دـنیب ، ار  وا  ربمغیپ  ات  داتـسیا  لدـتعم  اوه  رد  دـمآ و  باتش 
هَّللا یلـص  ربمغیپ  زا  دـنتفگیم و  سوق  باق  ار  کیدزن  هک  دوب  برع  تداع  تسنامک و  سوق  ِْنیَـسْوَق » َباق  َناکَف   » جارعم بش  رد  دـندش 

. رتمک دوب و  عارذ  ود  هلصاف  ینعی  تسا  عارذ  ینعمب  تسا و  سایقم  سوق ، هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و 
نآرق هتفگ : ٍمیِرَک  ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ  ادـخ  لوق  رد  و  دـید ، لاـب  اب 600  ار  لیئربج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هتفگ : دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع 

زا ینامرف  ره  ماجنا  رد  تسا  دنمورین  ، » هدـش ورف  وا  نابزب  ادـخ  مالک  تسا و  لیئربج  وا  هک  شراگدرورپ  دزن  یمارگ  تسا  یلوسر  هتفگ 
نوگژاو ار  اهنآ  نامسآب و  ات  دنکرب  نیمز  زا  شلاب  ياهرس  اب  ار  طول  موق  ياهرهش  هک  دوب  شیورین  زا  و  یناسر ، ماغیپ  رادرک و  شناد و 

. درک
: دنیوگ هچنانچ  دراد  میظع  يردق  الاب و  یماقم  تسا » نیکم  شرع  بحاص  دزن  »

دوب نیا  يو  زا  اهنآ  يربنامرف  زا  دناهتفگ  دـنرب  ار  شنامرف  اههتـشرف  نامـسآ ، رد  ینعی  اجنآ » تسا  عاطم   » ناطلـس دزن  تسا  نیکم  ینالف 
دومرف ار  خزود  نابرد  دید  دوب  نآ  رد  هچ  ره  دمآرد و  نآ  رد  و  دوشگ ، ربمغیپ  يارب  شیاهرد  ات  دومرف  ار  تشهب  نزاخ  جارعم  بش  هک 

. ءایبناب یناسر  ماغیپ  ادخ و  یحو  رب  ینعی  نیما »  » درک هاگن  نآ  رد  دوشگ و  ار  نآ  ات 
بحاص دزن  تسا و  دنمورین   » هدوتس ار  وت  تراگدرورپ  بوخ  هچ  دومرف ، لیئربجب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ثیدح  رد 

طول موق  ياهرهـش  يارب  مدـش  هداتـسرف  هک  تسنیا  میورین  تفگ : تسا ؟ مادـک  تتناما  تسیچ و  تیورین  تسا » نیما  دراد و  ماقم  شرع 
لها اـت  ـالابب  متـشادرب  هدـنکرب و  نیمز  هت  زا  ار  اـهنآ  و  ناـنز ، ناـکدوک و  زج  وجگنج ، درم  رازه  يرهـش 400  ره  رد  دوب و  رهـش  راهچ 

زگره هک  تسنیا  متناما  اما  و  مدرک ، كاله  مدرک و  ترپ  ار  اهنآ  هگنآ  دندینش و  ار  اهگس  گنب  هجوج و  زاوآب  اهنامسآ 
207 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. مداهنن ارف  اپ  مراد  هک  ینامرف  زا 

وا  » قرـشم يوس  زا  تسا  یلعا  قفا  هک  دـید  دـمدیم  دیـشروخ  هک  اجنآ  رد  شیلـصا  تروصب  ار  لیئربج  ربمغیپ  ِنِیبُْملا  ُِقفُأـْلِاب  ُهآَر  ْدََـقل  َو 
لیخب بیغب   ) هکنیا یئاسک  تسا و  ریثک  نبا  تئارق  لهـس و  زج  تسا  هرـصب  لـها  تئارق  هک  ءاـظب  تئارق  رب  اـنب  تسین » هدز  تمهت  بیغب 

. تسا فورعم  هک  داض  هب  تئارق  رب  انب  دناسرن  ناربمغیپ  هب  دهد  میلعت  واب  ادخ  ار  هچنآ  هک  تسین )

رابخا

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 415 

http://www.ghaemiyeh.com


« رون  » مانب دیناسر  يرهنب  ملیئربج  دندرب  جارعمب  ارم  نوچ  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  شدنسب  قودص : سلاجم  رد  - 1
ار تاهدـید  ادـخ  هک  رذـگب  نآ  زا  ادـخ  تکربب  دّـمحم  يا  تفگ  ملیئربج  نآ  رانک  رد  ار ، رون  تاملظ و  تسا  هدـیرفآ  هدومرف  ادـخ  هک 

کی نآ  رد  زور  ره  نم  هکنیا  زج  هتـشذگن  نآ  زا  لسرم  ربمغیپ  برقم و  هتـشرف  چیه  هک  تسیرهن  نیا  درک ، زاب  ار  تولج  درک و  نشور 
یتغل ینابز  رهب  نابز و  رازه  دراد و 40  هرهچ  رازه  هک 20  دنیرفآ  یبرقم  هتـشرف  ادخ  شاهرطق  ره  زا  مناشف و  رپ  میارب و  منک و  لسغ  راب 

. دمهفن رگید  نابز  هک  دیوگ 
. لیفارسا منم و  ادخب  قلخ  رتکیدزن  تفگ  لیئربج  جارعم  ربخ  رد  ( 373  ) میهاربا نب  یلع  ریسفت  رد  - 2

تـسدب يرون  حول  هک  مدید  ياهتـشرف  دندرب  نامـسآب  ارم  نوچ  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ات  شدنـسب  (: 511  ) ناـمه زا  و  - 3
: متفگ لیئربجب  دوب ، نیزح خ ب )  ) ریرح تئیه  رب  درکیم ، هاگن  نادب  دنک  ور  پچ  تسارب و  هکنیایب  هتسویپ  تشاد و 

شدزن ارم  میوگ  نخس  وا  اب  ات  ربب  وا  دزن  ارم  لیئربج  يا  متفگ : تسا ، نتفرگ  ناج  لوغـشم  تسا و  توملا  کلم  نیا  تفگ  تسیک ؟ نیا 
؟ يور شرس  يالاب  دوخ  متفگ : يرآ ، تفگ : یناتس ؟ ار  شناج  وت  دریم  هدرم و  هک  ره  ایآ  متفگ ، واب  درب و 

رد هناخ  چیه  دـناخرچب ، ار  نآ  دـشاب و  یـسک  تسد  رد  هک  هدرک  رخـسم  نم  يارب  یمهرد  کی  دـننامب  ار  ایند  همه  ادـخ  يرآ ، تفگ :
ره نم  هکنیا  زج  تسین  ناهج 

208 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
امـش مادـک  چـیه  ات  میآ  زاـب  میآ و  زاـب  نم  هک  دـینکن  هیرگ  میوگیم : دـنیرگ  دوخ  هدرم  رب  هک  ینادـناخب  میآرد و  نآ  رد  راـب  جـنپ  زور 

تـسا گرم  زا  سپ  هچنآ  تفگ : یگهدـنبوک ؟ يارب  تسا  سب  گرم  لـیئربج ، يا  دوـمرف : هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـینامن ،
. تسا رتگرزب  رتهدنبوک و 

لاب  600 هزبس ، رب  اههرطق  نوچ  دوب  ّرد  شقاس  رب  دید  ار  لیئربج  هک  دید » ادخ  رتگرزب  تایآ  زا  هتبلا   » ادخ لوق  رد  ( 654  ) نامه زا  و  - 4
. دندوب هدرک  رپ  ار  نیمز  نامسآ و  نایم  هک  تشاد 

دننام و  ۀیآلا »- يأر - دقل   » ّلج ّزع و  ادخ  لوق  زا  ار  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  مدیسرپ  هک  ثایغ  نب  صفح  زا  شدنسب  (: 69  ) دیحوت رد  - 5
. هدروآ ار  نآ 

. لیفارسا ینعم  تسا  نیمه  هَّللا و  دیبع  ینعی  لیئاکیم  هَّللا ، دبع  ینعی  لیئربج  هک  ( 49  ) رابخالا یناعم  رد  - 6
هدـیزگرب راهچ  يزیچ  ره  زا  ادـخ  یتسار  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماـما  زا  ( 105  ) لاـصخ رد  - 7

. ربخلا ار - توملا  کلم  لیفارسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  هدیزگرب  اههتشرف  زا  تسا و 
دوب و هتـسشن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نایم  نیا  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماـما  زا  شدنـسب  میهاربا : نب  یلع  ریـسفت  رد  - 8
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسرب  دش و  نارفعز  دـننام  ات  دـیرپ  شگنر  دـش و  نامـسآ  يوسب  یهجوت  ار  لیئربج  دوب  شرب  رد  لیئربج 

دوب هدرک  رپ  ار  ناهج  رسارس  يزیچ  هاگان  درک و  هاگن  دوب  هتسیرگن  لیئربج  هک  اج  نادب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  درب و  هانپ  ملس 
تسود یشاب  يربمغیپ  هاشداپ  منک  تریخم  ات  وت ، يوسب  میادخ  کیپ  نم  دّمحم  ای  تفگ : سپس  نیمزب  نامک  هز  کی  ات  دمآیم  شیپ  و 

و ربمغیپ ، شاب  ياهدنب  هکلب  تفگ : شلیئربج  درک ، ور  دوب  هتـشگ  زاب  شگنر  هک  لیئربجب  ادـخ  لوسر  یـشاب ؟ يربمغیپ  هدـنب و  ای  يراد 
مود نامسآ  رد  ار  مود  ياپ  داهن  لوا  نامـسآ  رگج  رب  تشادرب و  ار  تسار  ياپ  کی  هتـشرف  نآ  مشاب ، ربمغیپ  ياهدنب  دومرف : ادخ  لوسر 

دوب شماگ  کی  ینامسآ  ره  نایم  دیسر ، متفه  نامسآب  ات  دومیپ  ماگ  کی  اب  ار  ینامسآ  ره  سپ  و 
209 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. دش یکشجنگ  نوچ  ات  دش  درخ  تفر  الاب  هچ  ره  و 
گنر زا  نم  يارب  رتروآ  ساره  يزیچ  و  يدـش ، ناـساره  تمدـید  دومرف : درک و  ور  لـیئربجب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
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زا و  تسا ، ادخ  نابرد  لیفارـسا  نیا  تفگ : هن . دومرف : دوب ؟ هک  نیا  ینادـیم  نکم ، شنزرـس  ادـخ  ربمغیپ  يا  دومرف : تسین ، وت  یگدـیرپ 
نیا زا  و  هدروآ ، ار  تمایق  نامرف  متشادنپ  دوشیم ، ورف  شمدید  نوچ  هدیبنجن و  دوخ  ياج  زا  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادخ  هک  هگنآ 

. دش درخ  تفر  الاب  هچ  ره  يدیدن  متفای ، ار  دوخ  دمآ و  اجب  مگنر  هدیزگرب  نادب  ار  وت  ادخ  هچنآ  مدید  نوچ  و  دیرپ ، مگنر  ور 
کی زا  حول  تسا و  واب  قلخ  رتکیدزن  ادـخ و  ناـبرد  نیا  ددرگ ، درخ  ادـخ  یگرزب  زا  زج  دوش  ادـخ  کـیدزن  هک  تسین  يزیچ  شتـسار 

ار نآ  ام  شدنکفا و  امب  سپس  درگنب و  وا  دنز و  حول  رب  دنک  یحو  ینخـس  یلاعت  كرابت و  ادخ  نوچ  تسا ، وا  هدید  ربارب  خرـس  توقای 
هک اجنآ  ات  تسا  رون  زا  هدرپ  دون  وا  نم و  نایم  ودـب و  تسناـمحر  هدـیرفآ  نیرتکیدزن  وا  شتـسار  میرازگ . ءارجاـب  نیمز  اهنامـسآ و  رد 

. تسا هار  لاس  رازه  وا  نم و  نایم  ودب و  مقلخ  رتکیدزن  نم  و  درادن ، رامآ  هرامش و  تسین و  سرمشچ 
اجنآ ات  ای  اههدیرفآ  تیاهن  ای  تسا  ادخ  شرع  نایم  وا و  نایم  دوصقم  ای  تشذـگ  هچنانچ  تسا  هیونعم  بجح  ای  اههدرپ  زا  دوصقم  نایب :

. تسا یحو  ردصم  هک 
. هدروآ قودص  ملعلا  ۀنیدم  زا  دانسا  فذح  اب  ار  نآ  هک  مدید  دیتاسا  زا  یکی  طخب  ار  ثیدح  نیا  میوگیم :

متفه نامـسآ  رد  اپ  کی  ینامرف  ماجنا  رد  ایندب  دوش  ورف  ات  دیامرف  ار  لیئاکیم  ادـخ  نوچ  هک : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامه : زا  و  - 9
. متفه نیمز  رد  ار  يرگید  دراذگ و 

درگ شرع  ریز  ار  شمد  رس و  هتفرگ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  درگ  هک  هدیرفآ  يرام  ادخ  هک : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامه : زا  و  - 10
ناهانگ نوچ  هدروآ و 

210 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. دعلبب ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  دهاوخ  هزاجا  ادخ  زا  دروخ و  سوسفا  دنیب  ار  اههدنب 

اج ره  هک  دنراد  اهلاب  هدیرفآ و  یناحور  ياههتشرف  ادخ  هک  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  ملاوع  باب  رد  هتشذگ  ياهدنسب  صـصق : رد  - 11
لیفارـسا و اهنآ  نایم  زا  دـننک و  سیدـقت  زور  ات  شبـش  هداد ، اج  اهنامـسآ  ياههقبط  نایم  ار  اـهنآ  و  دـننک ، زاورپ  اـهنآ  اـب  دـهاوخ  ادـخ 

. هدیزگرب ار  لیئربج  لیئاکیم و 
ار يدرم  مّوس  نامسآ  رد  دندرب ، نامسآب  ارم  نوچ  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  مالّسلا : هیلع  اضر  ماما  هفیحص  رد  - 12

؟ تسیک نیا  متفگ : لیئربجب  دنابنجیم ، ار  شرس  دراد و  تسدب  یحول  برغم و  رد  یکی  دراد و  قرشم  رد  اپ  کی  هتسشن  مدید 
. تسا توملا  کلم  تفگ :

دمآ يدجسمب  ات  تفر  هار  مدوب و  قداص  ماما  اب  ضیرع  رد  نم  تفگ : مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  مالغ  ّبتعم  زا  يدنـسب  جئارخ : رد  - 13
هک نایم  نیا  رد  دومرف : يرآ ، متفگ : ینیبیم ؟ ار  اـجنیا  بتعم  يا  دومرف : تشگرب  نوچ  و  درکیم ، تداـبع  ار  ادـخ  اـجنآ  رد  شردـپ  هک 

نوگ و مدنگ  يدرم  دوب ، هتسشن  وا  هک  نایم  نیا  رد  تسشن ، امیس و  شوخ  دش  دراو  دمآ و  يریپ  هاگان  دوب  هداتـسیا  زامنب  اجنیا  رد  مردپ 
يزیچ نم و  زا  دندش  ناهن  دنتفر و  دنتـساوخ و  رب  يرادن ، ار  نامرف  نیا  یتسـشن ، هچ  يارب  تفگ : ودب  تساوخ و  ار  وا  دمآ و  ور  شوخ 

دوب و توملا  کلم  خیش  نآ  دومرف : هک ؟ شقیفر  دوب و  هک  خیش  يرآ ، متفگ : يدید ؟ شقیفر  اب  ار  خیش  نآ  مرـسپ  دومرف : مردپ  مدیدن ،
. دوب لیئربج  درب  ار  وا  هکنآ 

نوچ و  دمآ ، شیپ  يورشرت  درم  هاگانب  مدوب  هناخ  رد  مزینک  اب  نم  هک  نایم  نیا  رد  مالّـسلا ، هیلع  مشـش  ماما  زا  يدنـسب  نامه : زا  و  - 14
اب نم  هک  نایم  نیا  رد  يرادن  نامرف  نیدـب  تفگ : درک و  شزاوشیپ  هداشگ  يور  اب  رگید  يدرم  و  تسا ، توملا  کلم  متـسناد  شمدـید 

. دش هتفرگ  شناج  مدرکیم  وگتفگ  كزینک  نآ 
یفوتم زج  دروخربب  ای  نتخادنا ، سپ  هب  ینعی  يرادن ، نامرف  نیدب  نایب ،

211 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
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. ملعی هَّللا  و  لّوا ، لامتحا  ود  اب  ماما  زا  نتفرگ  ناج  ای  نتسشن  تسا  لمتحم  شیپ  ربخ  رد  ماما ، اب  یئورشرتب  ای 
لیفارـسا هک  یمان  نآ  يورینب  هدش و  هتـشون  لیفارـسا  یناشیپ  رب  هک  تمانب  و  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریمأ  زامن  بیقعت  رد  دـجهتملا : - 15

. تسنانج مداخ  ناوضر  فک  رب  هک  تمانب  مهاوخ  وت  زا  و  دمد ، روص  رد  نادب 
؟ هداد ربخ  وتب  هک  تفگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  دوخ  شـسرپ  نمـض  رد  مالـس  نب  هَّللا  دبع  تفگ : ات  شدنـسب  صاصتخالا : - 16

: دومرف هک ؟ زا  تفگ : لیئربج ، دومرف :
؟ هک زا  تفگ : ملق ، زا  دوـمرف : هک ؟ زا  تفگ : ظوـفحم ، حوـل  زا  دوـمرف  هک ؟ زا  تفگ : لیفارـسا ، زا  دوـمرف : هک ؟ زا  تـفگ : لـیئاکیم ، زا 

. نایناهج راگدرورپ  زا  دومرف :
: دومرف نادرم ؟ ای  تسنانز  تسژ  رد  لیئربج  وگب  یتفگ ، یتسار  تفگ :

يازارد وگب  نمب  دّـمحم ، يا  یتفگ  تسار  تفگ : تسا  لیلهت  شاهباـشون  حـیبست و  دومرف : تسیچ ؟ شکاروخ  وگب  نمب  تفگ : نادرم ،
نایم و  تسا ، دّعجم  وم و  هدـیچرب  دراد ، وسیگ   80 هاتوک ، رایسب  هن  زارد و  رایـسب  هن  اههتـشرف  رد  تسا  هنایم  دومرف : تسا ؟ دنچ  لیئربج 

زبس لاب  بش 24  یکیرات  رد  تسا  زور  وترپ  نوچ  اههتشرف  نایم  وا  وترپ  ياپ . دیفس  مشچ و  هداشگ  ناشخرد و  تسیون ، هام  شمشچ  ود 
. تسا ؤلؤل  شنایاپ  توقای و  ّرد و  اب  یفابروت  دراد ،

، هدـمآرب ینیب  هداـشگ ، یناـشیپ  تسنارفعز ، زا  شرپ  راـقو  شاهیور  تمارک و  شیاـههمکت  تسا و  تمحر  شرتـسآ  هـک  دراد  یلیاـمح 
تسار تفگ : تسا  ادخ  یحو  رومأم  تمایق  ات  دنکن ، وهس  دوشن ، هتسخ  دشونن ، دروخن ، الاب ، دق و  شوخ  رودم  شکف  ود  هنوگ ، هدیشک 

: تفگ هک  هدناشک - اجنآ  ات  ار  ثیدح  سپس  دّمحم - يا  یتفگ 
(. صاصتخا - 45  ) نایناهج راگدرورپ  یحو  تسرپرس  دنیاههتشرف و  ءاسؤر  هک  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج ، دومرف : تسیچ ؟ هس 

مجنپ ماماب  هک  ریدس  نب  نانح  زا  شدنسب  هضور :) - 199  ) یفاک رد  - 17
212 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هک فسوی  تسنادیم  فسوی » شردارب 87 - فسوی و  زا  دینک  وجتـسج  دیورب و   » شنارـسپب بوقعی  لوق  زا  هد  مربخ  متفگ : مالّـسلا  هیلع 
؟ تسا هدنز  هدوب  ادج  وا  زا  لاس   20

کلم لاـیرب  و  دوش ، دورف  وا  رب  توملا  کـلم  هک  تساوخ  ادـخ  زا  درک و  اـعد  هاگرحـس  دومرف : تسناد ؟ هنوـگچ  متفگ : يرآ ، دوـمرف :
؟ ادج ادج  ای  دنمه  اب  یناتسیم  هک  ار  اهناج  وگب  نمب  تفگ : يراد ؟ يراک  هچ  بوقعی  يا  تفگ  واب  دش و  ورف  وا  رب  توملا 

تسا و هدـنز  وا  تسناد  بوقعی  و  هن ، تفگ : هدرک ؟ رذـگ  فسوی  ناج  دـندرک ، رذـگ  وتب  هک  اهناج  نایم  رد  تفگ : ادـج ، ادـج  تفگ :
. شردارب فسوی و  زا  دینک  وجتسج  تفگ : شنارسپب 

فـسوی حور  اسب  درکیم  تفایرد  مه  اـب  رگا  دناتـس و  وا  زا  ار  اـهناج  هک  يرگید  اـی  دناتـس  ناـج  هک  هدوب  لـیئارزع  اـی  هتـشرف  نیا  ناـیب :
. تشاد رارق  دوب  هدیسرن  ودب  هک  یحاورا  يرس  رد  هک  اسب  دوبن و  صخشم 

رپ دـیآرب و  نآ  زا  دوش و  ورف  نآ  رد  دادـماب  ره  لیئربج  تسیرهن و  تشهب  رد  هک  مجنپ  ماـما  زا  يدنـسب  هضور :) - 272  ) یفاک رد  - 18
. دنیرفآ ياهتشرف  دکچب  وا  زا  هک  هرطق  ره  زا  ّلج  ّزع و  ادخ  و  دناکت ،

: دومرف مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  يدنسب  یفاک :) هضور  - 318  ) نامه زا  و  - 19
هک يداد  دیون  نمب  اراگدرورپ  تفگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هدومرف - ات  هدناشک  يزارد  ثیدح  و  دنتخیرگ - مدرم  دحا  زور  نوچ 

شیپ  » هک مونش  مونش و  تخس  یگنب  تفگ ؛ دمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبن  دزن  یلع  یتسین و  هدنامرد  یهاوخ  رگا  و  دنک ، هبلغ  تنید 
لیفارسا لیئاکیم و  اب  تسا  لیئربج  نیا  دومرف : دتفا ، نیمز  رب  هدرم  تبرض  زا  شیپ  هکنآ  زج  منکن  ار  یسکب  تبرـض  دصق  و  موزیح . وش ،

. اههتشرف هارمهب 
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: دومرف تسا  يدردـمه  يامه  یلع  راـک  نیا  دّـمحم  يا  تفگ : داتـسیا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـنک  دـمآ و  لـیئربج  سپس 
: تفگ لیئربج  وا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  یتسار 

ار شبـسا  مس  زاوآ  نوچ  درک و  لاـبند  ار  ناـنآ  لـیئربج  هتفگ - اـت  هدـناشک  ار  ثیدـح  و  دـنتخیرگ - مدرم  سپـس  امـش ، ود  ره  زا  مهنم 
دندرکیم و باتش  نتفر  رد  دندینشیم 

213 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
، داد شرازگ  دـمآ و  رد  هّکمب  نایفـس  وبأ  دـمآ ، هک  تسا  دّـمحم  رکـشل  نامه  نآ  دـنتفگیم  دـندرکیم  چوک  نوچ  و  دوب ، اهنآ  یپ  رد  وا 
دنتفرگیم و لزنم  اهنآ  ياجب  دّمحم  رکشل  درکیم  چوک  نایفس  وبأ  رکشل  هاگ  ره  هک  میدید  ام  دنتفگ : دندمآ ، هّکمب  اهشک  مزیه  اهنابش و 

. ربخ رخآ  ات  دنتفرگ ، شنزرس  دابب  ار  وا  دندرک و  نایفس  وبا  هب  ور  هّکم  لهأ  دوب ، اهنآ  لابندب  یخرس  بسا  تشپ  رب  يراوس  کی 
، لـیئربج طول : موق  كـاله  يارب  داتـسرف  هتـشرف  راـهچ  ادـخ  هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماـما  زا  شدنـسب  هضور :) - 328  ) ناــمه زا  و  - 20

عـضو تخانـشن و  ار  اهنآ  و  دـنداد ، مالـس  وا  رب  دـندرک و  رذـگ  مالّـسلا  هیلع  میهارباب  هتـسب  همامع  اهنیا  و  لیبورک ، لیفارـسا و  لیئاکیم ،
اهنآ دزن  تخپ و  دیرب و  رـس  اهنآ  يارب  هبرف  هلاسوگ  کی  دوب ، زاوننامهم  منک ، تمدخ  اهنآب  دـیاب  مدوخ  تفگ : و  دـید ، اهنآ  رد  یئابیز 

. دیسرت اهنآ  زا  تسناد و  سانشان  ار  اهنآ  همه  دندزن ، نادب  تسد  دید  داهن و  اهنآ  رب  رد  نوچ  و  درب ،
شنز و  يرآ ، تفگ : یتسه ، وا  وت  تفگ : تخانش ، ار  وا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  رـس و  زا  تفرگرب و  ور  زا  همامع  دید  ار  نیا  لیئربج  نوچ 

تـسنآرق رد  هچ  نادب  دنداد  شخـساپ  و  هدومرف ، ادخ  هچنآ  تفگ : و  داد ، هدژم  بوقعی  هب  وا  زا  سپ  قاحـساب و  ار  وا  درک و  رذگ  هراس 
تـشک رد  وا  دندمآ و  طول  دزن  هدومرف - ات  هدناشک  ار  ثیدح  و  طول - موق  ندرک  كاله  يارب  دنتفگ  دـیدمآ ؟ هچ  يارب  تفگ : میهاربا 

لزنم تفگ : اهنآب  دیفس ، هماج  دیفـس و  همامع  اب  دید  ابیز  ار  اهنآ  نوچ  دنتـشاد ، رـس  رب  همامع  دنداد و  مالـس  واب  رهـش  کیدزن  دوب  دوخ 
دوخ موق  دزن  ار  اهنآ  مدرک  يراک  هچ  تفگ : دش ، نامیـشپ  اهنآ  ندرب  لزنم  زا  دـنتفر و  شلابندـب  داتفا و  ولج  يرآ ، دـنتفگ : دـیهاوخیم ؟

. مسانشیم ار  اهنآ  هک  مدروآ 
دمآرب ماب  تشپ  دنتـسه ، ابیز  هک  دـید  ار  اهنآ  شنز  نوچ  و  هدومرف - ات  هدیـشک  و  دـیئآیم - هَّللا  قلخ  رارـش  دزن  تفگ : درک و  ور  اـهنآب 

و دندش ، هناخ  دراو  دندش و  رایسب  هدومرف - ات  هدیشک  و  هناخ - رد  دندیود  دندید ، ار  دود  نوچ  درک و  دود  دندینشن و  مدرم  دز و  تسد 
و دندش - روک  درک و  هراشا  اهنادب  تشگنا  اب  لیئربج 

214 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
زاوآ ناگـس و  گنب  اـیند  نامـسآ  لـهأ  اـت  درب  ـالاب  دـنک و  دوخ  لاـب  اـب  متفه  نیمز  زا  ار  رهـش  نآ  لـیئربج  سپـس  هدومرف - اـت  هدیـشک 

. دیراب لیجس  گنس  دوب  رهش  فارطا  هک  ره  اهنآ و  رب  درک و  نوگژاو  ار  نآ  و  دندینش ، ار  اهنآ  ياهسورخ 
، دیسر وا  ّتلخ  هدژم  تخاس و  دوخ  لیلخ  ار  میهاربا  ادخ  نوچ  هک  مالّـسلا ، هیلع  رفعج  یبأ  زا  شدنـسب  هضور :) - 362  ) نامه زا  و  - 21
زا ار  وا  يو  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هناخب  هدرک  بترم  شرـس  و  هدیـشوپ ، دـیپس  هماج  ود  هک  دیفـس  ناوج  تروص  رد  توملا  کلم 

دوخ اب  شدـیلک  تسبیم و  ار  شاهناخ  رد  يراـک  يارب  تفریم  نوریب  هناـخ  زا  نوچ  دوب و  يرویغ  درم  میهاربا  درک ، زاوشیپ  هناـخ  نوریب 
هچ ادخ  كاهدنب  يا  تفگ : تفرگ و  ار  وا  تسد  دـید ، هناخ  رد  ار  اهدرم  رتابیز  يدرم  هاگان  دوشگ ، رد  تشگزاب و  سپـس  تشادـیمرب ،

؟ یتسیک وت  تسا ، نم  زا  رتراوازـس  نادـب  شراگدرورپ  تفگ : هدرک ، دراو  ارم  شراـگدرورپ  تفگ : هدرک ؟ نم  هناـخ  دراو  ار  وت  یـسک 
. متوملا کلم  نم ، تفگ 

، مهد هدژم  وـتب  مدـمآ  هتفرگرب و  دوـخ  تسود  ار  ياهدـنب  ادـخ  یلو  هن  تفگ ، يریگب ؟ ار  مناـج  يدـمآ  تـفگ : و  درک ، ساره  مـیهاربا 
. هتفرگ دوخ  تسود  ارم  میادخ  تفگ : تفر و  هراس  دزن  وا  و  یئوت ، وا  تفگ  مریمب ؟ ات  منک  وا  تمدخ  هکنیا  ات  تسیک  وا  تفگ :

رد لیئربج  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نایم  نیا  رد  تفگ : سابع ، نبا  زا  باتک  دنچ  زا  1 ص 91 )  ) روثنم ّرد  رد  - 22
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هَّللا یلص  ربمغیپ  ربارب  ياهتشرف  هاگان  دیبسچ ، نیمزب  دش و  مهرد  تخاب و  گنر  لیئربج  تفاکش و  نامـسآ  قفا  هاگانب  دوب و  هشوگ  کی 
یلـص لوسر  هدنب ؟ یـشاب و  ربمغیپ  ای  هاش  یـشاب و  ربمغیپ  هک  دنکیم  ریخم  دناسریم و  مالـس  تیادخ  دّمحم  يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و 

نآ و  هدـنب ، ربـمغیپ و  متفگ ، و  تسا ، هاوـخریخ  متـسناد  نم  نک و  ینتورف  هک  درک  هراـشا  نمب  تسد  اـب  لـیئربج  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا 
. دمآرب نامسآب  هتشرف 

هک مدید  وت  رد  یلاح  و  مسرپب ، يو  زا  ار  وت  متساوخیم  نم  دومرف : ربمغیپ 
215 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

نایم تسا ، ریزب  مشچ  هداهن و  ماگ  هدیرفآ  دوخ  شیپ  ار  وا  هک  لّوا  زور  زا  ادخ  دوب  لیفارسا  نیا  تفگ : دوب ؟ یک  نیا  دش ، شـسرپ  عنام 
ای اهنامسآ  رد  ینامرف  ادخ  نوچ  و  تسا ، وا  دزن  ظوفحم  حول  دزوسب ، هکنیا  زج  دوشن  کیدزن  اهنادب  یسک  تسا  رون  راگدرورپ 70  وا و 
واب دشاب  لیئاکیم  راک  رگا  و  دیامرف ، نمب  دـشاب  نم  راک  رگا  درگنب ، نادـب  ات  دـنز  لیفارـسا  یناشیپب  دـیآرب و  حول  نآ  دـنک  رداص  نیمز 

. دیوگ واب  دشاب  توملا  کلم  راک  رگا  و  دیامرف ،
: متفگ میاهرکشل  داب و  رب  تفگ  يراک ؟ هچ  رس  رب  وت  لیئربج  يا  متفگ :

: تفگ توملا ؟ کلم  متفگ : تسا ، وا  تسدب  ناراب  هایگ و  تفگ  تسا ؟ هراک  هچ  لیئاکیم 
. دوب تمایق  ندش  اپرب  زا  يدید  نم  رد  هک  یسرت  نآ  و  تمایق ، ندرک  اپرب  يارب  رگم  هدشن  ورف  مدرک  نامگ  نم  تسناتسناج و 

 )..( تسا لیئربج  اههتشرف  رترب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  سابع  نبا  زا  و  - 23
 )....( تسنامسآ لهأ  ماما  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هدیسر  نمب  هک  هشئاع  یبأ  نب  یسوم  زا  و  - 24

رادهگن ار  شیاعد  لیئربج  يا  دیامرف  ادخ  دنک  اعد  ینمؤم  نوچ ، تسا ، اههدنب  تجاح  رب  هتشامگ  لیئربج  هک  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  - 25
. میوا زاوآ  وا و  نمشد  هک  رآرب  شتجاح  دوز  دیامرف : دنک ، اعد  رفاک  نوچ  و  مراد ، تسود  ار  شزاوآ  ار و  وا  نم  هک 

دجربز و زا  شاهرپ  دید و  وا  شنیرفآ  رد  ار  لیئربج  دمآرب  نامسآب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  نوچ  هک  تسا  دیبع  نب  حیرش  زا  و  - 26
رتـشیب مدوب و  هدـید  شفلتخم  ياـهتروصب  نآ  زا  شیپ  و  هتـسب ، ار  قفا  شاهدـید  ود  ناـیم  هک  دیـسر  مرظنب  دوـمرف : دوـب ، توقاـی  ؤـلؤل و 

 )..( لابرغ تشپ  زا  هک  مدیدیم  نانچ  ار  وا  اسب  و  یبلک ، هیحد  تروصب 
شرـس و  نشور ، وا  یناشیپ  دنناشخرد ، وا  نیـشیپ  ياهنادند  هدیـشک  هتـشرب  ّرد  زا  یلیامح  دراد و  رپ  ود  لیئربج  هک  تسا  هفیذح  زا  - 27

دراد هریت  هریت  ؤلؤل  دننام 
216 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسا هزبس  شماگ  در و  تسا  فرب  نوچ  و 
. هدزرف دننام  ینعی  هک  تسا  هیاهن  رد  کّبحم » سأر  : » نایب

. ناباتش هدنرپ  يارب  تسا  هار  لاس  دصناپ  لیئربج  هناش  ود  نایم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هک  سابع  نبا  زا  روثنم : رد  - 28
(. 92 ج 1 -  ) هتسناد هار  لاس  ار 700  نآ  بهو  تیاور  رد  - 29

بات تفگ  لیئربج  دیامن ، یلصا  تروصب  ار  دوخ  هک  تساوخ  لیئربج  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  هک  تسباهـش  نبا  زا  و  - 30
دمآ و دوخ  تروص  رد  لیئربج  دش و  نوریب  زامن  يارب  یباتهم  بش  ادـخ  لوسر  ینک ، نینچ  مراد  تسود  دومرف : يرادـن ، ار  نآ  ندـید 
رب تسد  کی  تشاد  ار  وا  لیئربج  دـمآ  شوهب  نوچ  تفر ، شوه  زا  دـید  ار  وا  نوچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دـش و  ناـیامن 

. شاهناش ود  نایم  تسد  کی  هداهن و  وا  هنیس 
هک ینیب  ار  لیفارسا  رگا  ياهنوگچ  تفگ : لیئربج  دشاب ، هدیرفآ  نینچ  ار  يزیچ  ادخ  متـسنادیمن  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

ياهدـنرپ دـننام  هک  دوش  کچوک  نانچ  ادـخ  تمظع  زا  اسب  تسا و  وا  شود  رب  شرع  برغم و  رد  یکی  قرـشم و  رد  یکی  دراد  لاب   12
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 )...( درادنرب شتمظع  زج  ار  وا  شرع  ات  دوش ، کشجنگ  زا  رتکچوک 
ره زا  ادخ  دناکت  دوخ  دیآرب و  دیآرد و  نآ  رد  لیئربج  راب  ره  تسیرهن  تشهب  رد  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  دیعـس  یبأ  زا  - 31

(. 00 ص 93  ) دنیرفآ ياهتشرف  دکچب  وا  زا  هک  هرطق 
: تفگ ینک ؟ هیرگ  ارچ  تفگ : واب  ربمغیپ  دـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  ناـیرگ  لـیئربج  هک  تسا  تیاور  تفگ : - 32
زا لیئاکیم  تفگ  دـنکفا ، نآ  رد  ارم  منک و  هانگ  هکنیا  سرت  زا  هدـشن  گـشخ  ممـشچ  هدـیرفآ  ار  خزود  هک  يزور  زا  ادـخب  میرگن  ارچ 

. هدیدنخن هدش  هدیرفآ  خزود  هک  يزور 
ادخ دزن  قلخ  رتیمارگ  تفگ : دش و  ورف  تفر و  الاب  تسیک ، ادخ  دزن  قلخ  رتیمارگ  دیسرپ  لیئربج  زا  ادخ  لوسر  هک  همرکع  زا  و  - 33

لیئاکیم تسناربمغیپ و  رای  گنج و  راکرس  لیئربج  اما  توملا ، کلم  لیفارسا و  لیئاکیم و  تسا و  لیئربج 
217 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

یکـشخ رد  تسا  هدنب  ره  ناج  نتفرگب  هتـشامگ  توملا  کلم  و  دتفیب ، هک  گرب  ره  و  دیورب ، هک  گرب  ره  و  درابب ، هک  هرطق  ره  راکرس 
 )...( نانآ وا و  نایم  تسا  ادخ  نیما  لیفارسا  و  ایرد ، ای  و 

لوسر دوب ، هتفرگ  درگ  هک  تشاد  زبس  يدنبرـس  داتـسیا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربارب  لیئربج  هک  تسا  ساـبع  نبا  زا  و  - 34
نکر رب  اههتـشرف  مدرک و  تراـیز  ار  هبعک  هناـخ  نم  تفگ : تسیچ ؟ تسا  وت  دنبرـس  رب  هک  درگ  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ 

 )...( دندناشفارب ینیب  هک  درگ  نیا  دوخ  لاب  اب  دندرک و  تمحازم 
ود رب  فک  ود  تسشن و  وا  ربارب  دمآ  دوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یـسلجم  کی  رد  لیئربج  هک  سابع  نبا  زا  و  - 35
رب يدوبعم  تسین  یهد  یهاوگ  يراد و  ادـخب  لد  هک  تسنیا  مالـسا  دومرف : وگزاب ، نمب  ار  مالـسا  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : داـهن و  وا  يوناز 
هَّللا لوسر  ای  تفگ : یناملـسم ، ینک  نینچ  نوچ  دومرف : تسا ، وا  لوسر  هدنب و  دّمحم  هکنیا  درادن و  کیرـش  تسا ، هناگی  ادخ : زج  قح 

. وگزاب نمب  نامیا  زا 
ینک رواب  ار ، گرم  زا  سپ  یگدنز  گرم و  ناربمغیپ و  نآرق و  اههتـشرف و  نیـسپ و  زاب  زور  ادخ و  يراد  رواب  هک  تسنیا  نامیا  دومرف :
نمب هَّللا  لوسر  ای  تفگ : يراد ، نامیا  ینک  نینچ  نوچ  و  شدـب ، کین و  زا  ار  ردـق  يراد  رواب  و  ار ، نازیم  باـسح و  خزود و  تشهب و 

 )...( دنیب ار  وت  وا  ینیبن  رگا  و  ینیبیم ، ار  وا  ایوگ  هک  ینک  راک  نانچ  ادخ  يارب  هک  دومرف : ناسحا ؟ زا  وگب 
دزمهب ار  مدرم  دمآ و  وا  دزن  رفس  هماج  رد  يدرم  دوب : هتسشن  شنارای  اب  ربمغیپ  هک  نایم  نیا  رد  هک  دنـس  دنچب  نارگید  سنا و  زا  و  - 36

ای هتفگ - ات  هدـناشک  تشذـگ  هچنانچ  ار  ثیدـح  و  تسیچ ؟ مالـسا  دّـمحم  ای  تفگ : داـهن و  شیوناز  رب  تسد  تسـشن و  وا  ربارب  رد  اـت 
هَّللا یلص  ادخ  لوسر  تفر ، تشگرب و  درم  و  هدنـسرپ ، زا  نادب  تسین  رتاناد  هدش  هدیـسرپ  هکنآ  دومرف : دوشیم ؟ یک  تمایق  هَّللا  لوسر 
هدمآ دوب ، لیئربج  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـندیدن ، يزیچ  دـنتفر و  شلابند  دـیرآ ، نم  دزن  ار  وا  دومرف : هلآ  هیلع و 

. دزومایب امشب  ار  امش  نید  دوب 
218 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

رد نادـب  ار و  روص  نیا  ریگب  دومرف : شرعب  نآ  زا  سپ  هنیئآ و  یلـالزب  هدـیرفآ  دیفـس  ؤلؤل  زا  ار  روـص  ادـخ  هک  هبنم  نب  بهو  زا  و  - 37
شک سفن  ره  ناـج و  ره  هرامـشب  نآ  رد  تفرگ و  ار  نآ  ریگب : ار  روص  دوـمرف : واـب  و  دـش ، لیفارـسا  و  شاـب ، دوـمرف ، سپـس   » تخیوآ

. دنیاین رب  خاروس  کی  زا  ناج  ود  تسا ، یخاروس 
رب مدراـمگ  ار  وت  هتبلا  دومرف : یلاـعت  ادـخ  هگنآ  هداـهن و  نآ  رب  بل  لیفارـسا  نیمز و  نامـسآ و  يدرگ  نوچ  تسین  زور  روـص  ناـیم  رد 
زا و  تشاد ، شیپ  زا  شپچ  دروآ و  رد  شرع  ریز  ار  شتـسار  ياـپ  دـمآرد و  شرع  ولج  رد  لیفارـسا  تسا ، روت  داـیرف  ندـیمد و  روـص ،
نبا زا  - 38 ص 338 ) روثنم ج 5 - ّرد   ) دـهد ناـمرف  ار  وا  تقو  هچ  ادـخ  هک  دراد  مشچ  دزن و  مه  رب  هدـید  هدـیرفآ  شیادـخ  هک  يزور 
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لاب هک 600  تسا  لیئربج  نیمالا  حور  دومرف : نیمالا » حور  ودـب  دروآ  دورف   » یلاعت ادـخ  لوق  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ساـبع 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  يردـخ  دیعـس  یبأ  زا  و  - 39 ص 94 ) اهـسواط ...(  رپ  دـننامب  دوب  هدرک  ناـشزاب  مدـید  وا  رد  ؤلؤل 

ات تسندـیمد  نامرف  رظتنم  دراد و  ارف  شوگ  هدرک و  مخ  یناشیپ  هتفرگ و  ناهدـب  ار  روص  روص  بحاـص  هک  یتقو  مشوخ  هنوگچ  دومرف :
؟ دمدب

سب انلکوت  هَّللا  یلع  لیکولا  معن  هَّللا و  انبـسح  : » دیئوگب دومرف : ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  میئوگ  هچ  دنتفگ : ناناملـسم 
«. میراذگ ادخب  دوخ  راک  تسیرادهگن ، بوخ  ادخ و  ار  ام  تسا 

: حیضوت
. هافر یشوخ و  يداش و  ینعمب  تسا  حتفب  همعن  زا  معنا ، فیک  هتفگ : يرهوج 

(. ص 338 دنمدیم ..(  نآ  رد  هک  تسا  یخاش  دننام  روص  هک : دوعسم  نبا  زا  روثنم : ّرد  رد  - 40
لیفارسا هک  يزور  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ  هک  هریره  یبأ  زا  و  - 41

219 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
رتخا ود  نوچ  شمشچ  ود  دوش ، هداد  واب  دایرف  نامرف  دنادرگرب ، هدید  هکنآ  زا  شیپ  ادابم  هدرکن  الاب  شرعب  هدید  روص  رب  هدش  هتـشامگ 

 )...( دنناشخرد
 )...( دسر اهنادب  نامرف  یک  هک  دنیاپیم  و  دنراد ، تسدب  خاش  ود  راد ، روص  ود  هک  دیعس  یبأ  زا  و  - 42

دنمدب و روص  رد  دنبای  نامرف  یک  دنرظتنم  روص  رب  هتـشامگ  هتـشرف  ود  زج  دیاین  دادماب  هک : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  وا  زا  و  - 43
 )...( دنمدب نآ  رد 

شوگ رب  ملق  و  تسا ، وا  شود  رب  مه  یلاب  و  هدرک ، نهاریپ  هتـسب و  دوخب  ات  ود  اوه و  رد  ات  ود  دراد ، لاب  لیفارسا 4  هک : بعک  زا  و  - 44
و دراد ، دنلب  ار  يرگید  هتسشن و  وناز  کی  رـس  رب  تسا ، رتورف  وا  زا  روص  هتـشرف  و  دنناوخب ، اههتـشرف  دراگنب و  ملق  دسر  یحو  نوچ  وا ،

 )...( دناباوخب رپ  لیفارـسا  هک  تسا  هگنآ  روص  رد  ندیمدب  شنامرف  و  هتخود ؟ لیفارـساب  هدید  و  هدرک ، مخ  تشپ  و  هتفرگ ، مدب  ار  روص 
. تسنآ دننام  مه  هشئاع  زا  و 

مشاـب و شوخ  هنوگچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دـش  دورف  رثدـملا  - 9 ِرُوقاَّنلا ، ِیف  َرُِقن  اذِإَـف  هیآ  نوـچ  هک  ساـبع  نبا  زا  - 45
: دومرف میئوگ : هچ  لوسر  ای  میتفگ : دوش ، نامرف  تقو  هچ  درادیم  شوگ  هدرک و  مخ  یناشیپ  هتفرگ و  مدب  خاش  روص  بحاص 

(. ص 282 روثنم ج 6 - ّرد   ) انلّکوت هَّللا  یلع  ُلیِکَْولا و  َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  دیئوگب 
نیبم قفا  رد  ار  وا  هتبلا   » دوعـسم یبا  زا  و  - 47 ص 321 ) روص ...(  رد  دوش  هدـیمد  نوچ  ینعی  ِرُوقاَّنلا  ِیف  َرُِقن  اذِإَف  هک  تسا  هداـتق  زا  - 46

(. 000 ص 361  ) دوب هدناشوپ  ار  قفا  دوب و  زبس  یفرفر  رد  لیئربج  دید »
(. ص 321 ددنب ...(  ار  قفا  هک  تسا  لاب  ار 600  لیئربج  هک  وا  زا  زاب  و  - 48

 )...( دید یهتنملا  ةردس  رد  يو  تروص  رد  ار  وا  دّمحم  هک  تسا  لیئربج  دوصقم  هک  هیآ  نیا  ریسفت  رد  سابع  نبا  زا  و  - 49
220 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

، تسا دنمورین   » هک هدوتـس  ار  وت  بوخ  تراگدرورپ  دومرف  لیئربجب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هّرق  نب  ۀـیواعم  زا  - 50
موق ياهرهش  رومأم  هک  نیمه  میورین  تفگ  تسا ؟ مادک  تتناما  تسیچ و  وت  يورین  نیما » تسا و  عاطم  دراد ، ماقم  شرع  بحاص  رب  رد 
زاوآ نامـسآ  لهأ  اـت  مدـنکرب  نیمز  متفه  زا  ار  اـهنآ  هچب  نز و  زج  یگنج  درم  رازه  يرهـش 400  ره  رد  دندوب و  رهـش  راهچ  مدش  طول 
راکب منک  يدعت  وا  زا  هک  دشن  نمب  ینامرف  چیه  هکنیا  متناما  اما  متـشک ، ار  همه  متخادـنا و  ورف  اهنآ  دندینـش و  ار  ناگـس  گنب  ناغرم و 
باجح رب 70  نیما » تسا و  عاطم   » تسا لیئربج  دومرف : ٍمیِرَک » ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ   » ادـخ لوق  رد  حـلاص  یبأ  زا  و  - 51 ص 321 ) رگید ..( 
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 )...( دیآرد اهنآ  رد  هزاجایب  هک 
يا هک  يراصنا ، کی  رـس  يـالاب  توملا  کـلمب  درکیم  هاـگن  و  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش  هک  جرزخ  زا  و  - 52

: تفگ وا  ریگ و  ناسآ  نم  رایب  توملا ، کلم 
هناخ رد  هک  هگنآ  مریگ ، ار  هداز  یمدآ  ناـج  نم  هک  دّـمحم  يا  نادـب  و  مریگ : ناـسآ  ینمؤم  رهب  نم  هک  نشور  مشچ  شاـب و  لدـشوخ 

باتـش میدـماین و  شلجا  زا  شیپ  میدرکن و  متـس  ام  ادـخب  تسیچ ؟ نویـش  نیا  میوگیم  مزیخرب  تسنم  تسد  رد  وا  ناج  دوش  اپرب  نویش 
میرادن . شناج  نتفرگ  رد  یهانگ  میدرکن و 

، رذحلا تسا ، یتشگزاب  یتشگزاب و  امـش  دزن  ار  ام  دیزرو  هانگ  دـیریگ  مشخ  رگا  و  دـیرب ، رجا  دیـشاب  ابیکـش  هدرک  ادـخ  هچ  نادـب  رگا 
یـسرزاب ار  نانآ  زور  هنابـش  ره  نم  هکنیا  زج  دنـشابن  هوک  ای  تشد  رد  راکدـب ، ای  کین  یلگ ، هناخ  ای  رداچ  ریز  ینادـناخ  چـیه  رذـحلا ،

ج 5  ) دهد ار  نآ  هزاجا  ادخ  ات  مناوتیمن  مریگب  ار  رشب  کی  ناج  مهاوخب  رگا  ادخب  مسانش ، رتهب  ناشدوخ  زا  ار  ناشگرزب  درخ و  و  منک ،
(. روثنم ّرد  ص 173 -

زا ياهتـشرف  تسنایرپ و  نآ  زا  ياهتـشرف  و  تسنیا ، يدصتم  وا  تسنایمدآ و  ناج  نتفرگ  هتـشامگ  توملا  کلم  هک  سابع  نبا  زا  و  - 53
اههتشرف دوخ  دناهتشرف  نانآ 4  و  هچروم ، اهیهام و  اههدنرد و  شوحو و  زا  ياهتشرف  هدنرپ  زا  ياهتشرف  ناوید ،

221 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
توملا کلمب  ار  نآ  دناتـس ، ناج  ادـخ  ار  ایرد  نادیهـش  اّما  دریمب ، سپـس  و  دریگ ، ار  همه  ناج  توملا  کلم  و  دـنریمیم ، مکی  دایرف  رد 

 )...( نانآ مارتحاب  دنهناو 
شرس يالاب  توملا  کلم  هاگان  دنک و  تدایع  ار  وا  دش  دراو  راصنا  زا  یکی  رب  ربمغیپ  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  زا  - 54
نادـب مریگ و  ناسآ  ینمؤم  رهب  نم  هک  داب  تاهدژم  دّـمحم  يا  تفگ  تسا ، نمؤم  هک  ریگ  ناسآ  مرایب  توملا  کـلم  يا  دومرف : واـب  دوب 

، رذحلا مدرگرب ، مه  زاب  مرادن ، یهانگ  نم  ادخب  میوگ : متـسه و  هناخ  هشوگب  و  دننک ، نویـش  شنادـناخ  مریگب و  هدازیمدآ  ناج  نم  هک 
درخ و هکنیا  ات  راب ، جنپ  مسراو  ار  اهنآ  زور  هنابـش  ره  رد  نم  هکنیا  زج  ایرد  یکـشخ و  نابایب و  هد و  رد  هدیرفاین  ینادناخ  ادـخ  رذـحلا ،

دهدن ار  نآ  نامرف  یلاعت  كرابت و  ادخ  ات  مریگب  ار  هشپ  کی  ناج  مناوتیمن  نم  دّـمحم  يا  ادـخب  مسانـش ، رتهب  ناشدوخ  زا  ار  ناشگرزب 
(. ص 174 ).. 

. هدروآ ار  نآ  دننام  رییغت  كدنا  اب  مشش  ماما  زا  يدنسب  ج 3 ص 136 :)  ) یفاک رد  - 55
. هدوزفا ار » زامن  تاقوا  دزن   » راب زا 5  سپ  هکنیا  زج  نآ  دننامب  مجنپ  ماما  زا  يدنسب  - )...(: 56

راک چـیه  رب  هک  تسنیا  ضرغ  اریز  تسا ، توملا  کـلم  ناروناـج  ناتـسناج  هکنیا  رب  دـنرادن  تلـالد  راـبخا  نیا  هک  تسین  ناـهن  ناـیب :
فقوت تسین و  فرط  چیهب  یحیرصت  ام  رابخا  رد  یلو  دنرادن ، سابع  نبا  ربخ  اب  تافانم  و  تسین ، رداق  ادخ  هزاجایب  گرزب  کچوک و 

. تشذگ نآ  زج  داعم و  باتک  رد  نآ  زا  شیپ  باب و  نیا  بسانم  رابخا  و  تسا ، طوحا  نآ  رد 
222 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

نآ عاونا  رحس و  تقیقح  نایب  تورام  توراه و  ناتساد  اههتشرف ، تمصع 

نآرق تایآ 

مدرمب دندادیم  دای  دندوب ، رفاک  ناوید  دوبن و  رفاک  نامیلس  دندناوخیم و  نامیلس  کلم  رب  ناوید  هچنآ  زا  دندرک  يوریپ  ( 102 : ) هرقبلا - 1
رفاک میاهنتف  ام  هک  تسین  نیا  زج  دنتفگیم  واب  ات  یسکب  دنتخوماین  تورام و  توراه و  لبابب  هتـشرف  ود  رب  دندوب  هدمآ  ورف  هچنآ  وداج و 
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دنتفرگیم دای  ادخ و  نامرفب  زج  دنتـسین  يدحاب  ناسر  نایز  شتفج و  درم و  نایم  دننک  ادـج  نادـب  هچنآ  اهنآ  زا  دـنتخومآیم  سپ  وشم ،
. درادن ياهرهب  ترخآ  رد  دوش  رحس  رادیرخ  هک  یسک  هنیآ  ره  دنتسناد  هتبلا  و  تشادن ، ناشدوس  تشاد و  ناشنایز  هچنآ 

. بّرقم ياههتشرف  هن  دشاب و  ادخ  هدنب  هکنیا  زا  حیسم  تسین  نادرگور  زگره  ( 172  ) ءاسنلا - 2
. دننک هدجس  شیارب  دنیوگ و  شحیبست  شتدابع و  زا  دننزن  زاب  رس  دنتراگدرورپ  دزن  هک  نانآ  یتسار  ( 206  ) فارعالا - 3

223 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
زا دنسرتیم  دننزن  زابرس  اههتشرف و  روناج و  زا  نیمز  رد  هچنآ  ره  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  ره  دننک  هدجـس  ادخ  يارب  و  ( 50 - 49  ) لحنلا - 4

. دنرادنامرف ار  هچنآ  دننکیم  دوخ و  زارف  راگدرورپ 
تـسین تساـهنآ و  ناـیم  هچنآ  مـیراد و  سپ  رد  شیپ و  رد  هـچنآ  تـسا  وا  زا  تراـگدرورپ  ناـمرفب  زج  میوـشن  ورف  اـم  ( 64  ) مـیرم - 5

. راکشومارف تراگدرورپ 
هدومرف دنریگناو و  زور و  هنابش  رد  دنیوگ  حیبست  دنوشن * هدنام  وا و  شتـسرپ  زا  دنکن  ربکت  تسا  وا  دزن  هک  ره  و  ( 20 - 19  ) ءایبنألا - 6

هچنآ دنادیم  دننک * راک  شنامرفب  راتفگ و  رد  وا  زا  دنریگن  یشیپ  دنیمارگ  ياههدنب  هکلب  تسا  هزنم  هتفرگ  رسپ  ادخ  دنتفگ  و  ( 29 - 26)
نم دـنیوگ  مادـک  ره  دـننارگن * شـسرت  زا  نانآ  ددنـسپب و  هک  یـسک  يارب  زج  دـنوشن  یجنایم  اهنآ و  سپ  رد  هچنآ  تسا و  اـهنآ  شیپ 

. ار ناراکمتس  مهد  ازس  نینچ  خزود ، اب  مهد  شیازس  وا ، زج  مدوبعم 
. دنریگ نامرف  هچ  ره  دننکب  و  دیامرف ، هچنآ  رد  دننکن  ادخ  ینامرفان  تخس  وخدب و  ياههتشرف  دننآ  رب  ( 6  ) میرحتلا - 7

ریسفت

ریسفت

هار دـنچ  نآ  لیوأت  رد  ار  ءاملع  و  دنتـسین ، موصعم  اههتـشرف  هک  درآ  رظنب  هیآ  نیا  میوگ : اـهوید » دـندناوخیم  هچنآ  زا  دـندرک  يوریپ  : »
: دشک ازاردب  هچرگ  مینک  هراشا  یخربب  ام  هک  تسا 

و هدومرف - ات  دنناوخیم - ینیطایش  ار  هچنآ  دنوریپ  و   » الع زع و  ادخ  لوق  زا  یـسک  رگا  هتفگ : ررد » ررغ و   » باتک رد  هر - یـضترم - دیس 
هنوگچ ای  دتسرف  ورف  وداج  اههتشرفب  ادخ  هنوگچ  دیوگ  دسرپ و  شاک » يا  دنتسنادیم  رگا  دنتخورف  نادب  ار  دوخ  هچنآ  تسا  دب  هچ  هتبلا 

زا هکنآ  اب  تسا  هتسباو  یلاعت  ادخ  نذاب  نآ  زا  یـشان  نایز  هنوگچ  و  دننکفا ؟ یئادج  رهوش  نز و  نایم  دنزومآ و  مدرمب  ار  نآ  اههتـشرف 
ْنِم ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََـقل  َو  ادـخ  لوق  رد  هدرک و  تابثا  ار  ملع  اـهنآ  يارب  هنوگچ  و  هتـشاد ؟ رذـح  رب  هدرک و  یهن  نآ 

؟ هدرک یفن  ار  نآ  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  دوخ  رگید  هلمج  رد  ٍقالَخ و 
224 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. دربب نایم  زا  دیآ  رد  هدرکن  هشیدنا  بوخ  هک  يدراوان  رب  هک  ياههبش  مادک  ره  تسا و  هار  دنچ  هیآ  رد  میئوگ : باوج :
نامیلـس کلمب  نیطایـش  هک  یغورد  زا  دـنوریپ  باتک  لها  یهورگ  هداد  ربخ  ادـخ  هک  تسنیا  هتـشرف » ود  رب  هدـش  لزان  هچنآ   » ینعم - 1

دوبن رفاک  نامیلس   » هدومرف هک  هدرک  هئربت  دناهدروآ  رد  غورد  هچنآ  زا  ار  وا  ّلج  ّزع و  ادخ  و  دنداد ، تبـسن  نادب  هک  یئوداج  دناهتـسب و 
. مدرم رب  يزاسرهاظ  يرگوداج و  يارب  دندوب » رفاک  اهوید  یلو 

هکلب دوبن  يرگوداج  دوب  هدش  ورف  اهنآ  رب  هچنآ  انامه  و  دوب » هدـش  ورف  هتـشرف  ودـب  هچنآ  ار و  وداج  مدرمب  دـنتخومآیم   » هدومرف سپس 
نایب ام  يارب  ار  اهیتشز  لاوحا  ناهانگ و  عاونا  ادـخ  هچنانچ  دـننک ، يرود  نآ  زا  مدرم  هکنیا  يارب  دوب  نآ  گـنرین  وداـج و  تقیقح  ناـیب 
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نارگید و  دنداد ، ماجنا  دنتـسب و  راکب  دنتـسناد  ار  وداج  نوچ  اهوید  هکنیا  زج  میهد ، ماجنا  ار  اهنآ  هکنیا  هن  مینک  يرود  اهنآ  زا  ات  هدرک 
. دندرب دوس  نآ  نتسناد  زا  و  دندرک ، رذح  نآ  زا  دندیمهف  ار  نآ  نوچ  دندوب  نمؤم  هک 

یماطق هچنانچ  هدـمآ  ملعا  ینعمب  برع  مالک  رد  ملع  و  یـسکب » ار  نآ  هتـشرف  ود  دـندرکن  مـالعا  ٍدَـحَأ » ْنِم  ِناـمِّلَُعی  اـم  َو   » دومرف سپس 
: دیوگیم

«1  » اعاشقنا رمغلا  کناتل  نا  ًادشر و  ّیغلا  دعب  ّنا  مّلعت 
: دیوگ ریهز  نب  بعک  و 

«2  » دیلاب ذخألاک  کنم  ًادیعو  نا  یکردم و  کنا  هَّللا  لوسر  مّلعت 
ینعی ْرُفْکَت » الَف  ٌۀَْنِتف  ُنَْحن  امَّنِإ  الوُقَی  یَّتَح  ٍدَحَأ  ْنِم  ِنامِّلَُعی  ام  َو   » تسا وا  لوق  میلعت  هن  تسا  مالعا  ینعمب  اجنیا  رد  هک  تسا  لیلد  هچنآ  و 

ار وداج  یسک  يارب 
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هکنیا اب  دنـشکب  تسد  دننک و  يرود  نآ  زا  ات  دندرک  ءاقلا  نیفلکم  يارب  يرما  هک  میناحتما  هلیـسو  دـنتفگیم ، هکنیا  زج  دـندرکن  فصو 
ور نادب  مالعا  فده  زا  و  وشم ، رفاک  نآ  ندرب  راکب  اب  دنتفگ  دنداد  یهگآ  نآ  زا  سک  رهب  اهنآ  و  دنوش ، بکترم  دنرب و  راکب  دـنناوتیم 

. ینک لمع  نادب  هکنیا  هن  ینک  يرود  نآ  زا  هک  تسنیا  فده  نوچ  نادرگم »
نیا زا  و  دنرب ، راکب  هراب  نیا  رد  ار  نآ  هک  دوبن  نیا  اههتشرف  دوصقم  هچرگ  ار  رهوش  نز و  یئادج  هلیـسو  اهنآ  زا  دنتخومآ  دومرف : سپس 

زا ناشرایتخا  ءوسب  نآ و  زا  يرود  هن  دوب  نادـب  لمع  ناشدـصق  نوچ  دادـن ، ناشدوس  تشاد و  ناشنایز  ار  هچنآ  دـنتفرگ  دای  : » تفگ ور 
. دندرب نایز  نآ 

کلم رب  فطع  لزنا » ام   » هک هدشورف  هتشرف  ود  اب  هچنآ  رب  نامیلـس و  کلم  رب  اهوید  دنناوخیم  ار  هچنآ  دنوریپ  هک : دشاب  نیا  دوصقم  - 2
تنالوسر رب  ار  هچنآ  هدب  امب  اراگدرورپ   » تسا هدومرف  ادـخ  هچنانچ  هدـمآ  ورف  هتـشرف  ود  نابزب  هچنآ  ینعی  عم  ینعمب  یلع  تسنامیلس و 

برع و مالک  زا  و   ) تسا زئاج  هیلع  فوطعم  فوطعم و  نایم  رگید  ظفل  ندـش  هطـساو  اهنآ و  هارمهب  اهنآ و  ناـبز  رب  ینعی  يداد » هدـعو 
. دراد رایسب  دننام  برع  شور  رد  نیا  هتفگ  و  هدروآ ) نآ  رب  هاوگ  نآرق  تایآ 

هلیـسو دوخ  ام  دـنتفگیم »  » هک اجنآ  ات  دـندرک  نقدـغ  نآ  زا  یتخـسب  هکلب  دـندادن » دای  یـسکب  وداج  هتـشرف  ود  نآ   » هدومرف ادـخ  سپس 
ات مدرک  رارـصا  نآ  زا  نقدـغ  رد  هکلب  مدادـن  نامرف  نینچ  ار  ینالف  نم  دـیوگ : يدرم  هچنانچ  يرگوداجب ، يوش » رفاک  ادابم   » میندومزآ

یناعم كدـنا  ظفل  اب  هک  تسا  یئوگ  هاتوک  تسا و  نخـس  رد  تغالب  تیاهن  نیا  و  يوشیم ، نانچ  نینچ و  ینک  راـک  نیا  رگا  متفگ  واـب 
. تسیئاهدننام نآرق  رد  نآ  يارب  هدرک و  نایب  میتفگ  ام  هک  ار  یلصفم  حرش  هاتوک  هلمج  نیمه  اب  اریز  دنامهفب ، رایسب 

ردب تروص  نیا  رد  يدوبعم ، وا  اب  تسین  يدنزرف و  ادخ  هتفرگن   » هدومرف ادخ 
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هک نانآ  اما  یئاههرهچ  دنهایس  یئاههرهچ و  دندیپس  هک  يزور   » یلاعت ادخ  لوق  دننام  و  نونمؤملا » - 73 هدیرفآ ، هچنآ  يدوبعم  ره  دربیم 
«. نارمع لآ  - 106 دوخ ، رفکب  ار  باذع  دیشچب  سپ  دوخ ، نامیا  زا  سپ  دیدش  رفاک  ایآ  دنهایسور 

سپ  » هدومرف ادـخ  سپـس  میروایب ، هک  تسنآ  زا  رتشیب  لثم  و  دوخ ، ناـمیا  زا  سپ  دـیدش  رفاـک  اـیآ  دـنرفاک  هک  اهنادـب  دوش  هتفگ  ینعی 
رفک دیاب  هکلب  درک  یفن  اهنآ  زا  ار  میلعت  ادخ  اریز  دنشاب  اههتشرف  ود ، نآ  دنناوتیمن  و  ار ؟ رهوش  نز و  یئادج  هلیـسو  ود  نآ  زا  دنتخومآ 
ْنَم ُرَّکَّذَیَـس  ادـخ  لوق  تسنآ  دـننام  هدـش و  رکذ  دوخ  وداج  و  دوش ، مهف  رفک  اورفک » و   » زا نوچ  هتـشذگ ، اهنآ  رکذ  هک  دنـشاب  وداج  و 

رب يرکذب  ریمـض  هک  یلعالا » - 11 تخبدـب 10 - نآ  زا  دـنک  هرانک  دـسرتیم و  هک  یـسک  دوش  روآدای  هتبلا  یَقْـشَْألا  اَُهبَّنَجَتَی  َو  یـشْخَی *
. تسین شدوخ  هچرگ  تسا  مالک  رد  نآ  یلعف  نوچ  هتشک 
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وداج زا  دـندوب  هدرک  ناشیهن  هک  اههتـشرف  میلعت  زا  ینعی  هتـشرف ، ود  نآ  میلعت  ياجب  دـنتخومآیم  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
هتفگ رعاش  هچنانچ  دوب  وا  ياجب  ینعی  دوب  ینالف  ینالف ، زا  ام  يارب  شاک  دیوگ : یـسک  هچنانچ  دندربیم  راکب  ار  نآ  دـندرکیم و  لودـع 

(. دراد لدب  ینعم  نم »  » هک هدروآ  هاوگیب  رعش  ود  (و 
یتسرپتب هب  دندرکیم و  هارمگ  ار  نز  ای  رهوش  هکنیا  یکی  دراد  هجو  ود  شتفج » درم و  نایم  دـنزادنا  یئادـج  نادـب  هچنآ   » هتفگ دـعب  و 

نخـس اهنآ  نایم  هکنیا  مّود  نید و  رد  فالتخا  يارب  دندرکیم ، ادـج  دوب  تسرپادـخ  رادـنید و  هک  شنمؤم  رـسمه  زا  ار  وا  دندیـشکیم و 
. دیشکیم یئادجب  اهنآ  راک  ات  قحانب  دندرکیم  یئوگدب  ینیچ و 

: دومرف ادخ  ایوگ  هدشن و  هداتسرف  ورف  يزیچ  هتشرف  ودب  هک  دشاب  نیا  دوصقم  - 3
رفاک ناوید  یلو  دوب ، هدماین  دورف  هتشرف  ود  رب  وداج  دوبن و  رفاک  نامیلـس  نامیلـس و  کلم  دهع  رب  دندناوخیم  ناوید  ار  هچنآ  دندوب  وریپ 

تسا و شیپ  ینعم  رد  هدش و  رکذ  سپ  َتوُرام » َو  َتوُراه  َِلباِبب   » ادخ لوق  تورام و  توراه و  لباب  رد  دـنتخومآ  وداج  مدرمب  دـندش و 
اهنآ رکذ  مدرم و  زا  تسا  درم  ود  مان  تورام  توراه و  لیوأت  نیا  رب  انب 
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دندوب یعدـم  دوهی  نوچ  دـنلیئاکیم ، لیئربج و  هدرک  یفن  اهنآ  زا  ار  وداج  ادـخ  هک  هتـشرف  ود  تسناکم و  زایتما  يارب  مدرم  رکذ  زا  سپ 

. هدرمش غورد  ار  اهنآ  هتفگ  نیا  ادخ  هداتسرف و  ورف  نامیلسب  لیئاکیم  لیئربج و  نابزب  ار  وداج  ادخ  هک 
ریبعت نیا  دـندش و  رفاک  دـناتورام  توراه و  هک  اـهوید  یلو  هدومرف : ادـخ  اـیوگ  دنـشاب و  ناوید  زا  توراـم  توراـه و  تسا  نکمم  و 

لوق لیوأت  نیا  رب  انب  و  تسنامیلس ، دواد و  نامه  روظنم  و  ءایبنألا » - 79 ناهاوگ ، ناشتواضق  يارب  میدوب  و   » هدومرف ادخ  هچنانچ  تساور 
وداج وا  زا  هک  وا  درگاش  ای  دندوب  وید  هک  تورام  توراه و  نامهب  ددرگیمرب  ْرُفْکَت » الَف  ٌۀَْنِتف  ُنَْحن  امَّنِإ  الوُقَی  یَّتَح  ٍدَحَأ  ْنِم  ِنامِّلَُعی  ام  َو  »

. دندرکیم يرگوداج  دندوب و  هتخومآ 
راک نم  دـیوگیم : یخوشب  رگیزاب  کی  هچنانچ  تسا ، یگدول  یخوش و  ریـسفت  نیا  رب  وشم » رفاـک  میاهنتف و  اـم  اـنامه   » هک اـهنآ  هتفگ  و 

، مدرواین تسدب  نایز  زج  ادخب  و  درادن ، تاجن  هک  یسک  هتفگ  دوشن و  راگتسر  هک  تسا  یسک  راک  نیا  دیوگیم  هدوهیب  ای  منکیم  یتشز 
. تسا یگدول  یخوش و  هکلب  تسین  اهنآ  نداد  رذح  مدرمب و  زردنا  هار  زا  اهنیا  و 

ِنامِّلَُعی ام  َو  ، » هدـش یفن  اهنآ  زا  يرگوداج  هک  دـشاب  هتـشرف  ود  مان  تورام  توراه و  هک  تساور  تسا  لوزن  یفن  دوصقم  هکنیا  رب  انب  و 
لقن وا  زج  سابع و  نبا  زا  لوزن  یفن  لیوأت  نیا  و  تسا ، بسانم  نآ  اب  هینثت  ظـفل  هک  سنا  نج و  زا  هریت  ودـب  ددرگرب  رخآ  اـت  ٍدَـحَأ » ْنِم 

. هدش
هاشداپ دـننام  هکلب  دـندوب  هاشداپ  یمجع  رفاـک  ود  نیا  یک  هتفگیم  مـال و  رـسکب  هاـشداپ » ود  نیکلم   » هدـناوخیم هک  تسا  تیاور  وا  زا  و 

. دندوب
ینعم هکلب  دـشاب  یفن  َلِْزنُأ » ام  َو   » تسین مزال  تئارق  نیا  رب  ددرگرب و  اهنآب  ٍدَـحَأ » ْنِم  ِنامِّلَُعی  ام  َو   » هک درادـن  یعنام  مه  تئارق  نیا  رب  و 

زا هدش  ورف  هاشداپ  ود  نیا  رب  هچنآ  وریپ  دنشاب و  نیطایش  وریپ  دش  اهنآ  لاح  شرازگ  هک  نانآ  هک  دشاب  نیا 
228 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هدمآ ورف  اهنادب  ناراکهنگ  ناهارمگ و  یخرب  زا  دنکن و  لزان  يرگوداج  ادخ  هکنیا  هنیرقب  دـشابن  ادـخب  هتـسباو  نآ  لوزن  و  يرگوداج ،
دور یتسپ  نیمزب  دنلب  ياج  زا  هک  یـسک  اریز  نامـسآ  زا  هن  نآ  دننام  اهرهـش و  زا  دنلب و  ياهنیمزرـس  زا  دشاب  لمح  لوزن  ینعم  دـشاب و 

. دراد هجو  دنچ  ادخ » نذاب  زج  یسکب  دنتسین  ناسر  نایز  و   » ادخ هدومرف  هکنیا  اما  و  دش ، ورف  دنیوگ 
(. هدروآ وا  رعش  برع و  ظفلت  زا  هاوگ  و   ) ادخ ملع  ینعی  نذا  - 1

تـسا ادخ  زا  نایز  هنوگ  نیا  دننزیم و  لوگ  ار  وا  دنناروخیم و  هدـش  وداجب  هک  تسا  اهوراد  رثا  زا  دـسر  یـسکب  وداج  رد  هک  ینایز  - 2
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. دننک ناربج  ار  نایز  دیاب  دنراد و  رفیک  دنهد  رگا  دنهد و  یسکب  ار  اهنآ  دیابن  هچرگ  هدیرفآ  ار  اهنآ  هک 
دیاب اهنآ  نایم  فالتخا  رد  وداـج  رثا  زا  سپ  یئادـج  نیا  تسا و  ود  ره  ناـیزب  هک  تسا  رهوش  نز و  یئادـج  ناـمه  هیآ  دروم  ناـیز  - 3

ور نیا  زا  هدش ، رفاک  هتفر و  وداج  لابند  اهنآ  زا  یکی  نوچ  دنوشیم ، ادج  مه  زا  زاسان  رهوش  نز و  هک  تسا  وا  نامرفب  دشاب و  ادخ  نذاب 
ادج مه  زا  نید  فالتخاب  رهوش  نز و  دـیاب  هک  دوبن  ادـخ  مکح  رگا  ینعی  ادـخ » نامرفب  رگم  دنتـسین  هدـننکدنمنایز  اهنآ  : » هدومرف ادـخ 

. دوش ادج  دوخ  نز  زا  دنک  وداج  هک  ره  هک  دوب  نامیلس  نید  زا  دیوگ  هک  یتیاور  تسنآ  دیؤم  دوبن ، نایم  رد  نایز  نیا  دنوش ،
و دنتـسنادیم » شاک   » دومرف زاب  درادن » هرهب  ترخآ  رد  دریگ  رب  ار  نآ  هک  یـسک  هتبلا  دنتـسناد  ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََـقل  َو   » ادـخ لوق  اما  و 

. تسا هجو  دنچ  نآ  ّلح  رد  دنراد  تافانم  مه  اب  رهاظب  ود  نیا 
ایوگ دنتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  نآ  هک  تاروت  نادنمـشناد  ای  دندوب ، ناوید  نایاناد  دنتـسنادیمن ، هک  دندوب  اهنآ  زج  دنتـسناد  هک  نانآ  - 1

. دنتخورف نادب  ار  دوخ  هک  دندوب  ینارگوداج  نانادان  و  نامیلس ، کلم  رب  دندناوخیم  ناوید  ار  هچنآ  دندش  وریپ  دننادیمن و 
دوس نآ  زا  دنتسبن و  راکب  ار  دوخ  شناد  نوچ  دندوب  اهنادان  نامه  اهاناد  - 2

229 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
اناد شنایاپیب  يونعم و  رفیکب  یلو  درادن  هرهب  ددنـسپ  دوخب  درب و  راکب  درخب و  ار  نآ  هک  ره  هک  دندوب  اناد  اهنآ  دـیامرف : ادـخ  دـندربن ،

. دندوبن
(. هدروآ نآ  يارب  برع  رعش  زا  فرع و  زا  هاوگ  و  ، ) دندوب نادان  مکح  رد  دندرکن  لمع  دوخ  شنادب  نوچ  - 3

ار اـهنآ  اـیند  رویز  كاروخ و  رد  عمط  هکنیا  زج  دـننک  تشز  راـک  نوـچ  دـنرادن  بوـخ  هرهب  ترخآ  رد  هک  دنتـسنادیم  ناـنیا  هکنیا  - 4
دنتخورف نادب  ار  دوخ  هچنآ  ینعی  دنتـسنادیم » شاک  دنتخورف و  نادب  ار  دوخ  هچنآ  تسا  دـب  هچ   » دومرف ادـخ  دـیناشک و  نادـب  تفیرف و 

(. نایاپ  ) هَّللا دمحب  تسا  نشور  اهنیا  همه  ددرگ و  لطاب  دورب و  نایم  زا  دنامن و  اهنآ  يارب 
دنچ نامیلـس » کلم  رب  دـندناوخیم  اـهوید  ار  هچنآ  دـندش  وریپ  و  : » هیآ نیا  ریـسفت  رد  هتفگ  شریـسفت  ( 654 ص 635 - ج 1   ) رد يزار 
یلـص دنربمغیپ  نامز  دوهی  مکی : تسا  لوق  دـنچ  دوهی ؟ مادـک  ایآ  هتفگ و  رتشیپ  هک  تسا  دوهی  زا  تیاکح  دـندش  وریپ  - 1 دراد ، هلأسم 

ناهاشداپ زا  ار  وا  دننامیلس و  يربمغیپ  رکنم  دوهی  رتشیب  اریز  دننامیلـس  نامز  رگوداج  نادوهی  مّوس  دناشیپ  نادوهی  مود : هلآ  هیلع و  هَّللا 
ارف ار  دوهی  همه  هکنیا  مراهچ  تسا  هدروآ  تسدب  وداج  زا  ار  گرزب  یهاشداپ  نیا  دنتشاد  هدیقع  شنارصاعم  هک  تسین  رود  و  دنرامش ،
هداد اهنادـب  باتک  هک  نانآ  دـننکفا   » هدومرف رتشیپ  هک  دنـشاب  اهنامه  هکنیا  مجنپ  تسین  صاـصتخا  رب  یلیلد  نوچ  تسا  رتهب  نیا  دریگ و 

«. دش
دندراذگ رانک  ار  تاروت  دندمآرد  قفاوم  نآرق  تاروت و  نوچ  و  دندرک ، هضراعم  وا  اب  تاروت  اب  دمآ  اهنآ  دزن  ربمغیپ  نوچ  هتفگ : يّدس 

اهنادب دمآ  نوچ  و   » ادخ لوق  ینعم  تسنیا  و  دندوبن ، نآرق  قفاوم  هک  دـندرک  هضراعم  وا  اب  تورام  توراه و  رحـس  فصآ و  باتک  اب  و 
سپس دنتخادنا » ناشرـس  تشپ  ار  ادخ  باتک  دندوب  باتک  ياراد  هک  اهنآ  زا  یهورگ  تسا  اهنآ  اب  هک  یباتک  قدصم  ادخ  دزن  زا  یلوسر 

. دندش نارگوداج  ياهباتک  وریپ  هک  هداد  شرازگ  اهنآ  زا 
دندناوخیم و مکی  دناهتفگ : هجو  ود  دندناوخیم » ولتت   » ریسفت رد  - 2

230 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
برقا و  هدروآ ) نآ  رب  تغل  زا  هاوگ   ) نامیلـس کـلم  رب  دنتـسبیم  غورد  ینعی  هتفگ : ملـسم  وبا  دندرمـشیم ، غورد  مود  دـندادیم  شرازگ 
مولعم ات  نالف  رب  دیوگیم  دیوگیمن : وگ  تسار  رازگربخ  هکنیا  زج  تسا  شرازگ  ندناوخ و  توالت  تقیقح  اریز  تسا  هملک  ینعم  نامه 

راـبخا و راوازـس  هک  تسا  نیمه  نـالف و  زا  دـناوخ  نـالف و  زا  داد  شرازگ  نـالف و  زا  درک  تـیاور  دـیوگیم  تـسا و  تـسار  هـک  دـشاب 
. هدوب عمج  نآ  رد  فاصوا  همه  غورد و  دوب و  یندناوخ  دندادیم  شرازگ  نامیلس  زا  هچنآ  هک  تسین  رود  تستوالت و 
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لوق نآ  سنا و  نیطایـش  دـناهتفگ : و  تسنارـسفم ، رتـشیب  لوق  نآ  دـنانج و  نیطایـش  دوـصقم  دـناهتفگ  تسا ، فـالتخا  نیطایـش  رد  - 3
مه یئاهغورد  نامسآ و  زا  دندرکیم  يریگشوگ  نج  دناهتفگ  دنناد  نیطایش  هک  اهنآ  مه ، اب  ود  ره  دناهتفگ  و  هلزتعم ، زا  تسا  نیملکتم 

ات تفای  ترهـش  نامیلـس  دـهع  رد  دـنتخومآیم و  مدرمب  دنتـشونیم و  یباتک  رد  اهنآ  دـندرکیم و  ءاقلا  نانهاکب  دـندرکیم و  تفج  نآ  اب 
هدرک دوخ  رخـسم  نادب  ار  داب  سنا و  نج و  هدش و  لماک  نآ  زا  وا  یهاشداپ  تسا و  اجنآ  زا  نامیلـس  شناد  دـنادیم و  بیغ  نج  دـنتفگ 

. تسا وا  نامرفب  هک 
شتخت ریز  دوب  هدرک  صوصخم  نادب  شیادخ  هک  یمولع  زا  يرایـسب  نامیلـس  هک  تسا  ربخ  رد  دنتفگ : دـنناد  سنا  نیطایـش  هک  نانآ  و 
بـسانم یبلاطم  ناقفانم  تشذگ  یتدم  نوچ  و  دنامب ، تسا  هتفهن  هچنآ  دورب ، نایم  زا  تسا  رادیدپ  اهنآ  زا  هچنآ  رگا  هکنیا  ات  دوب  هتفهن 

راک اهنآ  همه  هک  دنتشادنپ  دنتفای  تسد  اهباتک  نآ  رب  مدرم  تشذگرد و  يو  نوچ  يرگوداج و  زا  دنتـشون  اهنآ  نایم  رد  هتفهن  مولع  نآ 
. تسنیا ُنیِطایَّشلا » اُوْلتَت  ام   » ینعم هدوب و  اهنآ  يارب  اهنت  هدیسر  نادب  هک  یماقم  نآ  تسنامیلس و 

رب اهنآ  فیرحت  هک  يروطب  دننک  نوگرگد  ار  ءایبنا  عئارـش  بتک و  دنتـسناوتیم  نج  نیطایـش  رگا  هکنیاب  مکی  لوق  ّدر  رب  دـندروآ  لیلد  و 
. تسا نایدا  همه  رب  نعط  هیام  دوخ  نیا  تفریم و  نایم  زا  ءایبنا  عئارشب  دامتعا  دنام  ناهن  مدرم 

اور اهنآ  نجب  ارچ  دیرادیم  اور  سنا  نیطایشب  ار  نیا  هک  امش  یئوگ  رگا 
231 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

تسد وا  بتک  رد  نامیلـس  طخ  زا  دیلقتب  هک  دشاب  اور  نج  رب  رگا  دوشیم و  نشور  یهار  کیب  یمدآ  راک  هک  تسنیا  قرف  میئوگ  دشابن 
. تسا نایدا  همه  رب  نعط  هیام  درادن و  ندیمهف  هار  دنرب 

ار هچنآ  زا  دوصقم  هک  تسنیا  رتهب  نامیلس و  دهع  رد  دناهتفگ : نامیلس و  کلم  رد  ینعی  هک  تسا  جیرج  نبا  زا  َناْمیَلُس » ِْکُلم  یلَع  - » 4
یهاش نیا  ملع  نیا  هلیسوب  نامیلس  دنتفگیم  دندناوخیم و  ار  وداج  بتک  اهنآ  اریز  دشاب ، تسا  نامیلس  کلم  رب  ءارتفا  نیطایش  دندناوخیم 

. ملعأ هَّللا  دوب و  نامیلس  کلمب  نتسب  غورد  نوچ  ار  بتک  نیا  اهنآ  ندناوخ  و  دروآ . تسدب  ار 
هک یتعیرـش  هدش و  لزان  وا  رب  هک  یباتک  تسنآ و  لماش  ای  تستّوبن و  دوصقم  هتفگ : یـضاق  تسا ، فالتخا  نامیلـس  کلم  ینعم  رد  - 5

دندروآرد و دندوب و  هدرک  ناهن  نامیلس  تخت  ریز  هک  ار  يرگوداج  هفیحص  مدرم  نآ  نوچ  هک  دیآ  تسرد  هجو  نیدب  هدمآ و  وا  يارب 
نیا يرگوداـجب  نامیلـس  دـنتفگیم  نوـچ  هک  تسنیا  نم  دزن  رتتسرد  و  دنتـسب ، غورد  وا  کـلمب  تسا  وا  زا  هـک  دـندرک  يراـک  هابتـشا 

. ملعأ هَّللا  و  دنتسب ، غورد  نامیلس  کلم  رب  هدروآ  تسدب  ار  یهاشداپ 
: تسا یهوجو  دنتسب  نامیلسب  ار  وداج  هکنیا  ببس  - 6

. دنتسناد نامیلس  زا  ار  نآ  ودب  مدرم  قیوشت  نآ و  تشادگرزب  يارب  مکی :
. تسا وداج  رثا  رب  وا  یهاشداپ  دنتفگیم  دندوبن و  فرتعم  نامیلس  توبنب  دوهی  مود :

زا مه  وداج  يو  هک  دـش  نامگ  تفایرد و  اهنآ  زا  یبیجع  زومر  تخیمآرد  اهنآ  اـب  درک و  رخـسم  نامیلـس  يارب  ار  نج  ادـخ  نوچ  موس :
دندوب هتسب  واب  وداج  رفک و  موق  نآ  هک  تسا  لیلد  نیا  رفک و  زا  دوب  وا  هئربت  يارب  نامیلس » دشن  رفاک  و   » دومرف هکنیا  اما  هتخومآ و  اهنآ 

. دناهتفگ اهزیچ  هراب  نیا  رد  و 
دّمحم زا  دیرادن  بجعت  تفگیم  هک  هدش  تیاور  دوهی  نادنمشناد  یخرب  زا  مکی :

232 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. دروآ ورف  ار  هیآ  نیا  ادخ  و  هدوب ؟ رگوداج  کی  اهنت  وا  هدوب و  ربمغیپ  نامیلس  دنرادنپ  هک 

. درک هئربت  نآ  زا  شیادخ  دناهتفایرد و  نامیلس  زا  ار  يرگوداج  هک  دنتشادنپیم  دندوب ، دوهی  زا  نارگوداج  هکنیا  مود :
دشاب رگوداج  رفاک و  هکنیا  اب  شندوب  ربمغیپ  اریز  درک ، هئربت  شنآ  زا  ادخ  هدوب و  وداج  وا  یهاشداپ  هیام  هک  دندوب  دقتعم  یمدرم  موس :

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 428 

http://www.ghaemiyeh.com


هک اهنادب  دراد  هراشا  دندش  رفاک  نیطایش  یلو  هک : تسنارگید  ریگنماد  تسا  رود  وا  زا  هچنآ  هک  درک  نایب  سپـس  و  دیآیمن ، رد  تسرد 
. مدرمب تسنآ  میلعت  يرگوداجب و  اهنآ  رفک  هک  درک  نایب  و  دناهتسب ، نامیلسب  ار  نآ  هدومن و  هشیپ  يرگوداج 

وداج رحس و  هراب  رد  یمالک 

تسا هار  دنچ  زا  رحس  هراب  رد  نخس  هک  نادب  و 

نامه حتفب  رحـس  و  تسناهن ، نآ  ببـس  هک  تسیراک  كزان  کی  نآ  یلـصا  ینعم  دناهتفگ  تغل  لهأ  میئوگ  نآ و  يوغل  ینعم  رد  کی :
اذـغ ای  هباشون ، كاروخب و  میروخ  بیرف  بارـشلاب ) ماعطلاب و  رحـسن  و  : ) هتفگ دـیبل  دـنفیطل ، نآ  يراجم  تسناـهن و  هک  تسا  كاروخ 

: هتفگ رگید  رعش  رد  تسیناهن و  دوصقم  ینعم  ود  رهب  و  هباشون ، كاروخب و  میروخ 
رّحسم موق  نیا  زا  میکشجنگ  هچ  میشاب  هچ  زا  یسرپب  ام  زا  رگا 

تسا و شش  ینعمب  رحس  میراد و  رحـس  مدرم  زا  دوصقم  هک  دیآ  مه  يرگید  لامتحا  دیاش و  ار  انعم  ود  ره  مه  تیب  نیا  رحـسم  هملک  و 
نایم ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر   » هک هشئاع  لوق  تسا  انعم  نیا  زا  ددرگرب و  یناهن  نامهب  مه  نیا  و  تسا ، دنب  موقلحب  هچنآ 

یـشونیم و يروخیم و  هک  یلاخ  وت  ینعی  ءارعـشلا » یـشاب 153 - نیرحـسم  زا  وت  انامه   » هک یلاعت  ادـخ  لوق  و  داد » ناج  نم  رحن  رحس و 
هچنآ  » تفگ نارگوداجب  هک  هدومرف  یـسوم  زا  تیاکحب  ادخ  و  ءارعـشلا ، اـم 154 - نوچ  یمدآ  زج  وت  یتسین   » تسا اـهنآ  هتفگ  شلیلد 

ار اـهنآ  دـندرک و  وداـج  ار  مدرم  ياهمـشچ  دـندنکفا  رد  نوچ   » دوـمرف و  سنوـی » - 81 دـنک ، شلطاب  هتبلا  ادـخ  تسا و  وداـج  دـیدروآ 
-116 دندناسرت ،

233 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. تغل رد  تسا  رحس  ینعم  لصأ  نیا  فارعالا »

تسا و بیرف  يزاس و  رهاظ  و  دوش ، هدومن  نارگید  رب  تقیقح  کی  دراد و  یناـهن  یببـس  هک  يراـک  ره  عرـش  فرع  رد  رحـس  ظـفل  ود :
نامگ ات  دندرک  يراک  هابتـشا  اهنآب  ینعی  ار » مدرم  هدید  دندرک  وداج   » هدومرف ادخ  تسا ، شهوکن  دیفم  درادن  يدیق  دـیآ و  قلطم  نوچ 

« دنراد شـشوک  نانآ  هک  اهنآ  يوداج  زا  داتفا  وا  لایخب   » هدومرف و  دنراد ، ناج  دننکیم و  شالت  دوخب  اهنآ  یتسدبوچ  نامـسیر و  دندرک 
. تسا دنسپ  بوخ و  يدیق  اب  اسب  و 

شرازگ ناقربز  زا  تفگ : ورمعب  دندمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  متها  نب  ورمع  ردب و  نب  ناقربز  هک  هدـش  تیاور 
رمع مرترب ، وا  زا  نم  هک  دـنادیم  وا  ادـخب  تفگ : ناقربز  تسا ، شک  تیامح  و  ور ، تخـس  تسا و  عاطم  شموق  نمجنا  رد  تفگ : هدـب ،

مدونشخ متفگ : تسار  ود  ره  رد  هَّللا  لوسر  ای  تسپ ، وا  یئاد  و  تسا ، درخبان  ردپ  گنت ، هناتـسآ  تسا و  كدنا  يدرمناوج  ار  وا  تفگ :
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  متفگ ، متـسنادیم  هک  مه  يزیچ  نیرتدب  دروآ و  ممـشخب  متفگ ، متـسناد  هک  يزیچ  رتهب  درک و 

: دومرف
. هدرک نایب  نیریش  اریگ و  نخس  اب  ار  یلکشم  هدنیوگ  نوچ  دیمان ، وداج  ار  اههتفگ  یخرب  ربمغیپ  دنیوداج و  اههتفگ  یخرب 

هدرک ناهن  ار  يدـیدپ  هن  هدرک  دـیدپ  ار  یناهن  هدـنیوگ  هکنیا  اـب  تسا  وداـج  نآ  زا  شرازگ  تقیقح و  حیـضوت  هنوگچ  دوش : هتفگ  رگا 
. تسا رادیدپ  ندرک  ناهن  يارب  وداج  ظفل  و  دشاب ،

. هار ود  زا  هدیمان  وداج  ار  نآ  میوگ :
. تسا ابرلد  هک  تسا  وداج  دننام  تسا  ابرلد  تساریگ و  ریذپلد و  نیریش و  هکنیا  مکی :

. دنام وداجب  ور  نیا  زا  تشز و  ار  کین  دهد و  هولج  وکین  ار  تشز  دناوتیم  اویش  رونخس  هکنیا  مود :
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وداج ماسقا 

. تسا مسق  دنچ  وداج  هک  نادب  و 
234 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

اهینادلک رحس  مکی  مسق 
نیا ّربدم  اههراتس  هک  دندوب  دقتعم  و  دندوب ، تسرپ  هراتس  دندوب و  نیرید  نارود  رد  هک  اهینادکـس خ ب )  ) اهنزغورد اهینادلک و  رحـس  : 
نانیا و  نانآ ، شیک  درو  هدیقع  لاطبا  يارب  داتسرف  ار  میهاربا  ادخ  هک  دنیاهنآ  تسا و  اهنآ  رثأ  یشوخان  یشوخ و  رش و  ریخ و  دنناهج و 

. دناهتسد ود 
دـنهاوخن و تلع  و  دـنرادن ، هدـننیرفآ  تسرپرـسب و  زاین  دوخ  یتسه  رد  دنتـسه و  دوخب  بکاوک  كالفا و  نیا  دنتـشادنپ  هک  اـهنآ  فلا :

. دناهیرهد هئباص  نانیا  دنداسف و  نوک و  ملاع  تسرپرس  ناشدوخ 
تاذ رد  تسا و  لک  زج  نآ  ءزج  ره  و  ءازجا ، دنمزاین  تسا و  بکرم  نوچ  دشاب ، دوجولا  بجاو  مسج  تسا  لاحم  دنتفگ : هک  نانآ  ب :
رگا میدق و  ای  تسا  ثداح  ای  رثؤم  نیا  دنتفگ : و  دـیاب ، يرثؤم  ار  نارتخا  یکلف و  مارجا  دراد و  يرثؤم  ینکمم  ره  و  تسا ، نکمم  دوخ 
هتفگ هچ  هن  ای  دراد  لزا  رد  ار  یـشخب  رثا  طئارـش  همه  اب  تسا  میدـق  رگا  دوش و  مزال  لاحم  لسلـست  دـیاب و  يرگید  رثؤم  دـشاب  ثداح 

ای ردقم  تقو  روضح  يارب  ای  درذگب  لزا  هک  تسنآ  يارب  دیوگ  ای  تسا  حلصا  هک  تسنآ  يارب  تسه  هک  يریخ  نیا  رد  ملاع  قلخ  دوش 
. تسا یققحم 

تسین و رثؤم  تلع  تسا و  بترتلا  عنتمم  ای  دوشن  رگا  اریز  دوش  دوجوم  لزا  زا  مه  رثا  دیاب  تسا  دوجوم  لزا  رد  همات  تلع  رگا  لاح  رهب 
نیا رد  رثا  بترت  ای  رثا  اب  راب  کی  تسا و  رثایب  راب  کی  میئوگ  توافتیب و  نادب  تبـسن  تسا و  بترتلا  نکمم  رگا  و  دـیآ ، مزال  فلخ 

تسا و مات  رثؤم  میدرک  ضرف  نوچ  تسا  فلخ  مه  زاب  تسین و  مات  رثؤم  سپ  تسا  طورشم  رگا  هن ، ای  تسیزیچ  مامـضناب  طورـشم  راب 
. ددنبیم ار  عناص  رب  نکمم  دوجوب  لالدتسا  هار  نآ  زیوجت  حجرمیب و  حجرت  دیآ  مزال  تسین  طورشم  رگا 

ار یلزا  رثؤم  کی  ام  یلو  دشابن  يرثؤم  الصا  هک  دیآ  مزال  دشاب  هتسویپ  نادقف  نیا  رگا  هتـشادن و  دوجو  همات  تلع  لزا  رد  میئوگ  رگا  و 
دوخب دوخ  طرش  نیا  رگا  دوش و  ثداح  ریثأت  طرش  دیاب  دوش  ادیپ  ياهزات  عضو  رگا  دیآ و  مزال  فلخ  میدرک و  لوبق 
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هوالعب تسا  ثداح  لوا  نیا  دـش  ضرف  نوچ  تسا  فلخ  زاب  نآ  زا  شیپ  تسا  یثداـح  شتلع  رگا  دـشاب و  لاـحم  رثؤمیب  دوش  ثداـح 

. تسا لاحم  هک  دیآ  مزال  لسلست  مینک  نادب  مالک  لقن 
چیه دنـشاب و  یلزا  مه  راثآ  همه  هک  دـیآ  مزال  دنـشاب و  یلزا  همات  تلع  کیب  دنتـسم  تاـنکمم  هک  دـنک  تسیاـب  لـیلد  نیا  دـناهتفگ : و 

بجاو تسا و  میدق  تسخن  رثؤم  میئوگ  سپ  تسج  یهار  دـیاب  راچان  تسا و  یعطق  دوهـشم و  رییغت  یلو  دوشن  دـیدپ  ناهج  رد  يرییغت 
أدبم هار  نیا  زا  میدـق و  أدـبم  زا  تسا  رخأتم  ثودـح  طرـش  نآ  تشذـگ  تسا و  شیپ  رد  رگید  ثداح  ار  یثداح  ره  هکنیا  زج  دوجولا 

. تسا هریغتم  ثداوح  ببس  میدق 
هن رگ  دـشاب و  میقتـسم  هک  دوشن  تکرح  نیا  و  زاغآیب ، دـشاب  يرگید  زا  شیپ  نآ  ءزج  ره  هک  تسا  مزال  مئاد  تکرح  کی  اجنیا  رد  و 

يدابم كالفا  تکرح  هک  دش  تباث  تسا و  کلف  هک  دشاب  ینارود  كرحتم  مرج  دیاب  راچان  تسا و  لاحم  هک  دـیآ  مزال  تیاهنیب  دـعب 
هتخاـس و نیعم  یتـب  صوصخم و  یلکیه  مادـک  ره  يارب  دنتـسرپب و  دـنناد و  دوبعم  ار  اـهنآ  ور  نیا  زا  ناـهج و  ثداوـح  يارب  دـنکیدزن 

. تسناتسرپتب شیک  نیا  و  دنتخادرپ ، نآ  تمدخب 
دوقفم عناوم  دوجوم و  طئارـش  دـشاب و  مه  يریذـپرثا  دـیاب  هکلب  تسین  سب  رثأ  لوصح  يارب  یلعاـف  أدـبم  دوـجو  دـناهتفگ  ناـنیا  سپس 
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نیا و  دوشن ، لـصاح  تئیه  نآ  دریذـپن  ار  نآ  ینیمز  هداـم  نوچ  یلو  دـیآ  دـیداب  یلعأ  ملاـع  رد  یبیرغ  لکـشم و  رما  هک  اـسب  و  ددرگ ،
تقو مینادـب و  ار  ینامـسآ  لکـشت  نیا  عبط  ام  رگا  یلو  تسا  طئارـش  دوبن  يارب  اسب  رثا و  شریذـپ  زا  تسا  یعنام  يارب  اـسب  یگهدـمآان 

زا ار  عنام  مینک و  يریذـپرثا  هدامآ  ار  هداـم  تسا  نکمم  رثا ، نآ  يارب  ینیمز  هداـم  شریذـپ  رد  دنطرـش  هک  يروما  عبط  ار و  نآ  لوصح 
دیدـپ مات  لعف  مات  لباق  مات و  لعاف  دوجو  اـب  هک  تسا  تباـث  نوچ  دـنک ، تیارـس  هداـمب  دـسر و  لاـمکب  یـشخب  ضیف  اـت  میرادرب  ناـیم 

. دوشیم
طیسب زا  ار  هلاعف  هیلاع  ياوق  هک  تسنآ  رحاس  هک  نادب  سپ  یتسناد  ار  نیا  نوچ 
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و هیرـشب ، تقاط  بسحب  دـهدیم  صیخـشت  مه  ار  قئاوع  تاّدـعم و  دـنادیم و  مه  ار  ینیمز  ملاوع  زا  کی  ره  تقایل  دسانـشیم و  بکرم  و 
و شخب ، رثاب  ریذـپ  رثأ  ندرک  کیدزن  هلیـسوب  دربب ، نایم  زا  ار  نآ  عنام  و  دـنک ، بذـج  ار  تداع  قراخ  دـناوتیم  ناسنا  هک  تسنیا  رحس 
رحـس و تقیقح  رد  هئباـص  هفـسالف  راـتفگ  هصـالخب  تسا  هراـشا  نیا  اـهنآ » زا  تسا و  وت  زا  موجن  شناد   » سوـیملطب هتفگ  ینعم  تسنیا 

. وداج
اهنادب ار  ناهج  نیا  ریبدت  راک و  ورین و  هداد و  ناج  اهنادب  ادخ  دنتفگ  یلو  دندقتعم ، يراتخم  قلاخ  بکاوک  كالفا و  يارب  موس : هتـسد 

. تسا ود  هیکلف  مارجا  ندوب  هدنز  رب  لیلد  دناهتفگ  هداهناو 
مارجا نیا  دهد و  ناج  کسوس  مرک و  نوچ  یتسپ  مسجب  هک  دجنگیم  ادخ  تمکح  رد  هنوگچ  یناجیب و  زا  تسا  فرشا  نتشادن  اج  - 1

. دنشاب ناجیب  هیناحور  هفیرش 
یعبط تکرح  نوچ  دشاب  یعبط  دوشیمن  هداراب ، ای  روزب  ای  تسا  یعبط  ای  تکرح  نیا  دنخرچیم و  دوخ  رودب  دنراد و  تکرح  كالفا  - 2

تکرح وا  زا  شتکرح  دوش  ضرف  هک  کلف  هطقن  ره  و  دیایب ، دورب و  دوشیمن  سکعب و  ای  ددرگنرب  دورب و  دـیاب  تسا و  تهج  کیب  لیم 
ینعی يرسق  تکرح  نوچ  دوشیمن  مه  روزب  يرسق و  دش  لطاب  یعبط  نوچ  دشاب و  یعبط  تکرح  هنوگ  نیا  تسا  لاحم  تسا و  وا  يوسب 
میئوگ کلذ  دعب  دنروعـش ، اب  هدنز و  مارجا  همه  نارتخا  كالفا و  هک  دوش  تباث  دشاب و  يدارا  دیاب  تروص  نیا  رد  تعیبط و  فالخ  رب 

: لیلد راهچب  دنک  هطاحا  هیلفس  هیولع و  عئابط  همه  رب  دناوتن  رشب 
رد هک  هراتـس  نیرتدرخ  درک ، كرد  دـناوتن  رود  زا  ار  کـچوک  زیچ  وا  هک  تسین  دـیدرت  و  ندـید ، زج  درادـن  یهار  بکاوک  تاـبثا  - 1

، تسا نیمز  زا  رتکچوک  راب  رازه  دراطع  هراتـس  و  تسا ، نیمز  ربارب  دنچ  هد و  دننک ، ناحتما  نآ  اب  ار  ار  مشچ  يزیت  تسا و  متـشه  کلف 
. دنشاب دراطع  هزادنا  هک  دسر  هچ  ات  تسین  رّسیم  اهنآ  ندید  تباوث  کلف  هراتس  نیرتکچوک  هزادناب  دشاب  اههراتس  مظعأ  کلف  رد  رگا  و 

اهنآ دوخ  زا  ام  هک  دنشاب  یلاعف  ياههراتس  نامسآ  رد  تسا  نکمم  نیا  رب  انب 
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نارتخا تشپ  رد  هک  هدرک  لقن  رـشب  دیـس خ ب )  ) يایاور زا  اشولکنت »  » باتک ّفلؤم  ور  نیا  زا  اهنآ ، رثاب  دـسر  هچ  اـت  میرادـن  یهاـگآ 
. تسناهن ناشراک  رثا و  هکنیا  ای  دندرخ  رایسب  هکنیا  يارب  دندشن  دصر  هک  تسیرامشیب  نارتخا  کلف  هدش  هرامش 

رد هک  دنیدرخ  ياههراتـس  دوخ  ناشکهک  هک  تسنیا  شلیلد  و  دندش ، دصر  اهنآ  زا  اهنت 1022  دندشن و  دصر  سردید  نارتخا  همه  - 2
. تسا رذعتم  اهنآ  عبط  نتسناد  دنزوکرم و  صوصخم  عضو  ندیدب  تباوث  کلف 

. تسا لصاحیب  فیعض و  اهنآ  هراب  رد  ءامکح  هتفگ  اریز  تسین  تسد  رد  مه  هدش  دصر  بکاوک  نیمه  عبط  زا  یفاک  عالطا  - 3
عبط رثا  ملاـع  نیا  ثداوح  هک  مینادـیم  و  قیقحت ، زا  رود  بیرقت  روطب  رگم  مینادـیمن  ار  عومجم  عبط  مینادـب  ار  کـی  کـی  عـبط  رگا  - 4
راهچ نیاب  تسین و  رسیم  اهنآ  مهف  سایق  زا  دنرادن و  یتیاهن  هک  تسا  اهنآ  بیکرت  زا  هکلب  دنشاب  دیاب  هشیمه  هن  رگ  تسین و  اهنآ  طیـسب 

طئارـشب هتـسباو  نوـچ  تسا  رذـعتم  مه  يزیچ  همه  يریذـپرثا  نتـسناد  و  تسا ، یندـشن  هلاـعف  عئاـبط  همه  نتـسناد  هک  دـش  تباـث  هـجو 
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نوگرگید هتـسویپ  دـنرادن و  تباـث  لاـح  کـی  ینیمز  داوم  رگید و  تـالوقم  اـج و  عوقو و  و  یگنوگچ ، هزادـنا و  زا  تسا  یـصوصخم 
هتـشذگ هک  دوب  دهاوخ  لیـصافت  همهب  ياناد  دنک  ادیپ  هلعفنم  هلاعف و  عئابط  همهب  مات  فوقو  یـسک  رگا  و  دیاین ، دـیدب  هچرگ  دـنوشیم و 

. دنک ثادحا  ار  یتیاهنیب  روما  دناوتیم  و  دنیایب ، ای  دنشاب 
هک رـشب  ياوق  و  هلک ) كرتی  هلک ال  كردـی  الام   ) دـناهتفگ یلو  دـنک  تسـس  راک  نیا  زا  ار  يرـشب  لقع  تاـظحالم  نیا  دـناهتفگ  سپس 
رد تسا  یگرزب  یئاناوت  یلو  تسا  زیچان  تسه  هچ  نادب  تبـسن  هچ  رگ  نیا  دـنناوت ، ار  یـضعب  رب  عالطا  دـنناوتن و  ار  زیچ  همه  زا  عالطا 

هدیمهف ار  تاثّلثم  دودح و  جورب و  لاوحا  هتـسناد و  ار  تباوث  هرایـس و  نارتخا  لاوحا  زا  يرایـسب  هتـشذگ  ینالوط  ياههبرجتب  هک  یمدآ 
ار هدامآ  نیناوق  نیا  زا  هرهب  دـیاین  تسدـب  لماک  نیقی  هکنآ  يارب  دـیابن  و  دراد ، دوش  علطم  اهنآ  عئابط  رب  هک  یـسک  يارب  یمهم  هرهب  هک 

اهاذغ و عئابط  همه  رب  ینیقی  ناهرب  ندوبن  يارب  هچنانچ  میهناو 
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. میهناو ار  اهنآ  زا  ار  يریگهرهب  دیابن  بکرم  طیسب و  ياهاود 
وراد رگا  بط  رد  اریز  دنکیرش ، دنرادن  دوخ  ياهتواضق  يارب  عطاق  ناهرب  هکنیا  رد  ود  ره  اریز  تسا  یکشزپ  زا  رتهب  موجن  تعنص  هکلب 
بط زا  رتهب  موجن  تسا و  تباث  ود  ره  رد  عفنب  نظ  درادـن و  ینایز  دوش  اـطخ  مه  رگا  موجن  رد  اـما  دراد و  یگرزب  ناـیز  دـشاب  یـضوع 

. تسا
راب ود  راـچان  دـیاب  هبرجت  رد  هکنآ  يارب  تسیندـشن ، هبرجت  نوچ  تسین ، جورب  نارتخا و  عئاـبط  تخانـش  يارب  یهار  دـیوگ : یـسک  رگا 
نیا دنـشابن و  دوخ  ياـج  رد  نارتـخا  دوشب ، مه  رگا  تسیندـشن و  هفـسالف  یخرب  دزن  درادـن و  ربارب  شخرچ  ود  کـلف  و  دوش ، هظحـالم 

؟ لقع مادک  دسریم و  نادب  رمع  مادک  دوش و  ماجنا  ملاع  رمع  هرود  ود  اب  دیاب  هبرجت 
ار نآ  راب  دنچ  داد و  يرثا  دوب و  یجرب  رد  يرتخا  نوچ  هکلب  دـشاب  تهج  همه  زا  هک  تسین  مزال  تسخن  لکـشب  کلف  تشگرب  باوج :

بکاوک نیا  راثآ  عئابط و  هک  اسب  هوـالعب  تسا  یفاـک  نیمه  دراد و  ار  رثا  نیا  جرب  نیا  رد  رتخا  نآ  هک  دـیآیم  ناـمگ  میدرک  هدـهاشم 
. دنوشیم ماهلا 

: دناهتفگ هدید  باوخ  رد  ار  بط  روما  زا  يرایسب  هک  تسا  تیاکح  سونیلاج  زا 
هتـسباو یلکـش  وب و  اذغ و  تعاس و  زور و  نامز و  ناکم و  ره  هک  دنراد  تلالد  دناهتـشاد  نامجنم  هک  اههبرجت  هتبلا  دش  تباث  نیا  نوچ 

نیا رـشابم  رگا  صوصخ  دهد  ماجنا  ار  یتداع  قراخ  لمع  هک  تسین  رود  دنهاوخ  وا  زا  نوچ  وا و  توق  فرـش و  تقو  رد  تسیاهراتـسب 
نیا دوشیم ، لـصاح  ضرغ  تسا و  ماـمت  راـک  هک  دـشاب  هیوامـس  حاورا  رهوـج  زا  شحور  دـشاب و  كاـپ  دـنمورین و  سفن  ياراد  راـک 

. رحس هنوگ  نیا  ریرقت  رد  تسا  هبئاص  لاوقا  عومجم 
یـضاق هک  دندروآ  اهلیلد  هزم و  گنر و  یگدنز و  رب  هن  تسین و  مسج  شنیرفآ  رب  اناوت  ادـخ  زج  دـنیوگ  قافتاب  ناناملـسم  زا  هلزتعم  اما 

. میروایب اهنآ  رب  ضارتعا  اب  ار  یخرب  ام  هدومن و  هصالخ  دوخ  بتک  رگید  ریسفت و  رد  هدرک و  رکذ  ار  اهنآ 
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ناکم رد  دیاب  دنیرفآ  یگدنز  ای  مسج  ادخ  زج  رگا  تسنآب و  هتسباو  ای  تسناکم  ادخ ، زج  هچ  ره  دنیوگیم  تسا ، یلقع  هتکن  کی  مکی :
کی ماسجا  همه  اریز  دـشاب  نینچ  یمـسج  ره  دـیاب  دوب  شتاذ  زا  رگا  تسا و  وا  تاذ  زا  ادـج  وا  يورین  تسا  ناـکم  رد  هچ  ره  و  دـشاب ،

. تسا هجو  ود  شلیلد  دزاسب و  یگدنز  ای  مسج  دناوتیمن  دراد  دوخ  تاذ  زا  ادج  تردق  هچنآ  دنراد و  تاذ 
یتّلع تسا و  كرتشم  یناوتان  رد  ام  تردـق  میـشاب و  هتـشاد  یگدـنز  مسج و  قلخ  راـکتبا  میناوتیمن  هک  مینادـیم  تهادـبب  همه  اـم  مکی :

. تسیراج تسا  ام  دننام  شتردق  هچ  ره  رد  یناوتان  نیا  تسا و  ام  تاذ  زا  ادج  ام  تردق  هکنیا  زج  درادن 
زا شیب  هک  دوب  یتوافت  کی  مه  نآ  میزاسب  یگدـنز  مسج و  میتسناوتیم  رگا  دـنراد و  تواـفت  مه  اـب  دـیدرتیب  اـهام  تردـق  مود : هجو 
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ورین نیا  مه  ام  توافتم  تردق  نیا  رد  دیاب  دروآیم ، دوجوب  ار  یگدنز  مسج و  قلخ  يورین  توافت  فرص  رگا  دوبن و  دوجوم  ياهتوافت 
. تسین یگدنز  مسج و  قلخب  رداق  تسا  تاذ  زا  ادج  شتردق  هک  يرداق  هک  مینادیم  تسین  نوچ  دشاب و 

دوش ماجنا  ینیمز  اب  ینامسآ  ياهورین  بیکرت  هطساوب  تداع  قرخ  تسا  نکمم  اریز  دوشن  توبن  لیلد  هزجعم  میناد  اور  ار  نآ  رگا  مود :
تروص نیا  رد  دندرک و  مهارف  رحـسب  ار  نآ  هک  اسب  دـشاب و  هدـش  رداص  ادـخ  زا  دـشاب و  ناربمغیپ  تسدـب  هکنیاب  ملع  تسین  نکمم  و 

. دوش هتسب  هار  ره  زا  توبن  هب  هدیقع 
میرگنیم مشچب  ام  یلو  دروآ ، تسدب  يرایـسب  لاوما  جنریب  دیاب  دنیرفآ  گنر  یگدنز و  مسج و  هک  دشاب  یـسک  نایمدآ  رد  رگا  موس :

یئوگغورد هار  نیمه  زا  و  دنیوگیم ، غورد  مینادیم  سپ  دنشکیم ، ناوارف  جنر  یمک  لوپ  ندروآ  تسدب  يارب  وداج  رحـس و  نایعدم  هک 
جنر زا  دـنتخاسیم و  دوخ  يارب  تشاد  یمک  هنیزه  هک  یتروص  رد  دـنزاسب  الط  وراد  اب  دنتـسناوتیم  رگا  اریز  دوش . تباث  ءایمیک  نایعدـم 

دنتخاسیم اهنآ  يارب  دنتفرگیم و  نارادهیامرس  زا  دوب  مزال  رایسب  هنیزه  راک  رازبا  يارب  رگا  دندیهریم و 
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نوچ و  دوش ، نآ  فرص  ناوارف  جنگ  لاوما و  دیاب  هک  دوب  یناتس  تمینغ  یئاشگناهج و  زا  رتناسآ  راک  نیا  تسرپ  لوپ  ناهاشداپ  يارب  و 
ماجنا يداع  ریغ  راک  دناوتیمن  رگوداج  هک  دش  تباث  اجنیا  زا  هتفگ  یـضاق  تسا ، تسردان  هک  میمهفیم  درادن  مادقا  نادب  یـسک  مینادـیم 

. دهد
ای تسناکم  رد  ادـخ  زج  هچ  ره  هکنیا  رب  دـیراد  یلیلد  هچ  هک  تسنیا  شـضارتعا  لوا  لیلد  اما  دنتـسه  تسـس  همه  لـئالد  نیا  هک  نادـب 

. دنناکم زا  درجم  همه  دنیوگیم  هقطان و  سوفن  هیکلف و  سوفن  لوقع و  تابثاب  دنراد  رارصا  هفسالف  هک  دینادن  رگم  نادب ، هتسباو 
. دوشیمن نآ  دشاب و  ادخ  لثم  دیاب  دشاب  نینچ  يدوجوم  رگا  دنیوگ : رگا 

میئوگ میریذپب  ار  نیا  رگا  دوش و  تباث  لثم  ات  تسین  تیهام  رد  كارتشا  مزالم  یبلـس  فاصوا  رد  كارتشا  اریز  میریذـپن  ار  نیا  میئوگ :
یلیلد هچ  میئوگ : دنـشاب  نینچ  همه  دیاب  دـشاب  نینچ  یکی  رگا  دـنیواستم و  ماسجا  هتفگ : هکنیا  دنـشابن ، تاذـلاب  رداق  ماسجا  یخرب  ارچ 

. دنشاب مه  لثم  ماسجا  همه  هک  دیراد 
. تسین اهنآ  نایم  یتوافت  انعم  نیا  رد  تسا و  ریگاج  دراد و  ششک  تهج  ره  زا  هکنیا  زج  درادن  یئانعم  مسج  دنیوگ : رگا 

. دنشاب كرتشم  مزاول  یخرب  رد  فلتخم  تیهام  دنچ  هک  اسب  دنمسج و  مزاول  فاصوا و  زا  يریگاج  ششک و  میئوگ :
رد دنکرتشم  اهام  همه  تردق  هتفگ  هکنیا  دـنیرفآ ، یگدـنز  مسج و  دـناوتن  تردـق  نیدـب  ارچ  تستاذ  زا  ادـج  اهنآ  تردـق  هک  میریذـپ 

نیا همه  میئوگ  تسین  یتاذ  ام  تردـق  هک  تسین  نیا  زج  نآ  دراد و  مزال  كرتشم  یتلع  كرتشم و  تسا  یمکح  یناوتان  نیا  یناوتاـن و 
تـسیدوجو رما  هک  میریذپب  وگ  دهاوخن ، تلع  مدع  یمدع و  تسیرما  نوچ  دیاب  یتّلع  ار  یناوتان  هک  میریذپن  ام  دنـشاب  عونمم  تامدقم 

. دشابن نینچ  اجنیا  ارچ  تسین  یتّلع  ار  ماکحا  زا  يرایسب  هک  دندقتعم  اهنآ  یلو 
دیاب كرتشم  ّتلع  ار  كرتشم  مکح  دیئوگیم  ارچ  دهاوخ ، تلع  نآ  هک  میریذپب 
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چیه هک  میریذپن  یلو  دـیاب ، كرتشم  ّتلع  هک  میتفریذـپ  لهج ، غورد و  متـس ، نوچ  دراد  تلع  دـنچ  هکنیا  اب  تسین  مکح  کی  حـبق  ایآ 

. دشابن یگدنز  مسج و  قلخ  هلیسو  یخرب  رد  تردق  نیا  ارچ  یلو  میرادن  یتاذ  تردق  همه  هکنیا  زج  تسین  یکارتشا  هجو 
یگدنز مسج و  قلخ  يارب  تسین  نآ  زایتما  ببـس  رگید  ياهتردق  اب  تردـق  نیا  تفلاخم  فرـص  هک  تسنیا  مود  هجو  رد  ضارتعا  اما  و 

هتفگ هک  تسا  نخس  نیا  ریظن  و  تسین ، اهنآ  رد  تیصوصخ  نآ  تسا و  زاتمم  رگید  ياهتردق  زا  نادب  هک  تسا  یتیـصوصخ  يارب  هکلب 
ببس دیاب  دوش  هدید  اوه  هک  تسنآ  زا  عنام  تفلاخم  نیا  رگا  و  یهایس ، اب  نآ  تفلاخم  زا  تسین  رتتخس  يدیفس  اب  زاوآ  تفلاخم  دوش 

. دوشن هدید  مه  يدیفس  هک  دوش 
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تیؤر هلأسم  رد  هیرعشا  زا  ار  هوجو  نیا  نوچ  هک  یـضاق  زا  تسا  بجع  تسا و  دساف  مه  اهنآ  نخـس  نآ  تسا  دساف  نخـس  نیا  نوچ  و 
نادب تسا  تلاسر  نارکنم  رب  ّدر  تّوبن و  تابثا  هیاپ  هک  هلأسم  نیا  رد  شدوخ  سپس  هدرک  داقتنا  اهـضارتعا  نیا  اب  ار  همه  هدرک  تیاکح 

. هتسج کسمت 
ای تسا  لصا  نیا  داسف  عرف  توبن  تحـصب  لوق  ای  میئوگ : دنامن  توبن  تابثا  يارب  یلیلد  دـشاب  تسرد  لصا  نیا  رگا  هک  مّوس  هجو  اما  و 

. ددرگ هدوهیب  نخس  نیا  تسین  رگا  دیآ و  مزال  رود  اریز  تسناد  توبن  تحص  عرف  ار  لصا  نیا  داسف  دوشیمن  دشاب  رگا  تسین 
لـصاح یعدـم  ره  يارب  تلاح  نیا  میئوگیمن  ام  تسا و  لمع  رد  نخـس  زا  ریغ  ناکما  رد  نخـس  هک  تسنیا  رخآ  هجو  رد  ضارتعا  اما  و 

. وداج رحس و  مکی  عون  رد  نخس  دوب  نیا  دیاین ، مزال  دیئوگ  امش  هک  نیا  دسر و  یماقم  نینچب  یکی  لاس  اهرازه  رد  اسب  هکلب  تسا 
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تسا اناوت  سوفن  ناتسرپمهو و  رحس  وداج  رحس و  زا  مود  عون 
تسینامـسج و هرکیپ  نیمه  دنیوگ  یخرب  تسیچ ؟ هک  دنراد  فالتخا  دنک  هراشا  نادب  نم )  ) هملکب سک  ره  هچنآ  هراب  رد  مدرم  دنتفگ :

میئوگ رگا  ینامـسج  هن  مسج و  هن  ینامـسآ  تسیدوجوم  دنیوگ  یخرب  و  تسناود ، ناور و  نآ  رد  فیطل و  تسا  یمـسج  دنیوگ  یخرب 
نیمزرس کی  رد  ینارود ، کی  رد  هک  دشابن  اور  ارچ  تسا  هعبرا  طالخا  زا  بکرم  هک  تسین  دیدرت  تسینامـسج  نامتخاس  نیمه  ناسنا 

. دیآیم مه  تسا  نت  رد  ناور  فیطل  مسج  ناسنا  هکنیا  رب  انب  نخس  نیا  دشاب و  ام  زا  ناهن  روماب  اناد  نیرفآ و  مسج  هک  دشاب  یجازم 
نیا رب  اناوت  دوخب  دوخ  سوفن  یخرب  دنـشاب و  فلتخم  سوفن  هک  دـشابن  اور  ارچ  نت  زا  ادـج  تسا و  هقطان  سفن  ناسنا  میئوگب  رگا  اّما  و 

. دش نشور  اهنآ  نالطب  هک  هتشذگ  هوجو  زج  تسین  لامتحا  نیا  فالخ  رب  یلیلد  ناهن و  رارسا  رب  هاگآ  دنشاب و  ثداوح 
. تسا دنچ  هوجو  دنک  دییأت  ار  لامتحا  نیا  هک  يزیچ  سپ  نآ  زا 

دور و هار  نآ  رب  دناوتیمن  دـننک  لپ  هاگترپ  کی  يور  ار  نآ  رگا  دورب و  هار  تسا  نیمز  يور  هک  يریت  کی  رـس  رب  دـناوتیم  یمدآ  کی :
. دوش نآ  ببس  طوقس  مهوت  هکنیا  زج  درادن  یتّلع  نیا 

يارب نیا  ناخرچ و  ناشخرد و  ياهزیچب  هاگن  زا  ار  یـشغ  دننک و  عنم  خرـس  ياهزیچ  رب  هاگن  زا  ار  غامدنوخب  راچد  ناکـشزپ  همه  مود :
. تسا شخب  رثا  سوفن  رد  مهو  هک  تسنآ 

نوچ غرم  هجوج  هک  هدرک  لقن  وطسرا  زا  ناویحلا  عئابط  رد  ءافش  فلؤم  موس :
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سفن لاوحا  وریپ  نت  لاوحا  هک  تسا  لیلد  نیا  هتفگ  ءافش  فلؤم  دیورب و  يزیچ  سورخ  دننام  وا  قاس  رب  دناوخ  هزاوآ  سورخ  اب  رایـسب 
. تسا

تسا لیلد  نیا  و  تسا ، رثایب  تکرب و  مک  لد  هجوتیب  ینابز  ءاعد  دنیوگ  تسا و  ریذپ  تباجا  ءاعد  هک  دنراد  قافتا  اهتما  همه  مراهچ :
. دناهتفریذپ ار  نآ  اهشیک  اهتلم و  همه  تسیرثا و  ار  سفن  تمه و  هک 

یعبط و تکرح  يورین  اریز  تسین ، نانآ  لد  ياـههرطاخ  زج  ناروناـج  ياـهراک  همه  کـیدزن  ّتلع  هک  یناد  یهد ، فاـصنا  رگا  مجنپ :
رازآ و یتشز و  روصت  ای  تذل  یئابیز و  روصت  زج  يرگید  رب  یکی  حیجرت  تسا و  هدامآ  ود  ره  يراکیب  راک و  يارب  مادـنا  رد  راو  شنم 

يداـبم ءدـبم  اـههرطاخ  نوـچ  و  دـنراد ، هک  یگداـمآ  زا  سپ  دـنرآ  تکرحب  راـک  يارب  ار  مادـنا  هک  دـنیاههرطاخ  نیمه  تـسین و  ناـیز 
. دنوش يراک  هطساویب  ّتلع  دوخ  هک  تسین  رود  دنیاهراک 

ناهاشداپ یکی  زا  دوش ، غاد  رایـسب  جازم  مشخ  رد  هچنانچ  نادبا  رد  دنوش  یئاهیگنوگچ  ببـس  دید  هبرجت و  مکحب  اههرطاخ  نیا  مشش :
مانـشد و دابب  ار  وا  دـش و  دراو  وا  رب  هزاجایب  داتـسا  کشزپ  کی  دـندنامرد و  شنامرد  زا  ناکـشزپ  همه  دـش و  جـلف  هک  تسا  تیاـکح 

کلهم نمزم و  يرامیب  نآ  و  درک ، نتسج  هرابکی  شهاگباوخ  زا  دش و  نیگمشخ  تخس  وا  داد و  واب  یـسومان  شحف  تفرگ و  یئوگدب 
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. دنوش نآ  زا  نورب  ياههدیدپ  ّتلع  هک  تسین  رود  دنشاب ، نت  ياههدیدپ  ّتلع  اههرطاخ  تساور  نوچ  و  دش ، نامرد 
. تسا ام  هتفگ  ناکما  لیلد  مه  نآ  تسنادنمدرخ و  قافتا  دروم  مخز  مشچ  متفه :

دـنرادن و لئاسو  رازبا و  کمکب  يزاین  یئوداج و  ياهراک  رب  دـنیاناوت  دوخ  يدوخب  یهاگ  رگوداـج  سوفن  میئوگ  یتسناد  ار  نیا  نوچ 
دشاب و نت  رب  هریچ  دنمورین و  سفن  نوچ  هک  تسنیا  شقیقحت  و  دننآب ، دنمزاین  تسا و  مک  اهنآ  یئاناوت  یهاگ 

244 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
ياهتذل راچد  ناوتان و  رگا  و  دشخب ، رثا  ناهج  نیا  ّداوم  رد  دناوتیم  تسینامسآ و  حور  کی  ایوگ  تسا  ینامـسآ  ناهجب  هتـسویپ  یبوخب 

ات دهن  دوخ  ربارب  رد  دریگ و  ار  وا  لاثمت  دنک  فرـصت  رگید  ندب  رد  دهاوخ  نوچ  و  درادن ، ندب  نامه  رد  زج  یفرـصت  چیه  تسندب  نیا 
همه ور  نیا  زا  ددرگ  دیدپ  نآ  رد  حور  سفن و  رثا  دنک و  ور  نادـب  مه  هقطان  سفن  دـیآ و  شلابندـب  لایخ  دوش و  لوغـشم  نادـب  هدـید 

، دریگ هرانک  مدرم  زا  و  دروخب ، مک  دشک و  تضایر  دربب و  هاوخلد  زا  تسا  راچان  تسا  اهراک  نیا  نوماریپ  هک  ره  هک  دـنراد  قافتا  اهتما 
یگرزب رثا  دـشاب  گنهآ  مه  راـک  نیا  اـب  دوخ  تخاـس  رظن  زا  سفن  هک  یتروص  رد  تسا ، رتشیب  شرثا  دـشاب  رتلماـک  روما  نیا  هچ  ره  و 

. دراد
رب دوش و  هقرفت  شیورین  دزادرپ  رایـسب  ياهراکب  نوچ  دور و  راکب  نآ  رد  شیورین  همه  دـنک  ور  وسکیب  سفن  نوچ  هک  تسنیا  شتلع  و 

کی تعنـص ، ودب  يرگید  تخادرپ و  تعنـص  کیب  یکی  رگا  دنراد  ربارب  نهذ  هک  یمدآ  ود  ور  نیا  زا  دسر و  یکدنا  مادک  رهب  اهنآ و 
شراک ات  دناهرب  رگید  لئاسم  زا  ار  دوخ  رطاخ  دیاب  دنادب  ار  هلأسم  کی  رد  قح  دهاوخ  هک  یـسک  و  يرگید ، زا  دوش  رتدـنمورین  یتعنص 

. دشاب رتناسآ 
مه رگید  تفآ  اجنیا  رد  دـهد ، ماجنا  یقراـخ  راـک  دـناوتن  و  تسنآ ، رد  قرغ  شـسفن  تستوهـش  تذـل و  لاـبند  شتمه  ّمه و  هک  یمدآ 

یلواب تبـسن  دوخ  شنمب  هتخادرپن و  هبیرغ  لاـمعا  ندومن  دـیدپ  راـکب  تسخن و  زا  هدرک  تذـلب  تداـع  سفن  نیا  هک  رظن  نیا  زا  تسه 
اب رگم  تسین  رّـسیم  اهراک  نینچ  باکترا  هک  دش  نشور  دیارگ و  یمودب  اجک  دبایب  هاوخلدـب  ار  یلوا  ات  و  ترفن ، یمود  زا  دراد و  قوش 

. حاورا افص و  ملاعب  نداد  لد  هرابکی  يریگهشوگ و  و  هینامسج ، لاوحا  زا  دّرجت 
همه نوچ  اریز  تشاـمگ ، نادـب  دـیاب  مه  ار  شوگ  تشاداو  ضرع  نیا  بساـنم  روماـب  دـیاب  ار  هدـید  نوـچ  هک  تسنیا  يارب  داروا  اـما  و 

رد دهد و  خر  تشهد  تریح و  ار  سفن  دنـشاب ، موهفمان  ظافلا  داروا  رگا  و  ددرگ ، هجوتم  نادب  رتهب  سفن  دنرآ  ضرع  کیب  ور  ساوح 
تـسا نینچمه  و  ددرگ ، لصاح  ضرغ  دوش و  دنمورین  یناسفن  رثا  دشوکب و  دروآ و  ور  راک  نادب  دریگرب و  ور  تاسوسحم  زا  هنایم  نیا 

. ندرک دود 
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تـسنارتخاب تناعتـسا  هک  وداج  لوا  عون  رگا  و  تسا ، شخب  رثا  دوخب  دوخ  یناسفن  يورین  زا  هزادـنا  نیا  هک  هدـش  تباـث  هتبلا  دـناهتفگ :
. دنتسه مه  رگید  شخب  رثا  عون  ود  اجنیا  رد  و  دوش ، شیب  شرثا  ددنویپ  نادب 

بوذجم حاورا  نآ  هک  اسب  دوش  كاپ  سفن  نیا  نوچ  رثا و  توق و  رد  دناسفن  نیا  دننام  رایـسب  اسب  دـندش  ادـج  نت  زا  هک  اهناج  مکی -
. دنهد کمک  واب  راک  نآ  ماجنا  رد  دندرگ و  وا 

دنبای تسد  هداعلا  قراخ  ياهراکب  اهنآ  کمکب  دنریگ و  ضیف  ینامـسآ  حاورا  زا  دنوش  كاپ  ندـب  ترودـک  زا  نوچ  هقطان  سوفن  مود 
. ناناوخدرو نایوجمهو و  يوداج  حرش  تسنیا 
تسا هیضرا  حاوراب  تناعتسا  وداج  رحس و  موس  عون 

رد هک  دنمان  هیـضرا  حاورا  ار  اهنآ  هکنآ  زج  دندشن  رکنم  ار  نآ  گرزب  هفـسالف  اّما  دناهدش ، نج  رکنم  هلزتعم  رخأتم و  هفـسالف  زا  یخرب 
اهنآ زا  یعمج  سپـس  ناوید  نج و  رافک  ناشدـب  يرپ و  اـهنآ  بوخ  نک ، رازآ  دـب و  یخرب  دـنبوخ و  یخرب  دـنیادج  مه  زا  دوخ  رهوگ 
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هقطان سفن  تسویپ  دناهیئزج و  روما  كردم  اناد ، اناوت ، دنراد ، اج  یناکم  رد  هن  دنراد و  ناکم  هن  راددوخ  دنیرهاوج  حاورا  نیا  دـنتفگ :
حاورا اـب  تسویپ  يورین  زا  تسا  رتتسـس  اـهنآ  اـب  تسوـیپ  زا  لـصاح  يورین  یلو  ینامـسآ  حاوراـب  وا  تسوـیپ  زا  تسا  رتناـسآ  اهنادـب 

. ینامسآ
اما ینامـسآ و  حاورا  اب  یلکـش  مه  زا  اهنآ  اب  رتلماـک  یلکـش  مه  تسا و  هطبار  ندوب  شیب  يارب  تسا  رتناـسآ  اـهنآ  اـب  تسویپ  هکنیا  اـما 
ایرد نوچ  هلعش و  اب  تسا  دیشروخ  نوچ  هیضرا  حاورا  اب  اهنآ  تبسن  هک  تسنیا  يارب  تسا  رتشیب  ینامسآ  حاورا  اب  تسویپ  يورین  هکنیا 

دوجوب یعطق  ناهرب  هچ  رگا  دناهتفگ  تیعر ، اب  هاش  هرطق و  اب 
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یکدنا ناسآ و  ياهراکب  هیضرا  حاورا  اب  تسویپ  هک  دناهتفای  هبرجتب  نف  نیا  باحصا  تسه و  شناکما  لامتحا و  یلو  تسین  اهزیچ  نیا 
. دنمان نج  ریخست  لمع  مئازع و  ار  عون  نیا  دوش و  تسدب  تضایر  دود و  درو و  زا 

تسا يدنبمشچ  يریگلایخ و  رحس  زا  مراهچ  عو 
. دراد همدقم  دنچ  عون  نیا  و 

دنیب و تکرح  رد  ار  هداتـسیا  هک  تسا  لیلد  نیا  تسناور و  طش  هداتـسیا و  یتشک  دـنیب  هتـسشن  یتشک  هچنانچ  دـید  رایـسب  ياطخ  یکی :
بابح کی  بآ  نایم  رد  ار  دبنگ  کی  شتآ ، زا  ياهرئاد  ار  عیرـس  نادرگ  شتآ  کی  دنیب و  تسار  یطخ  ار  ریگ  ورف  هرطق  کی  سکعب ،

نآ زا  نوچ  و  دـیامن ، گرزب  ندـمآرب  ماـگنه  ار  دیـشروخ  صرق  هک  نیمز  راـخب  نوـچ  و  گرزب ، هم  رد  ار  کـچوک  زیچ  کـی  دـنیب و 
مـشچ اسب  هک  دندرک  يربهر  اهزیچ  نیا  تسا ، نشور  هک  دوش  هدید  درخ  رود  زا  گرزب  زیچ  هکنیا  اما  و  دشاب ، درخ  دریگ  الاب  درذگب و 

. دنیب عقاو  فالخ  رب  ار  يزیچ  یببس  کیب 
مه زا  دنزیمآ و  مهب  دشاب  تصرفیب  دنیآ و  مه  لابندب  رگا  و  دنک ، كرد  بوخ  ار  نآ  دنیب  ار  يزیچ  یفاک  تصرف  رد  نوچ  هدـید  مود :
هک دوش  هدید  گنر  کیب  دخرچب  دوش و  يزیمآ  گنر  فلتخم  ياهگنرب  طیحم  ات  زکرم  زا  ایـسآ  گنـس  رگا  ور  نیا  زا  دـندرگن ، زاتمم 

. اهگنر نیا  همه  زا  تسا  یبیکرت 
مدآب هاشداپب  دورو  رد  یسک  هچنانچ  دباین . ار  نآ  دیآ و  سح  ربارب  رگید  زیچ  اسب  لماک  روطب  دشاب  يزیچ  لوغشم  سفن  لد و  رگا  موس :

درگنیم هنیآ  رد  یکی  تسا و  لوغشم  يرگیدب  شلد  نوچ  دمهفن ، ار  شنخـس  دسانـشن و  ار  وا  یلو  دیوگ  نخـس  وا  اب  هک  دروخرب  رگید 
ياج رد  هچنآ  دنیب و  ار  نآ  دنیب و  ار  دوخ  مشچ  كاشاخ  هک 
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. دباین رد  تسا  سکعنم  هنیآ  رد  هچنآ  دنک و  یسررب  ار  هنیآ  هحفص  هک  تسنیا  شدصق  اسب  دنیبن ، تسا  رتگرزب  نآ  زا  شاهرهچ  رگید 

مرگرس ار  نارضاح  هک  دنک  يراک  داتسا ، زاب  هدبعـش  تسیچ و  وداج  عون  نیا  یمهفب  هک  تسناسآ  تیارب  یتسناد  ار  اههمدقم  نیا  نوچ 
، دنام ناهن  اهنآ  رب  هک  دنک  رگید  يراک  هناباتش  تخود  دوخب  ار  اهنآ  مشچ  تفیرف و  ار  اهنآ  بوخ  نوچ  و  دریگب ، ار  اهنآ  مشچ  دزاس و 

نآ زا  و  تسا ، اهنآ  راظتنا  فالخ  رب  هک  ددرگ  دـیدپ  اهنآ  رب  يزیچ  هداد و  ماجنا  هناباتـش  ار  یمود  هدرک و  مرگرـس  ار  اهنآ  مکی  راکب  و 
همه اههدننیب  درک ، دهاوخ  هچنآ  ّدضب  دیامن  مرگرـس  ار  نارـضاح  هک  دیوگن  یبیرفلد  نخـس  دشاب و  شوماخ  رگا  و  دـننام ، تفگـش  رد 

. دننکن یبجعت  دنمهفب و  ار  شیاهراک 
مشچ و هچ  ره  و  دناشکیم ، دراد  دصق  هک  يراک  نآ  زجب  ار  اههدـید  ینعی  تسا  دـنب  مشچ  زاب  هدبعـش  هک  تسا  اهنآ  نخـس  ینعم  نیا  و 

ياج کی  رد  زابهدبعـش  هچناـنچ  دزاـس  رتهب  ار  وا  راـک  دـنک  رتناـشیرپ  ار  دـید  هچ  ره  و  تسا ، رتهناداتـسا  شراـک  دربب  رتهب  ار  اـهنآ  لد 
بوخ هدـید  ار  هایـس  ياهگنر  دـننزیم و  ار  مشچ  مه  دـنت  نشور  ياهگنر  و  دـشاب ، یکیرات  رد  ای  دـنک ، هریخ  ار  هدـید  دـشاب و  ناشخرد 

. رحس عون  نیا  هراب  رد  تسا  نخس  تایلک  نیا  دهدیمن ، صیخشت 
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یسدنه تبسن  هب  يرازبا  بیکرت  رحس  زا  مجنپ  عون 
ای دـنگنجیم ، رگید  کی  اـب  هک  يراوس  ود  نوچ  يزیگنا ، لاـیخب  اـی  یـسدنه  تبـسن  هب  يرازبا  بیکرت  زا  دـنوش  یـشان  هک  تسیئاـهراک 
هک اـهتروص  نوچ  دـنز و  واـب  تسد  یـسک  هکنآیب  دـنزیم  قوب  زور  زا  تعاـس  ره  رد  یبـسا و  تشپ  رب  دراد  تسدـب  یقوب  هک  يراوـس 
هک اجنآ  ات  دنزاسیم ، هیرگ  ای  هدنخ و  لاح  رد  ار  اهنآ  و  دراذگن : قرف  هدنز  یمدآ  اب  ار  اهنآ  هدننیب  دنزاسب و  دنشکب و  دنه  مور و  ناشاقن 

هدنخ
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. دنیامنیم مّسجم  مه  ار  تتامش  هدنخ  مرش و  هدنخ  يداش و 
ءزج دـیابن  تسباب و  نیا  زا  لاقثا  رج  يزاس و  تعاس  و  هدوب ، عون  نیا  زا  نوعرف  نارگوداج  يوداـج  تسا و  یتعنـص  ياـهگنرین  اـهنیا  و 

راوشد اهنادب  ینف  عالطا  هنامز  نیا  رد  نوچ  یلو  دمهفب  ار  اهنآ  ببس  دناوتیم  سک  ره  تسا و  تعنص  هلیـسوب  نوچ  دنوش ، هدرمـش  رحس 
. دندرمش رحس  مه  ار  اهنآ  رهاظ  لها  تسا ، اهنآ  تعنص  دراو  یسک  رتمک  تسا و 

نآ و نامتخاس  دیدجت  ماگنه  تخاس  میلـشروا  میدـق  لکیه  رد  سونایمجرا خ ب )  ) راقیـسوم سوناعجرا  هک  هچنآ  تسا  باب  نیا  زا  و 
يراب هودـنا  توس  هجوج  نآ  تسینابرهم ، هدـنرپ  هک  دروخرب  لصا  رب  هدـنرپ  هجوج  کیب  درک و  رذـگ  ینابایب  رد  هک  تسنیا  شناتـساد 

مه يرادقم  دروخیم و  ار  یخرب  دنتخادنایم ، وا  دزن  دندروآیم و  ار  نوتیز  فیطل  ياههناد  لصا  رب  و  رگید ، لصا  رب  توس  فالخب  دزیم 
تسا و روآ  نزح  رگید  ياههدـنرپ  فالخ  رب  وا  توس  هک  دیـشیدنا  داتـسیا و  اجنآ  راقیـسوم  نیا  و  دوب ، شزاین  زا  شیب  هک  دـنامیم  اـجب 

. دنروآیم كاروخ  شیارب  دناشکیم و  دوخ  کمکب  ار  اههدنرپ  هک  زیگنارهم 
شیارب درک و  بلج  دوخب  ار  لصا  رب  هک  اجنآ  ات  درک  شیامزآ  ار  نآ  دادـیم و  ار  توس  نامه  داـب  ربارب  رد  هک  تخاـس  یتوس  رازبا  اذـل 

لکیه دراو  دروآرد و  ناکـسان  تروصب  ار  دوخ  دـمآرد  تسرد  شراـک  نوچ  و  تسا ، اـهنآ  سنج  زا  هکنیا  ناـمگب  دـندروآیم  نوتیز 
دنتفگ واب  دوب و  هتخاس  ار  لکیه  هک  یکسان  نآ  دیسرپ : دوب  هدش  نفد  نآ  رد  سخرطسا خ ب )  ) نخرطـسا هک  یبش  زا  و  دش ، میلـشروا 

. هدوب بآ  هام  مکی  بش 
يارب و  دننک ، زاب  ار  نآ  رد  بآ  مکی  رد  ات  دومرف  داهن و  ياهبق  شیور  تشاداو و  لکیه  يالاب  تخاس و  هلص  رب  لکشب  فّوجم  هدنرپ  وا 
نوتیز زا  رپ  زور  ره  دنتخیریم و  دبنگ  نآ  رد  دندروآیم و  نوتیز  لصا  رب  ياههدنرپ  دشیم و  دنلب  هلص  رب  زاوآ  همـسجم  نادب  داب  ندیزو 

رد نوفدم  تامارک  زا  نیا  هک  دندش  دقتعم  مدرم  و  دشیم ،
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. تسین اجنیا  بسانم  اهنآ  حرش  هک  دراد  دوجو  يرایسب  عاونا  باب  نیا  رد  و  تسنآ ،
وراد ندرب  راکب  وداج  زا  مشش  عون 

و دوش ، درخمک  دـنهد  یـسک  دروخب  نوچ  هک  رخ  زغم  نوچ  روآرکـس  ياههرذ  ای  دربب  ار  لقع  هک  یئوراد  دـننام  تسا  وراد  ندرب  راکب 
. دنتخیمآ مهب  ار  غورد  تسار و  دنتفگ و  رپ  نآ  هراب  رد  مدرم  یلو  تسا ، نشور  ءابرهک  تیصاخ  نوچ  دش  اهتیصاخ  رکنم  ناوتیمن 

اهلد ریخست  وداج  متفه  عون 
هبرجتیب لقعلا و  فیعض  هدنونش  رگا  و  دنربیم ، ارم  نامرف  نج  ای  منادیم  ار  مظعا  مسا  نم  دیوگ  رگوداج  هکنیا  دننام  تسا  اهلد  ریخـست 
هتخودنا هبرجت  هک  یـسک  دنک  دـهاوخ  هچ  ره  وا  اب  رگوداج  و  ددرگ ، ناوتان  شـساوح  دریگ و  ار  وا  یـساره  دوش و  هتفیرف  نادـب  دـشاب 

. تسا اهزار  شوپهدرپ  اهراک و  ماجنا  هلیسو  اهلد  ریخست  دنادیم 
ینیچ نخس  وداج  متشه  عون 

عاونا و حرش  وداج و  ماسقا  نایب  رد  تسیاهصالخ  نیا  تسا و  عیاش  مدرم  نایم  نآ  نوگانوگ و  ياهگنرین  اب  تسینزمهب  ود  ینیچنخس و 
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. تسا رتاناد  ادخ  نآ و  فانصا 

وداج هراب  رد  ناناملسم  لاوقا 

ریثأت يزیگنا و  لایخ  يوداج  زج  دنرکنم  ار  همه  هلزتعم  هن ؟ ای  دنتـسه  نکمم  وداج  عاونا  نیا  هکنیا  هراب  رد  ناناملـسم  لاوقأ  هلأسم 11 -
. دنرامش رفاک  دناد  زئاج  ار  اهنآ  تسا و  اهنآب  دقتعم  هک  یسک  اسب  و  ینیچنخس ، ینزمهب و  ود  ربدرخ و  ياهوراد  یخرب 
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نیا همه  قلاخ  دـنیوگ  هکنیا  زج  مدآ  تروصب  ار  رخ  دروآرد و  رخ  تروصب  ار  مدآ  درپب و  اوه  رد  رگوداج  هک  دـنراد  اور  تنـس  لهأ  و 

هک دنیوگ  ار  نامه  هئباص  نیمجنم و  هفـسالف و  اما  و  دـشاب ، رثؤم  رتخا  ای  کلف  هکنیا  هن  رگوداج  ندـناوخ  درو  ماگنه  تسا  ادـخ  اهزیچ 
. تشذگ شنایب 

دشاب و نکمم  دیاب  وا  رودقم  اریز  دشاب  رداق  شاهدننیرفآ  دیاب  تسا و  هدـش  دـیدپ  ملاع  هک  دـنرآ  لیلد  هئباص  لوق  ّدر  رد  ام  باحـصا  و 
رودقم هک  دیآ  مزال  دشاب  هتـشاد  يرگید  ببـس  اهنآ  زا  یکی  رگا  دنیادخ و  رودقم  تانکمم  همه  تسناسکی و  تانکمم  همه  رد  ناکما 

نیا رب  انب  تسا و  لاحم  ادخ  تردقب  زج  ینکمم  ره  عوقو  هک  دش  تباث  تسا و  لاحم  نآ  تسا و  ادـخ  زجع  مزلتـسم  نیا  دـشابن و  ادـخ 
. تسا لطاب  هئباص  هدیقع 

يزیچ نارگوداج  يوداج  ماگنه  دشاب  تداع  ار  ادخ  هک  درادن  یعنام  تداع  قراوخ  نیا  عوقو  میئوگ  دش  تباث  عون  نیا  نوچ  دـناهتفگ 
رب تسا  لیلد  ءانثتـسا  و  ادخ » نامرفب  زج  سک  چیه  نادب  ناسر  نایز  دندوبن   » هک هیآ  نیاب  نآرق  زا  دناهدروآ  لیلد  شعوقو  رب  و  دنیرفآ ،

. نآ ببسب  رثأ  لوصح 
رابخا

. رابخا زا  و 
: دومرف ات  درک  رثا  وا  رد  و  دندرک ، وداج  ار  ربمغیپ  هک  هدش  تیاور  - 1

درک و وداـج  ار  وا  يدوـهی  ینز  هک  تسا  تیاور  و  مداد ، شماـجنا  هن  و  شمتفگ ، هن  هـکنیا  اـب  مدرک  مـتفگ و  ار  يزیچ  هـک  دـیآ  مرظنب 
نیتذّوعم و  دـش ، فرطرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هضراع  نیا  دـندروآرد ، ار  نآ  نوچ  و  داـهن ، هاـچ  گنـس  ریز  ار  مسلط 

. دندش لزان  نآ  ببسب 
ات تورام  توراه و  لباب  رد  متفر  تفگ : تسیچ ؟ تیوداج  شدیـسرپ  مراد ، هبوت  ایآ  مرگوداج ، نم  تفگ  واب  دمآ ، هشئاع  دزن  ینز  - 2

رتسکاـخ نیا  رب  ورب و  دـنتفگ : نمب  متفریذـپن ، و  رخم ، دوخ  يارب  اـیند  راـکب  ار  ترخآ  باذـع  ادـخ  زینک  يا  دـنتفگ  نمب  مزومآ  وداـج 
منکیمن هک  مدرک  رکف  دوخ  اب  مشاشب و  متفر  شاشب ،
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نکم سرتب و  ادخ  زا  يدوخ  راک  رس  رب  وت  دنتفگ  مدیدن  يزیچ  متفگ  يدید ؟ هچ  تراک  يارب  دنتفگ : مدرک ، متفگ : مدمآ و  اهنآ  دزن  و 

و تفر ، الاب  نامـسآب  دمآ و  نوریب  مجرف  زا  نهآ  شوپور  اب  راوس  کی  مدید  و  مدرک ، متفر و  و  نکب ، ار  نامه  ورب و  دنتفگ  متفریذپن ، و 
. مداد شرازگ  اهنآب  مدمآ و 

، دوشیم يروآ  رطاخ  رد  یهاوخب و  هچ  ره  دنتفگ  تسا ، هنوگچ  متفگ  يدـش ، يرگوداج  بوخ  تفر و  نوریب  وت  لد  زا  نامیا  دـنتفگ :
درآ دوش ، درآ  متفگ : درک  هشوخ  تعاس  نامه  و  دش ، هتشاک  وش ، هتشاک  متفگ : دش ، رضاح  یمدنگ  هاگان  مدروآ و  رطاخ  رد  مدنگ  نم 

. يرادن هبوت  وت  تفگ  هشئاع  دوش ، دوجوم  مرآ و  دوخ  لد  رد  مهاوخ  هچ  ره  نم  و  دش ، نان  وش ، نان  متفگ : دش ،
. دنرکنم ار  نآ  لیلد  دنچب  هلزتعم  اما  دنروهشم ، و  دناهدروآ ، باب  نیا  رد  هک  يرایسب  تایاکح  - 3
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«. هط - 69 دروآ ، اج  ره  رگوداج  دوشن  راگتسر  و   » ادخ لوق  مکی :
و يرسا » - 48 هدش ، وداج  يدرم  زا  زج  دینکن  يوریپ  امش  دنتفگ  نارگمتس  و   » هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  فصو  رد  هدومرف  ادخ  مود :

. تشادن یتمذم  هتفگ  نیا  دوب  هدش  وداج  رگا 
دنداحآ رابخا  دیدروآ  امش  هچنآ  و  دنروآ ، نیقی  لئالد  نیا  دناهتفگ  سپس  دشابن ، وداج  هزجعم و  نایم  يزایتما  دنک  رثا  وداج  رگا  موس :

. دوب دنناوتن  لئالد  نیا  اب  ضراعم  و 

يرگوداج عنم  حبق و  مدع  رد 

تسا و فیرـش  دوخ  تاذ  رد  شناد  اریز  دـنراد ، قافتا  نآ  رب  ناققحم  عونمم ، هن  تسا و  تشز  هن  يرگوداج  ملع  هکنیا  رد  هلأسم 12 -
نایم نداد  زایتما  دـننادن  ار  وداـج  رگا  هکنآ  يارب  و  رمزلا » - 10 دننادن ، هک  نانآ  دنناد و  هک  نانآ  دـنربارب  ایآ   » ادـخ لوق  مومع  يارب  مه 

بجاو رحسب  ملع  لیـصحت  هکنیا  رب  تسا  لیلد  نیا  و  تسا ، بجاو  مه  نآ  همدقم  تسا و  بجاو  هزجعمب  ملع  و  دنناوتن ، ار  هزجعم  نآ و 
. دشاب مارح  هنوگچ  بجاو  تسا و 
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رگوداج رفک  رد 

دزن هک  ره  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دـنراد ، فالتخا  نآ  رد  ءاهقف  هن ؟ ای  تسا  رفاک  رگوداـج  هلأسم 13 -
نایم یعازن  هک  نادب  هدمآ ، دورف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  رب  هچ  نادب  تسا  رفاک  هتبلا  دراد  رواب  ار  وا  دور و  رگوداج  ای  نهاک 

زا مکی  عون  نامه  نیا  و  تسا ، رفاک  دـب  بوخ و  زا  دـناد  ناهج  ثداوح  ناهج و  قلاـخ  ربدـم و  ار  نارتخا  هک  ره  هک  تسین  مالـسا  تما 
. تسا رحس 

هک تسنیا  رهظا  درآ  دیدپ  لکـش  رییغت  تردق و  یگدنز و  مسج و  هک  اجنآ  ات  ددرگ  دنمورین  یمدآ  حور  دوش  دقتعم  هک  مود  عون  اما  و 
اجنآب اهوراد  یخرب  ندرک  دود  درو و  ندناوخ  هیفـصت و  زا  رگوداج  دوش  دقتعم  هک  موس  عون  اما  و  دنراد ، عامجا  وا  رفک  رب  مالـسا  تّما 

تـسین نکمم  هدیقع  نیا  اب  دـناهتفگ : دـنناد و  رفاک  ار  وا  همه  هلزتعم  دـنک  دـیدپ  ار  اهنآ  تداع  لیبس  رب  وا  راک  لابند  رد  ادـخ  هک  دـسر 
. تخانش ار  قح  رب  ناربمغیپ 

ات دروآ  دیدپ  وا  تسدب  ار  اهزیچ  نیا  ادخ  دیابن  دشاب  وگغورد  توبن  یعّدم  رگا  دیوگ : هک  دسر  ار  یـسک  اریز  تسا  یتشز  هتفگ  نیا  و 
تـسیناوج لطاب  وگ و  قح  نایم  زایتما  دیاین و  نایمب  یهابتـشا  دروآ  دیدپ  ار  روما  نیا  دوشن و  تّوبن  یعدـم  رگا  یلو  ددرگ ، هابتـشا  هیام 

. دنشابن رفک  هیام  هک  تسین  یّکش  میدرمش  هک  وداج  رگید  عاونا  اما  و  دنوش ، ققحم  تّوبن  يوعد  لابندب  روما  نیا  وگ  قح  يارب  هک 
: دومرف وا  هئربت  رد  ادخ  دنتسب  نامیلسب  ار  رحس  دوهی  نوچ  دنیوگ : رگا 

مدرمب رحـس  هک  دـندش  رفاک  نیطایـش  یلو   » دومرف هوالعب  تسا ، رفک  يرحـس  وداـج و  ره  هک  تسا  لـیلد  نیا  و  نامیلـس » دـشن  رفاـک  «و 
زج دنتخوماین  وداج  یسکب  اهنآ  هک  هدرک  تیاکح  مه  هتـشرف  ود  زا  و  دشاب ، رفک  يرحـس  ره  هک  تسا  یـضتقم  مه  نیا  و  دنتخومآیم »

. تسا رفک  يرحس  ره  هک  دراد  تلالد  مه  نیا  و  وشم » رفاک  وت  سپ  میاهنتف  ام  انامه   » دنتفگ هکنیا 
تـسناگراتس یئادـخب  دـقتعم  هک  یـسک  رب  مینک  لمح  ار  نآ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  رفک  تروص  کی  هک  سب  ار  لاح  تیاـکح  میئوگ :

رد هلأسم 14  داریا  زا  سپ  سپس 
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. هیآ ریسفتب  میدرگ  رب  نونکا  وداج و  رحس و  هراب  رد  نخس  تایلک  تسنیا  هتفگ : رحاس  نتشک  مکح  هراب 
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فـصو اریز  هدوب ، وداج  نتخومآ  يارب  اهنآ  رفک  هک  تسنیا  هیآ  رهاظ  دنتخومآیم » مدرمب  وداج  دندش و  رفاک  نیطایـش  یلو   » ادـخ لوق 
: دـیوگ هک  دـسر  ار  عنام  تسا و  رفک  وداج  میلعت  هک  تسا  لیلد  هیآ  سپ  تسین ، رفک  دـشابن  رفک  هچنآ  نتخومآ  و  تسا ، تیلعب  رعـشم 

. دنتخومآیم مه  وداج  و  دندروآ ، رفک  نیطایش  هک  تسنیا  انعم  تسین و  تیلعب  رعشم  فصو 
رفک وداج  نتخومآ  رگا  و  دنتخومآیم ، وداج  مدرمب  هتـشرف  ود  هک  هداد  ربخ  هیآ  نیا  رد  ادـخ  اریز  تسا ، لاکـشا  دروم  نیا  یئوگ : رگا 

. تسین رفک  وداج  ره  هک  دیدروآ  لیلد  امش  هوالعب  و  دنموصعم ، اههتشرف  همه  هکنیا  اب  دنناد  رفاک  ار  هتشرف  ود  دوش ، مزال  دشاب 
نآ تسا و  نارتخا  یئادخب  هدیقع  هک  میناد  لوا  عون  نامه  تسا  رفک  هک  وداج  نیا  ام  دریگن و  ار  شنارادـمان  همه  كرتشم  ظفل  میئوگ :

میریذپن میئوگ : هتشرف  ودب  عجار  رگید و  عاوناب  هن  دندش  رفاک  دندروآ  ار  وداج  نیا  هکنیا  يارب  مه  نیطایش  تسا  رفک  هک  تسا  یئوداج 
نایم یئادج  هلیـسو  هچنآ  دنتفرگیم  دای  اهنآ  زا   » هدومرف ادخ  هچنانچ  هدوب ، نآ  رگید  ماسقا  زا  اسب  هکلب  دـنتخومآ  ار  وداج  زا  عون  نیا  هک 

«. تسا وا  تفج  درم و 
دناد و قح  ار  نآ  درگاش  هک  دشاب  نیا  راگزومآ  دوصقم  هک  تسا  رفک  یتروص  رد  دشاب  مه  وداج  عون  نیا  میلعت  دوصقم  رگا  هوالعب  «و 

يرود نآ  زا  فلکم  هک  هدوب  نیا  يارب  اههتـشرف  نتخومآ  و  تسین ، رفک  دریگ  هرانک  نآ  زا  هکنیا  يارب  دزومایب  ار  نآ  رگا  اـما  تسرد و 
، تسا هدوب  اهزیچ  نیا  ندوب  قح  داقتعا  نآ  نتخومآ  زا  نیطایش  دصق  اما  و  میاهنتف » ام  دنتفگیم  ات  دنتخومآیمن  یـسکب   » هدومرف هک  دنک 

. تسا نشور  قرف  و 
دندناوخ دیدشت  اب  ّنکل »  » ورمع وبا  مصاع و  ریثک و  نبا  عفان و  هلأسم 15 -
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. دراد هلأسم  دنچ  َتوُرام  َو  َتوُراه  َِلباِبب  ِْنیَکَلَْملا  یَلَع  َلِْزنُأ  ام  َو  هدومرف  هکنیا  اما  دندناوخ  نون  فیفختب  نارگید  یلو 

ود رب  هچنآ  هک  رحـس  رب  دشاب  فطع  تسا ، لوق  هس  انعم  نیا  رب  دـشاب و  هچنآ » يذـّلا   » ینعمب هکنیا  یکی  تسا  هجو  ود  ام )  ) ظفل رد  - 1
ود رب  هچنآ  وریپ  دـندوب و  ناطیـش  ءارتفا  ندـناوخ  وریپ  ینعی  ُنیِطایَّشلا  اُوْلتَت  ام  رب  دـشاب  فطع  ای  دـندادیم ، میلعت  هدـشیم  لزان  مه  هتـشرف 
رد ریثأت  نوچ  دوبن  رفک  نآ  مسق  کی  دندناوخیم و  نیطایش  هک  دوب  ینامه  نآ  دوب و  رفک  نآ  مسق  کی  رحـس  اریز  دوب ، هدش  ورف  هتـشرف 

. دندوب ود  ره  وریپ  هک  هداد  شرازگ  دوهی  زا  ایوگ  ادخ  دوب و  نیکلم  رب  لزان  نآ  رهوش و  نز و  هقرفت 
، دوب لزان  هتشرف  ودب  هچنآ  رب  مه  دوب و  نامیلس  کلم  رب  ءارتفا  دندناوخیم  نیطایـش  هچنآ  ینعی  نامیلـس ، کلم  رب  دشاب  فطع  هکنیا  ای  و 

. دناهدروآ نآ  رب  لیلد  دنچ  و  دشاب ، لزان  هتشرف  ود  رب  رحس  هک  تسا  رکنم  هدرک و  رایتخا  ار  نیا  ملسم  وبا 
. تسین اور  ادخ  رب  نآ  لازنا  ثبع و  تسا و  رفک  رحس  نوچ  تسین  اور  نآ  دشاب و  ادخ  زا  دیاب  دوش  لزان  اهنآ  رب  رحس  رگا  اریز  فلا :

هک دوش  تباث  رگا  و  تسا ، رفک  وداج  نتخومآ  هک  تسا  لیلد  دـنتخومآیم » مدرمب  وداج  هک  دـندش  رفاک  نیطایـش   » ادـخ لوق  هکنیا  - 2
. تسا لطاب  نآ  دنشاب و  رفاک  دیاب  دندرک  نینچ  اهنآ 

. دشابن اور  یلوا  قیرطب  ار  هتشرف  دنزومآ  وداج  ناربمغیپ  تسین  اور  هچنانچ  - 3
دیون رفیک  يازس  نادب  هدرک و  یهن  نآ  زا  ادخ  هک  يراک  هنوگچ  و  دنهدن ، تبسن  شکرـس  ناوید  ناقـساف و  نارفاکب و  زج  ار  وداج  - 4
هچنآ  » هدومرف یـسوم  ناتـساد  رد  هچنانچ  تسنآ  لاطبا  ادخ  مسر  تسین و  يراک  هابتـشا  هدوهیب و  يرما  زج  وداج  دوش ، هتـسب  ادخب  هداد 

«. دزاس شلطاب  ادخ  هتبلا  تسا و  وداج  دیدروآ  امش 
255 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

: هتفگ تسا ، فلاخم  نیفلاخم  رثکا  اب  هک  هتفر  یهارب  هیآ  ریسفت  رد  سپس 
َلِْزنُأ ام   » هب دنداد  تبـسن  ار  وداج  نانچمه  تسا ، رودـب  نآ  زا  نامیلـس  کلم  هکنیا  اب  دناهتـسب  نامیلـس  کلمب  ار  وداج  نیطایـش  هچنانچ 

دای مدرمب  ار  اهنیمه  ناـنآ  یکینب و  توعد  نید و  تسا و  عرـش  اهنادـب  لزاـن  هکنیا  يارب  تسا ، رودـب  وداـج  زا  مه  نآ  و  ِْنیَکَلَْملا » یَلَع 
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و  » دندنادرگ ور  نآ  زا  نارگید  دنتفریذپ و  یخرب  یلو  يربنامرف ، شریذپ و  رد  دیکأت  يارب  میتسه  نومزآ  هلیـسو  ام  دنتفگیم  دـندادیم و 
. تسا ملسم  یبأ  بهذم  ریرقت  نیا  شتفج ، درم و  نایم  دنزادنا  یئادج  هک  ياهزادناب  رفک  هنتف و  ینعی  ود » نآ  زا  دنتخومآ 

نوچ دشن ، لزان  وداج  مه  هتشرف  ودب  دشن و  رفاک  نامیلـس  ینعی  ُناْمیَلُـس » َرَفَک  ام   » هب دشاب  فطع  دشاب و  یفن  ام »  » هک تسنیا  مود : هجو 
ره ادخ  و  دندوب ، تورام  توراه و  هک  لباب  رد  هدش  لزان  هتشرف  ودب  هک  تسنامه  زا  دنتفگیم  دنتـسبیم و  نامیلـسب  ار  وداج  نارگوداج 

انامه  » دنتفگ هکنیا  و  دندرک ، نقدغ  یتخـسب  نآ  زا  هکلب  دـنتخوماین  وداج  سک  چـیهب  و   » دومرف نآ  زا  سپ  و  درک ، در  ار  اهنآ  هتفگ  ود 
. دیوش رفاک  ادابم  ات  مینک  یهن  وداج  زا  ار  امش  هک  مینومزآ  هلیسو  ینعی  وشم » رفاک  وت  میاهنتف و  ود  ره 

فطع زا  تسا  رتهب  تسنآ  يولهپ  هچنآ  رب  َلِْزنُأ » ام   » فطع اریز  همه  زا  تسا  رتهب  مکی  لوق  هیآ و  ریـسفت  رد  دنلوق  جنپ  اهنیا  هک  نادب  و 
قیوشت يارب  یهاگ  يزیچ  حرش  میئوگ  دشاب ، هدرک  لزان  وداج  ادخ  دیآ  مزال  دناهتفگ  هکنیا  دیآ و  یلیلد  رگم  تسا  رود  نآ  زا  هچنآ  رب 

. هتفگ رعاش  هچنانچ  نآ  زا  مدرم  ندرک  رود  نآ و  زا  يریگولج  يارب  یهاگ  تسنآ و  ماجناب 
هدومرف ادـخ  نوچ  تسا  رفک  وداج  نتخومآ  هتفگ  هرابود  هکنیا  منک ) زیهرپ  نآ  زا  ات  هکلب  مورب  شلابند  هکنآ  يارب  هن  متـسناد  ار  يدـب  )

وداج میلعت  نآ  و  دشاب ، رفک  وداج  عون  کی  تسا  یفاک  هلمج  نیا  قدص  رد  میتفگ  وداج » مدرمب  دنداد  میلعت  هک  دـندش  رفاک  نیطایـش  »
دصق اب  دنیادخ و  بکاوک  هکنیاب  داقتعا  اب  تسا 
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. اههتشرفب دسر  هچ  ات  تسین  اور  مه  ءایبنا  يارب  وداج  نتخومآ  هتفگ  موس  رابرد  هکنیا  و  هدیقع ، نیا  تابثا 

دـندنباو و ناشکرـس  رافکب و  ار  وداـج  هتفگ  هکنیا  دـشابن و  اور  ناربمغیپ  رب  ارچ  دـشاب  نآ  لاـطبا  رب  یهاـگآ  نآ  زا  دوصقم  رگا  میئوگ 
دـشاب و مارح  رظن  کیب  تسا  نکمم  هوالع  میلعت ، لـمع و  ناـیم  تسا  قرف  میئوگ  داد ؟ ناوت  تبـسن  هدرک  یهن  نآ  زا  هک  ادـخب  هنوگچ 

. زئاج رظن  کیب 
نـسح تسا  فالتخا  نآ  دوصقم  رد  تسا و  تیاور  مه  سابع  نبا  كاحـض و  زا  هدـناوخ و  راد  هرـسک  مالب  نیکلم »  » نسح مود : هلأسم 

راد هحتف  مال  اب  هروهـشم  تئارق  یلو  دندوب  بوخ  هاشداپ  ود  هدش : هتفگ  دندادیم و  دای  وداج  هک  دـندوب  لباب  رد  هدـیربن  یمجع  ود  هتفگ 
مه ار  نارگید  دندوب و  لیئاکیم  لیئربج و  نامه  دنتفگ  سپـس  تورام و  توراه و  مانب  دندش  لزان  نامـسآ  زا  هک  هتـشرف  ود  ینعی  تسا 

. دندروآ لیلد  دنچ  مال  رسک  يارب  دناهتفگ ،
. تسین راوازس  اههتشرفب  وداج  نتخومآ  - 1

«. ماعنالا - 9 دنباین ، تلهم  سپس  درذگب و  راک  میرآ  ورف  هتشرف  رگا   » دیامرف ادخ  هکنیا  اب  دوش  لزان  هتشرف  تساور  هنوگچ  - 2
اور تسا و  يراک  هابتشا  درم  ود  تروصب  اهنآ  نداد  هولج  مکی  تروص  رد  هن  ای  دنـشاب  درم  ود  تروصب  ای  دنوش  ورف  هتـشرف  ود  رگا  - 3
زا باوج  و  ماـعنالا ) - 10 میئاـمن ، يدرم  شدـیاب  میزاـس  رّرقم  هتـشرف  ار  وا  رگا   » هک تسا  ادـخ  لوق  فلاـخم  مود  تروـص  رد  تسین و 

رتاوتم تسا و  صاخ  هتشرف  ینعمب  نیکلم  تئارق  اب  هیآ  نیا  هک  تسنیا  مود  زا  باوج  دیایب و  هتشرف  لوزن  تمکح  نایب  رد  مکی  ضارتعا 
. دوشیم مدقم  ماع  هیآ  نآ  رب  و 

ار وا  عطق  روطب  دـننیب  یمدآ  تروصب  هک  ره  هک  دوب  مزال  ءایبنا  ناـمز  ناـفّلکم  رب  دـندوب و  درم  ود  تروصب  هک  تسنیا  موس  زا  باوج  و 
رد دیاب  دسانش و  یمدآ  کی  ار  وا  دیابن  دیدیم  ار  یبلک  هیحد  هک  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  نامز  رد  دننادن و  یمدآ 
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. دشاب دیدرت 

هدازیمدآ و هانگ  زا  هک  دوب  اههتشرفب  یئوگخساپ  يارب  هک  تسا  تیاور  سابع  نبا  زا  دندمآ ؟ دورف  ارچ  ایآ  دناهتـشرف  میتفگ  موس : هلأسم 
رتدـهاز و رتاناد و  ات  تساوخ  اهنآ  زا  ادـخ  و  دـندرک ، بجعت  اهنآ  يرگوداـج  زا  سپ  صوصخ  دـهدیم و  تلهم  اـهنآ  هب  ادـخ  هکنیا  زا 
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یمدآ توهـش  ادـخ  دـندرک و  باختنا  ار  تورام  توراه و  دوخ  نایم  زا  اهنآ  نیمزب و  ندـش  ورف  يارب  دـننک  باـختنا  ار  دوخ  رترادـنید 
. درک نقدغ  اهنآ  رب  ار  يراوخیم  انز و  یشک و  مدآ  كرش و  و  داتسرف ، نیمزب  ار  اهنآ  داد و  اهنادب 

نانآ دنشونیم و  دنتسرپتب و  هکنآ  زا  سپ  زج  تفریذپن  وا  دندناوخ و  دوخب  اریو  تفر و  اهنآ  دزن  هرهز  مانب  اهنز  نیرتابیز  دندش و  ورف 
، دمآ اهنآ  دزن  یئادگ  دندیتسرپ  تب  دندیشون و  یم  نوچ  و  دنداد ، ماجنا  ار  همه  دش و  هریچ  اهنآ  رب  توهـش  یلو  دندز  زاب  رـس  زاغآ  رد 
. دیشکب ار  درم  نیا  دسرب  نمب  امش  تسد  دیهاوخ  رگا  دوش ، هابت  ام  راک  دیوگب  مدرمب  هدید  ام  زا  هچنآ  دور و  نوریب  وا  رگا  تفگ : هرهز 

نامیـشپ هگنآ  و  دنتفاین ، ار  وا  دنتـساوخ  ار  نز  نآ  دندش و  غراف  وا  نتـشک  زا  نوچ  و  دنتـشک ، مه  ار  وا  یلو  دـندرک ، يراددوخ  تسخن 
ار ایند  باذـع  و  درک ، ریخم  ترخآ  باذـع  اـیند و  باذـع  ناـیم  ناشیادـخ  و  دـندرک ، هبـال  ادـخ  هاگردـب  دـندروخ و  سوسفا  دـندش و 

. دنزومآیم مدرمب  وداج  دندش و  هتخیوآ  نیمز  نامسآ و  نایم  لباب  رد  اهنآ  و  دندیزگرب ،
: دنراد لوق  ود  مه  هرهز  هراب  رد  و 

هرهز زاب  و  دش ، هچنآ  دش  ات  دروآ  دورف  نیمزب  شکلف  اب  ار  هرهز  هراتس  دومزآ ، هدازیمدآ  توهشب  دنوادخ  ار  هتشرف  ود  نوچ  هکنیا  یکی 
. دندید اهنآ  زا  هچ  نادب  دندرکیم  شنزرس  ار  ود  نآ  دنتشگرب و  دوخ  ینامسآ  ياجب  شکلف  و 

هک مظعا  مسا  و  دـندرک ، هعقاوم  وا  اـب  یتسرپتب  یـشک و  مدآ  يراوخیم و  زا  سپ  نیمز و  مدرم  زا  دوب  هراکدـب  کـی  نز  نآ  هکنیا  مود 
دنتفریم الاب  نامسآب  نآ  هلیسوب 
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. دومن شاهرهز  درک و  خسم  ار  وا  ادخ  دوب و  تخدیب »  » شمان تفر  الاب  نامسآب  دناوخ و  ار  نآ  وا  دنداد و  دای  واب 

. دناد لطاب  هار  دنچ  زا  ار  نآ  هکلب  تسین  یهاوگ  نآ  رب  نآرق  رد  اریز  ینتفریذپان ، دودرم و  تسا و  دساف  تیاور  نیا  هک  نادب  و 
. هانگ ره  زا  اههتشرف  تمصع  رب  تسا  لیلد  نآ  رد  هچنآ  مکی :

زا ادخ  اریز  باذع  هبوت و  هنایم  دنوش  ریخم  هک  دوب  نیا  رتهب  هکلب  تسا  دساف  ترخآ  ایند و  باذع  نایم  دندش  ریخم  دناهتفگ  هکنیا  مود :
. درکیم غیرد  اهنآ  زا  هنوگچ  تسا و  ریذپ  هبوت  هدیتسرپ  تب  يرمع  هک  یسک 

. دننیب رفیک  مه  دننک و  توعد  نادب  دنزومآ و  وداج  مدرمب  دنبذعم  هک  یلاح  رد  دنیوگ  هکنیا  همه  زا  رتبجع  موس :
. هدوب زیچ  دنچ  ناشندروآ  دورف  ببس  میئوگ  دش  نشور  هتفگ  نیا  داسف  نوچ  و 

دوخ هزجعم  ار  نآ  دـندیمانیم و  ربمغیپ  ار  دوخ  دـندربیم و  راکب  ياهتخانـشان  ياهوداج  و  دـندوب ، رایـسب  ناـمز  نآ  رد  نارگوداـج  کـی :
دننک هضراعم  تّوبن  یغورد  نایعدم  اب  دنناوتب  اهنآ  دنزومآ و  مدرمب  ار  وداج  ياهلومرف  ات  داتسرف  هتـشرف  ود  نیا  ادخ  دندرکیم و  دومناو 

. تسا دصقم  ضرغ و  نیرتهب  نیا  و 
هزجعم تقیقح  تخانـش  دـندوب و  نادان  نادـب  مدرم  وداج و  هزجعم و  تقیقح  نتـسناد  رب  دراد  فقوت  وداج  زا  هزجعم  زاـیتما  هکنیا  مود :

. دنناسانشب نیمه  يارب  ار  وداج  تیهام  ات  داتسرف  ار  هتشرف  ود  نیا  ادخ  و  دوب ، یندشن  اهنآ  يارب 
ای حابم  اهنآ  يارب  هدوب  ادـخ  ناتـسود  نایم  یتسود  ادـخ و  نانمـشد  نایم  یئادـج  هیام  هک  اجنآ  ات  وداج  دوش  هتفگ  هک  تسین  رود  موس :

راکب يدب  رد  دنتفرگ و  دای  اهنآ  زا  ار  نآ  مدرم  دنزومایب و  ضرغ  نیدب  ار  وداج  هک  داتسرف  ار  هتشرف  ود  نیمه  يارب  ادخ  دوب و  بحتسم 
. دندش وا  نانمشد  تفلا  ادخ و  ناتسود  یئادج  هیام  دندرب و 

دیاب هدش  نقدغ  وداج  زا  نوچ  تسبوخ و  يزیچ  ره  نتسناد  هکنیا  مراهچ :
259 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسیندشن موهفمان  نآ  زا  یهن  نوچ  درک  يرود  نآ  زا  ات  دیمهف  ار  نآ 
ار هچنآ  دنهد  دای  یمدآب  ات  داتـسرف  ورف  ار  اههتـشرف  ادخ  دوبن و  اناوت  اهنآ  دننامب  یمدآ  هک  دنتـسنادیم  وداج  عون  دـنچ  نج  دـیاش  مجنپ :
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. دزادرپ نج  هضراعمب  نآ  اب  دناوتب 
دـشوپ و مشچ  نآ  تذـل  زا  دـنک و  يراددوخ  نآ  زا  يراوشدـب  دـمهفب و  هک  دـشاب  فیلکت  رد  نتفرگ  تخـس  يارب  تسا  نکمم  مشش :

نم زا  دـشچن  نآ  زا  هک  ره  دـشابن و  نم  زا  دـشون  نآ  زا  هک  ره  هک  ، » دومزآ بآ  يوجب  ار  تولاـط  موق  ادـخ  هچناـنچ  درب ، رتـشیب  باوث 
. دشاب هدروآ  ورف  نیمزب  وداج  نداد  دای  يارب  ار  هتشرف  ود  یلاعت  ادخ  تسین  رود  هک  دش  نشور  اهنیا  زا  و  تسا »

یمدآ تروصب  ضرغ  نیا  يارب  هتـشرف  ود  نآ  نوچ  اریز  هداد ، خر  مالّـسلا  هیلع  سیردا  نامز  رد  هعقاو  نیا  دـنتفگ  یخرب  مراهچ : هلأسم 
زا ادخ  هک  هدش  تباث  نوچ  دنشاب  رـشب  ربمغیپ  اهنآ  دوخ  دوشیمن  و  ددرگ ، وا  هزجعم  نیا  هک  دشاب  يربمغیپ  تقو  نآ  رد  دیاب  دندش ، ورف 

. ملعا هَّللا  و  دتسرفن ، ربمغیپ  یمدآب  اههتشرف 
ینعمب ترم  تره و  هملک  زا  رگا  دناهدشن و  فرـصنم  هک  تسا  اهنآ  یمجع  مان  تسا  هتـشرف  ود  نایب  هک  تورام  توراه و  مجنپ : هلأسم 

ادخ لوق  و  تورام » توراه و  امه   » ینعی هدناوخ  عفرب  تورام ) توراه و   ) يرهز و  دنـشاب ، فرـصنم  دیاب  یخرب  رادنپب  دندوب  نتـسکش 
هک وداج  ندرب  راکب  زا  دنتـشادیم  رذح  رب  یتخـسب  اهنآ  هک  تسنیا  حرـش  میاهنتف » ام  انامه  دنتفگیم  ات  یـسکب  ار  وداج  دندادیمن  دای   » هک

میلعت يارب  هتـشرف  ود  نداتـسرف  هکنیا  ياههار  ام  هتبلا  تسنامرفان و  زا  ربنامرف  زایتما  ناحتما و  نآ  زا  دوصقم  و  میاهنتف » ام  انامه   » دنتفگیم
ار وداج  هزجعم و  نایم  قرف  نآ  زا  هکلب  دینز  راکب  ار  نآ  ادابم  هک  دندادیم  زردنا  وداج  نتخومآ  هارمهب  هک  میدرک  نایب  هدوب  وکین  وداج 

. دیئارگب ایند  ضارغا  داسف و  هانگب و  نآ  نتسنادب  ادابم  و  سب ، دینادب و 
ار درم  دندرکیم  ادج  نادب  هچنآ  دنتفرگیم  دای  اهنآ  زا  : » دومرف هکنیا  اما 
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. تسا هلأسم  دنچ  نآ  رد  شتفج » زا 

. عرش مکحب  دشیم  ادج  دوخ  رسمه  زا  دشیم و  رفاک  رهوش  تسا  وداج  رثا  یئادج  نیا  هکنیاب  داقتعا  اب  هکنیا  مکی :
. درکیم ادج  مه  زا  ار  اهنآ  ینزمهبود  گنرین و  يراک و  هابتشا  هکنیا : مود :

مه رگید  ياهراکب  یهگآ  تروص  نیدـب  یهگآ  هکلب  هدوب  رـصحنم  راک  نیمهب  اـهنآ  يوداـج  هک  تسین  نیا  دوصقم  هکنیا  مود : هلأـسم 
رگید ياـهراک  دز  مه  رب  ار  نآ  ناوـتب  وداـج  اـب  رگا  تسا و  یتـسود  ره  زا  شیب  تسا و  فورعم  دوـخ  رـسمهب  درم  شمارآ  اریز  تسه 

. تسا رتناسآ 
تسا و هدرکن  رهوش  نز و  قیرفتب  رـصحنم  هدروآ و  قلطم  ار  نایز  هک  تسا  ام  هتفگ  رب  لیلد  یـسکب » نزناـیز  دـندوبن   » هدومرف هکنیا  اـما 

. تسا هنومن  يارب  نآ  رکذ 
دیابن هن  رگ  دـهدن و  نامرف  نادـب  هدرمـش  اهنآ  بیع  هدرک و  شهوکن  ار  وداج  ادـخ  تسنامرف و  ینعمب  نذا  ِهَّللا » ِنْذِِإب   » هدومرف هکنیا  اما 

. هجو دنچب  درک  لیوات  ار  نآ  دیاب  دنک و  اهنآ  شهوکن 
. هتسبن ار  وا  ولج  هتشاذگ و  دازآ  ار  رگوداج  ادخ  دوش  وداج  نوچ  هک  تسنیا  دوصقم  هتفگ  نسح  - 1

دهاوش هدـمآ و  نآ  زا  مه  ناذا  تسا و  مالعا  ینعمب  نذا  نوچ  دـنادیم  ار  نآ  ادـخ  دـنکیم و  رثا  وداج  ادـخ  ملع  اـب  ینعی  هتفگ : ّمصا  - 2
. هدروآ مه  رگید 

واب میهاوخ  يزیچ  نوچ  هک  تسا  ام  هتفگ  انامه   » هدومرف ادـخ  هچنانچ  تسا  وا  نذاب  ور  نیا  زا  هدـیرفآ و  ادـخ  ار  وداج  لاـبند  ناـیز  - 3
«. لحنلا - 41 دشابیم ، شاب و  میئوگ 

اما تسین  ادخ  رماب  زج  تسا و  یعرـش  مکح  نآ  دشاب و  رفک  هطـساوب  نیجوز  نایم  قیرفت  دـیاب  انعم  نیدـب  تسنامرف و  نذاب  دوصقم  - 4
ره دنتسناد  هتبلا  و   » شلوق

261 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 443 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هلأسم  دنچ  نآ  رد  درادن » یقالخ  ترخآ  رد  هدیرخ  ار  نآ  هک  یسک  هنیآ 
گنچ دندناوخیم  نیطایش  هچنآب  دنتخادنا و  رس  تشپ  ادخ  باتک  نوچ  مکی : هجو ، دنچب  تسا  هراعتـسا  اجنیا  رد  دیرخ  ظفل  مکی : هلأسم 
راکب وداج  نوچ  دنربب و  ترخآ  دوس  دنهناو و  ار  وداج  اهنآ  دنتـساوخیم  اههتـشرف  مود : دندیرخ  ادـخ  باتک  ياهبب  ار  وداج  ایوگ  دـندز 

. دوبن رسیم  نآیب  نوچ  دندیرخ  تضایرب  ار  يرگوداج  موس : دندیرخ  ار  ایند  دوس  ترخآ  دوس  ضوعب  دندرک  هشیپ  نتسب 
هّیما رعش  و   ) تسا صالخ  ینعمب  دنتفگ  نارگید  تسیریگهزادنا و  ینعمب  قلخ  زا  و  تسا ، هرهب  قالخ  دنتفگ : نیرسفم  رتشیب  مود : هلأسم 

(. هدروآ نآ  هاوگ  ار 
ار نآ  یلو  درک  تباث  شناد  دنتـسناد » هتبلا  و   » دوخ لوق  رد  اهنآ  يارب  تسخن  هنوگچ  هک  تسنیا  نآ  هدنام و  رگید  شـسرپ  کی  هیآ  رد 

ناداتـسا اـهاناد  دنتـسنادن  هک  دـننانآ  زج  دنتـسناد  هک  ناـنآ  مکی : دراد  هار  دـنچ  نآ  باوج  درک و  یفن  دنتـسنادیم » شاـک   » دوخ لوق  اـب 
. برطق تسا و  شفخا  باوج  نیا  دندوب ، اهنآ  درگاش  هک  رگید  مدرم  اهنادان  دندنکفا و  رس  تشپ  ار  ادخ  باتک  هک  دندوب  رگوداج 

زا هک  يدوس  هزادنا  یلو  دنرادن  هرهب  ترخآ  زا  هک  دنتـسناد  دنتـسنادن  هک  تسا  هچنآ  زج  دنتـسناد  هچنآ  تسا و  یکی  نادان  اناد و  مود :
. دنتسنادن دندش  راچد  هک  ینایز  دنداد و  تسد 

دندـینادرگ ور  نآ  زا  دـندرکن و  لـمع  نادـب  دـنتفرگن و  هرهب  دوخ  شناد  زا  نوچ  یلو  یکی  مه  مولعم  تسا و  یکی  ناداـن  اـناد و  موس :
، دـنربن هرهب  دوخ  ساوح  نیا  زا  هکنآ  يارب  هدـناوخ  ناروک  نالال و  نارک ، ار  راـفک  یلاـعت  ادـخ  هچناـنچ  دـش  یناداـن  نوچ  ناـنآ  شناد 

(. نایاپ  ) يدرکن يدرک و  دنیوگ : دنک  اجیب  راک  هک  يدرمب 
دئاقع رب  هکنیا  يارب  و  تسا ، هدـنیآ  ياهباب  بلاطم  بسانم  نوچ  مدروآ  اجنیا  رد  دراد  اهینوزف  هک  ار  وا  زارد  نخـس  رتشیب  نم  اـنامه  و 

. يوش هاگآ  باوبا  نیا  رد  اهنآ  هدساف 
هیآ نیا  ریسفت  رد  ار  يواضیب  هتفگ  وا  زا  هر - ام - یئاهب  خیش  ناتسود  زا  یکی 
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دنتخیوآرد و هرهز  مانب  ینزب  و  دندش ، راد  توهـش  و  دندش ، مدآ  لکـش  هتـشرف  ود  نآ  هک  هدش  تیاور  هچنآ  و   » هتفگ هک  اجنآ  هدیـسرپ 
زا یکی  دـیاش  هدـش و  تیاکح  دوهی  زا  دـمآرب ، نامـسآب  تخومآ  اهنآ  زا  هچ  نادـب  سپـس  تشاداو و  یتسرپتب  هاـنگ و  رب  ار  اـهنآ  يو 

. میوش رکفنشور  مه  ام  ات  دیهد  حرش  ار  نآ  امش  تسین ، ناهن  نارکفنشور  رب  نآ  ّلح  تسناینیشیپ و  یئوگامعم 
یلو دـندرک ، تیاور  سابع  نبا  زا  ار  نآ  هماع  نارـسفم  ءامدـق  هتفگ : هدرک  تیاور  نآ  رد  يزار  هچنآ  دـننامب  ناتـساد  لقن  زا  سپ  خـیش 
هسب تسا  ینتفریذپان  دودرم و  دساف و  هتفگ : دنراد و  يرایسب  نخـس  نآ  داقتنا  رد  نارگید  يزار و  رخف  دندیدنـسپن و  ار  نآ  ناشنارخأتم 

. تسا ضارتعا  اهلیلد  نیا  همه  رد  هتفگ  سپس  میدرک ، لقن  شمالک  نمض  رد  وا  زا  هچنآ  رخآ  ات  لیلد ،
هدازیمدآ نوچ  داد و  اهنادـب  مشخ  توهـش و  يورین  درک و  یمدآ  لکـشب  ناشیادـخ  هکنیا  زا  سپ  هک  تسین  یلیلد  هکنآ  يارب  مکی : اـما 

هچرگ باذـع  هبوت و  نایم  رییخت  هک  تسنیا  مود  هجو  رب  ضارتعا  و  تسا ، نشور  ناتـساد  زا  هچنانچ  دنـشاب  هدـنام  موصعم  رگید  دـندش 
. تسین بجاو  مه  ام  دزن  انعم  نیدب  حلصا  تیاعر  هکلب  تسین  مزال  ادخ  رب  حلصا  تیاعر  رسفم  بهذمب  یلو  تسا  حلصا  اهنآ  يارب 

ادخب ار  حلـصا  نآ  هکلب  دننز  نعط  ام  رب  نادب  دناهتـسب و  امب  نافلاخم  هچنانچ  مینادن  بجاو  ادخب  تسا  حلـصا  هدنب  لاحب  هچ  ره  ام  اریز 
درب اهنآ  زا  ار  هبوت  دای  ادخ  اسب  و  مدومن ، قیقحت  ار  نآ  يواضیب  ریسفت  یشاوح  رد  هچنانچ  دشاب  وا  ضرغ  ضقن  شکرت  هک  میناد  بجاو 

باذـع لاح  رد  میلعت  هک  دوشیم  ضارتعا  موس  هجو  رد  اما  دـیاین و  مزال  ادـخ  رب  یلخب  ضرف  نیا  رب  دـنادن و  وا  زج  هک  یتحلـصم  يارب 
. تسین یندشن  ندید 

مدینـش نآ  ّلح  رد  هر - مردپ - زا  هچنآ  هدومن و  زمرب  لمح  ار  نآ  وا  هک  هدش  ثعاب  تیاور  نیا  زا  يزار  رخف  داقتنا  هک  تسنیا  منامگ  و 
تیانع قیفوت و  دنک و  دامتعا  دوخ  هدنبیرف  سفنب  هک  دوش  هاگ  ادخ  هاگردب  برقم  لماک  لماع  ملاع  هک  تسنیا 
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رتنیئاپب دـشوپ و  مشچ  يونعم  تاذـل  زا  دزادرپ و  تسپ  دـیلپ و  سفن  هاوخلدـب  دـشک و  دوخ  شناد  زا  تسد  دریگن و  ارف  ار  وا  شیادـخ 

و دریگ ، ارف  ار  وا  یهلا  قیفوت  دروخرب و  هزره  تسرپاوه و  دنمـشناد  نیا  اب  هک  اسب  يدـیلپ  قرغ  تسا و  نادان  هکنآ  و  دـتفا ، ورف  تاکرد 
داتـسا دـیآرب و  تداعـس  هجرد  نیرتالاب  رد  درگاش  و  دـسر ، ناـفرع  جواـب  دـهرب و  هداـم  ملاـع  ياهیدـیلپ  زا  و  دوش ، روهرهب  وا  شناد  زا 

. دیارگ تواقش  هجرد  رتنیئاپب 
، دنراد اپب  ار  قح  ات  ینامسج  ملاعب  دندش  ورف  یناحور  ملاع  زا  هک  لد  تسناج و  روکذم  هتشرف  ود  زا  دوصقم  مدید ، ریـسافت  یخرب  رد  و 
، دندیتسرپ ار  اوه  تب  دنتخیمآرد و  هزره  يایند  اب  و  دندیشون ، تلفغ  یم  دنداتفا و  توهش  ماد  رد  دندش و  ایند  یگدنز  هفوکش  هتفیرف  و 

. دندش تخس  باذع  روآ و  درد  هجنکش  راوازس  ینادواج و  تمعن  رظن  زا  دندرک  یشکدوخ  و 
وبا لیلج  خیـش  دـندرک و  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  مه  ام  ياملع  دـندرک  تیاور  سابع  نبا  زا  هماع  ياملع  هک  ار  ناتـساد  نیا  و 

تیاور رد  اریز  تسا ، یفالتخا  كدـنا  تیاور  ود  ناـیم  یلو  هدروآ  ناـیبلا  عمجم  ( 177 ج 1 ص 170 -  ) رد ار  نآ  هر - یــسربط - یلع 
نآ رد  نانچمه  و  هدوب ، باذع  زا  شیپ  میلعت  هکنیا  رد  تسا  حیرص  هکلب  دنتخومآیم ، وداج  ندید  باذع  ماگنه  هک  تسین  ام  باحـصا 

. دمآرب نامسآب  نآ  تکربب  تفرگ و  دای  اهنآ  زا  مظعا  مسا  نز  نآ  هک  تسین 
رد یناّود  همالع  نخـس  زا  هچنانچ  تسین  دنـسیب  تایاکح  زا  هدش و  تیاور  ود  ره  هماع  قرط  ام و  قرط  زا  ناتـساد  نیا  هکنیا  لصاح  و 

یتسرد رب  یلیلد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  رد  هن  تسنآرق و  رد  هن  ناتـساد  نیا  هتفگ : هک  اجنآ  دیآرب  هّیدضع  دئاقع  حرش 
. تسنآ

هکنیا اب  اهنآ  یلو  دیآرب  نامسآب  مظعا  مسا  ینعی  تخومآ  هتـشرف  ود  زا  هچنآ  هطـساوب  نز  نیا  هکنیاب  تسا  اهغورد  زا  هک  هدروآ  لیلد  و 
. دنناوتن مظعا  مسا  نتسناد  اب  راک  نیا  دنناد  ار  نآ 

264 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
زا ار  مظعا  مسا  دـندش  هریبک  ناهانگ  بکترم  هکنیا  زا  سپ  همـسا - لج  ادـخ - هک  تسا  مامت  یتروص  رد  وا  لیلد  نیا  هک  تسین  ناهن  و 

-(. هر وا - نخس  نایاپ   ) تسا راوشد  نآ  تابثا  دشاب و  هدربن  ناشدای 
ُحیِسَْملا َفِْکنَتْسَی  - »ْ 2

رکذ نتخادنا  سپ  دنتفگ  دنناربمغیپ  زا  لضفا  اههتشرف  هکنیا  رب  دندروآ  لیلد  ار  هیآ  نیا  هتفگ  عمجم  ج 3 ص 146 )  ) رد هر - یسربط - « 
هکلب مه  نابساپ  هکلب  دباتن و  رس  راک  نیا  زا  ریما  دنیوگ : هک  تسین  نیا  رب  هویش  اریز  تسا ، اهنآ  لیضفت  لیلد  یباطخ  نینچ  رد  اههتـشرف 

. هاشداپ هن  دباتن و  رس  راک  نیا  زا  ریزو  دنیوگ : دنرآ و  لابندب  ار  رتگرزب  دنراد و  شیپ  ار  رتورف 
و حیسم ، صخـش  کی  زا  دنرتباوثرپ  لضفا و  اههتـشرف  همه  هکنآ  يارب  هتخادنا  سپ  ار  اههتـشرف  هک : دنداد  خساپ  نآ  زا  ام  باحـصا  و 
، دناهتـشرف زا  رترب  ءایبنا  میئوگیم  اـم  هکنیا  اـب  هوـالعب  و  تسا ، فـالخ  دروم  نیا  و  دـنرترب ، وا  زا  کـی  ره  هک  تفرگ  لـیلد  دـیابن  ار  نیا 
رد ریما  نالف  ریما و  نالف  دـننزن  زابرـس  تفگ : تسبوخ  هک  ینیبن  تسبوخ  رترب  رکذ  مدـقت  تروص  نیا  رد  مینادـیمن و  رایـسب  ار  تواـفت 

. دنشاب کیدزن  مهب  هیاپ  رد  ای  دنشاب  هیاپمه  هک  یتروص 
یئوگ هچنانچ  اهنآ ، ندوب  رتگرزب  هن  تسا  اههتشرف  ریثکت  يارب  فطع  رد  حیسم  میدقت  اسب  هتفگ : شریسفت  ج 1 ص 319 )  ) رد يواضیب 

. سوءرم هن  تسا و  وا  فلاخم  سیئر  هن  هک  دیسر  یئاجب  ریما 
اب دنتسرپب و  ار  وا  ینوبز  اب  ینعی  دننک » هدجس  شیارب  زا  و   » اهنآ نابرقم  ای  اههتـشرف  همه  ینعی  دناوت » راگدرورپ  دزن  هک  نانآ  یتسار  - » 3

. ار يرگید  وا » اب  دنزاسن  کیرش  و   » يراوخ
ار وا  نامرف  مه  دنیوا و  ربنامرف  دوخ  شنم  شنیرفآب و  مه  ینعی  دننیمز » رد  هچنآ  ره  اهنامسآ و  رد  هچنآ  ره  دننک  هدجـس  ادخ  يارب  - » 4
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نیمز و رد  هچ  دـشاب و  نامـسآ  رد  هچ  دـبنج  هچنآ  ره  و  دریگ ، ارف  ار  نیمز  اهنامـسآ و  لـها  هـمه  اـت  دـنهن ، كاـخ  رب  یناـشیپ  دـنربب و 
هک تسا  دقتعم  هک  ره  ینامسج و  روماب  هدش  فطع  تادرجم 

265 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
هک ام  و  اهنآ ، زج  ناظفاح و  نوچ  اههتـشرف  زا  نیمز  رد  تسا و  اهنامـسآ  رد  هچنآ  زا  دوصقم  ای  هدروآ  لیلد  هیآ  نیدب  دندرجم  اههتـشرف 

«. نم  » ظفل ندروآ  زا  تسا  رتهب  نیا  دنعمج و  مه  اب  هریت  ود  ره  نوج  هدش  مه  ءالقع  رب  دوش و  قالطا  ءالقع  ریغ  رد 
رهق اهنآ  رب  هکنیا  ای  دـیآ ، ناشرـس  رب  یباذـع  ادابم  هک  دوخ » يالاب  زا  دوخ  راگدرورپ  زا  دنـسرتیم   » وا شتـسرپ  زا  دـننزن » زابرـس  نانآ  «و 

شتدابع زا  یچیپرـس  دـسرت  ادـخ  زا  هک  ره  هکنآ  يارب  ماعنالا ، - 19 شیاههدـنب » رب  هدـننکرهق  تسا  وا  و   » هک تسا  ادـخ  لوق  و  دـیامن ،
ص 668 ج 1   ) دـناءاجر میب و  نایم  دـنفلکم و  اههتـشرف  هک  تسا  نیا  و  ریبدـت ، تعاط و  زا  دـنراد » نامرف  هچ  ره  دـنهد  ماجنا  و   » دـنکن

(. يواضیب ریسفت 
زا یتقو  رد  هک  تسا  لیئربج  راتفگ  زا  تیاکح  نیا  هتفگ : ج 2 ص 42 )  ) رد تراگدرورپ » نامرفب  زج  میوشن  ورف  و   » ادخ لوق  هراب  رد  و 

دیما و  دهد ، خساپ  هچ  تسنادن  وا  دمآ و  رید  دندیسرپ  حور  نینرقلا و  يذ  فهک و  باحصا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
سپـس تشاد و  شوخان  ار  وا  درک و  عادو  وا  اب  شراگدرورپ  دـنتفگ : ناکرـشم  دـمآ و  رید  زور  ات 40  زور  دوش و 15  یحو  واـب  تشاد 

. هاوخلدب هن  میوش  ورف  ادخ  نامرفب  هاگ  هاگ  ام  هک  تسنیا  دوصقم  و  دمآ ، دورف  اهنآ  نایب 
یهاگ یهاگرد و  هن  یئاجب و  ییاج  زا  هن  تاقوا ، نکاما و  زا  تسا » اـهنآ  ناـیم  هچنآ  تسا و  اـم  سپ  رد  شیپ و  رد  هچنآ  تسا  وا  زا  «و 
هکنیا يارب  هـن  دوـب  وا  ناـمرف  ندوـبن  يارب  اـم  ندـماین  ورف  و  وـت » كراـت  تراـگدرورپ  تـسین  و   » وا تساوـخ  ناـمرفب و  زج  میوـشن  ورف 

«. دنریگاو هن  دنوش و  هتسخ  هن   » هدوب نآ  رد  یتمکح  و  دنرادنپ ، رافک  هچنانچ  تاهداهناو 
تسا هزنم   » دومرف هک  درک  هئربت  نآ  زا  ار  وا  دنتـسناد و  ادخ  نارتخد  ار  اههتـشرف  هک  دش  ورف  هعازخ  هراب  رد  هتفرگ » دنزرف  ادخ  دنتفگ  «و 
يراک و  دننک » راک  وا  نامرفب  و   » اههدنب دـننام  راتفگ » رد  دـنریگن  یـشیپ  وا  زا  هک   » وا نادـنزرف  هن  دـندنمجرا » یئاههدـنب  نانآ  هکلب  « » وا

رد اهنآ و  ربارب  هچ  ره  دنادیم   » دننکن شنامرفیب 
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. دنیاپب ار  دوخ  الماک  هک  تسا  نیمه  يارب  و  دنتشاذگ ، سپ  ای  دنتشاد  شیپ  هچنآ  زا  تسین  ناهن  وا  رب  زیچ  چیه  تسا » اهنآ  سپ 
قافشا و  تسا ، ءاملع  صوصخم  ور  نیا  زا  تسا و  میظعت  اب  سرت  هیشخ  لصا  وا و  تبیه  تمظع و  زا  دنزرلیم  و  دنساره » رد  شسرت  زا  »

متس و زا  ار » ناراکمتس  میهد  ازس  نینچ   » تسا خزود  شازس  مدوبعم  نم  هک  وا  زج  ای  دشاب و  هتـشرف  هچ  دنیوگ » مادک  ره  و   » تسینارگن
هدومرف ادخ  هچنانچ  درادـن  عوقو  عانتما  اب  تافانم  دوجو  ضرف  اریز  درادـن ، اههتـشرف  تمـصع  اب  تافانم  نیا  و  یئادـخ ، يوعد  كرش و 

«. رمزلا - 65 مینک ، طبح  ار  تلمع  هتبلا  يوش  كرشم  رگا  »
رادرک تخس  راتفگ و  تخس  ٌدادِش » ٌظالِغ   » دناهینابز اهنآ  دنراد و  يدصت  ار  شراک  هک  دناهتـشامگ » اههتـشرف   » خزود ینعی  نآ » رب  - » 5
نامرف هدنیآ و  رد  دیامرف » هچ  ره  دننکب  هتشذگ و  رد  دننکن » ادخ  ینامرفان   » راوشد راک  ره  رب  دنمورین  قلخ و  تخـس  تقلخ و  تخـس  ای 

. دنهد ماجنا  دنریذپب و  ار 
ادخ ینامرفان  هانگ و  زا  دنموصعم  خزود  رب  هتشامگ  ياههتـشرف  هک  تسا  لیلد  هیآ  نیا  هتفگ : عمجم  ج 10 ص 318 )  ) رد هر - یسربط -

: هتفگ یئابج  دننکن ،
ازس يارس  انامه  درادن و  فیلکت  ترخآ  اریز  دنهد ، ماجنا  دهد  نامرف  اهنآب  ایند  رد  هچ  ره  دننکن و  وا  ینامرفان  هک  تسنیا  دوصقم  انامه 

تذل نانمؤم و  يداش  هچنانچ  بایماک ، دنداش و  نآ  زا  هک  هتـشاد  ررقم  نایخزود  ندرک  باذع  ار  اهنآ  باوث  ادـخ  نانمؤم و  يارب  تسا 
(. نایاپ  ) هدرک ررقم  تشهب  رد  ار  اهنآ 
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نآ رد  اههتشرف  هک  درادن  تافانم  تسنایمدآ و  يارس  تسا  مولعم  هچنآ  اههتشرف  يارب  دشاب  ازـس  يارـس  ترخآ  تسین  مولعم  میوگ : نم 
تمدخ دوخ  هکلب  دنبای ، يونعم  يروص و  هجرد  دـنرب و  تّذـل  نآ  زا  هک  تسا  اهنآ  رادرک  هارمهب  اهنآ  يازـس  هک  اسب  و  دنـشاب ، فّلکم 

. سیدقت ناشهباشون  تسا و  حیبست  ناشکاروخ  هک  تسا  دراو  هچنانچ  تسا  اهنآ  يازس  اهنآ 
دیدهت دیون و  دنفّلکم و  اههتشرف  میوگ : هتفگ : تالاقم  رد  هر - دیفم - خیش  و 
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و ار » ناراکمتس  میهد  ازس  نینچ  میهد و  واب  هک  تسا  خزود  شیازـس  مدوبعم  نم  دنیوگ  مادک  ره  و   » هدومرف یلاعت  كرابت و  ادخ  دنراد 

ثیدـح باحـصا  زا  یعمج  هئجرم و  رثـکا  هلزتـعم و  همه  هیماـما و  روهمج  لوق  نیا  و  دراد ، خزود  رفیک  هچنآ  زا  دـنرانکرب  اـهنآ  میوگ :
. دنقفاوم اهنآ  اب  ثیدح  باحصا  زا  یعمج  دناهتشاداو و  يراک  رهب  دنرادنپ  دنرکنم و  ار  اههتشرف  فیلکت  هیماما  زا  یهورگ  و  تسا ،

تایاور
هک ناهجب  طیحم  ياـیرد  رد  دـنروناج  ود  هرهز  لیهـس و  هک  یفوک  يدـسا  رفعج  نب  دّـمحم  زا  شدنـسب  ص 175 :) ج 2   ) لـلع رد  - 1

هراتـس ود  ار  اهنآ  هک  یـسک  هتفگ  طلغ  و  دندش ، هدرب  مان  اههدشخسم  فانـصا  رد  اهنآ  و  تسین ، نادب  یـسرتسد  و  دـسرن ، نادـب  یتشک 
هتشرف هک  دندوب  نیا  هنیمز  رد  دندوب و  امنهتـشرف  یناحور  ود  تورام  توراه و  و  هرهز ، لیهـس و  هب  دنفورعم  هک  هراتـس  ود  نآ   ) هتـسناد

( هدش لقن  تیاور  ردصم  زا  یقرواپ  رد   ) دیسر هک  دیـسر  اجنآب  ناشراک  دندیزگرب و  ار  ءالتبا  تنحم و  و  دندوبن ، هتـشرف  ّدح  رد  دنوش و 
. دندرکیمن هانگ  دندوب و  موصعم  دندوب  هتشرف  ود  رگا  و 

وت یتسار   » هدومرف شربمغیپ  هب  ّلج  ّزع و  ادـخ  هچناـنچ  دـنوش ، هتـشرف  هک  دـندوب  هداـمآ  ینعی  هتفگ  کـلم  ود  نآرق  رد  ار  اـهنآ  ادـخ  و 
. دنوشیم هدرم  يوشیم و  هدرم  ینعی  رمزلا » دناهدرم 31 - مه  اهنآ  ياهدرم و 

ضراع هک  تسین  يرما  ندش  هتشرف  اریز  تسا  ضارتعا  دروم  هتفگ  دوخ  زا  يدسا  رگا  دنوش » هتشرف  هک  دندوب  نیا  هنیمز  رد  : » میوگ نم 
اب دشیم  دندوب و  امن  هتـشرف  دـندوبن و  هتـشرف  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  رگم  ّتیناویح  ّتیناسنا و  دـننام  تسا  هیتاذ  قئاقح  زا  هکلب  دوش  یتاذ 

. ناطیش دننام  دنزیمآ  رد  اههتشرف 
: دومرف وا  دیسرپ و  تورام  توراه و  زا  مجنپ  ماما  زا  اطع  میدوب و  هکم  رد  هک  سیق  نب  دّمحم  زا  شدنسب  میهاربا : نب  یلع  ریسفت  رد  - 2

نامسآب دنـسیونب و  دننک و  ینابهگن  يرپ  یمدآ و  زا  ار  نیمز  نانکاس  رادرک  و  دنوش ، ورف  نیمزب  نامـسآ  زا  بش  زور و  ره  رد  اههتـشرف 
دندرک نویش  نیمز  لها  ناهانگ  زا  نامسآ  لها  دومرف : دنرب ،
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هزنم ار  ادخ  ادخ و  رب  اهنآ  تأرج  زا  غورد و  زا  دندیدیم  دندینشیم و  هچنآ  زا  دندومن  ینیچ  نخس  دندرک و  وگتفگ  هراب  نیا  رد  مه  اب  و 

. دننک فصو  نادب  ار  وا  دنتسب و  ودب  شقلخ  هچنآ  زا  دنتسنادیم 
اوراـنب هچنآ  ار و  وت  اـهنآ  ندرک  فصو  غورد  زا  دـننک و  نیمز  رد  تقلخ  هچنآ  زا  ینکن  مشخ  اراـگدرورپ  دـنتفگ  اههتـشرف  زا  یهورگ 

. دنراد وت  زا  شیاسآ  دناوت و  تردق  هضبق  رد  اهنآ  هکنآ  اب  ینک  يرابدرب  يدرک ، یهن  ار  اهنآ  هکنیا  اب  دنزرو ، هانگ  و  دنیوگ ،
دراد اهنآ  رب  یتنم  هچ  هک  دنامهفب  اههتـشرفب  و  دیامنب ، شقلخ  همه  رد  ار  دوخ  نامرف  ذوفن  تردق و  اههتـشرفب  تساوخ  ادـخ  دومرف  ماما 

: دومرف ناهانگ ، زا  اهنآ  تمـصع  تعاطا و  عبط  زا  هتـشاد  ینازرا  اهنآب  یگدامآ  هچ  هدـنادرگرب و  اهنآ  زا  هدرک  شقلخ  اـب  هچنآ  هکنیا  زا 
صرح توهش و  ندیشون و  ندروخ و  شنم  اهنآب  متسرف و  نیمزب  ات  دینک ، باختنا  هتـشرف  ود  دوخ  نایم  زا  هک  درک  یحو  اههتـشرفب  ادخ 

. میامزایب دوخ  يربنامرف  رد  ار  اهنآ  مهدب و  تسنایمدآ  يوخ  هک  وزرآ  و 
باختنا ناسنا  رب  دنتـشاد  مشخ  ادـخ  يارب  دـندرکیم و  شهوکن  نایمدآ  زا  نارگید  زا  شیب  هک  تورام  توراه و  ماـنب  هتـشرف  ود  دومرف :

دیتسرپن و تب  هک  دیئاپب  ار  دوخ  مداد و  وزرآ  صرح و  توهش و  ندیشون و  ندروخ و  يوخ  امشب  هک  درک  شرافس  اهنآب  ادخ  و  دندرک ،
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. دیشونن یم  دینکن و  انز  دیشکم و  ریصقتیب  مدآ 
رد داتـسرف  ورف  نیمزب  نآ  هماج  یمدآ و  تروصب  ار  اهنآ  و  دـیامن ، اهنآب  ار  دوخ  تردـق  ات  دوشگ  تفرگرب و  ار  اهنامـسآ  سپـس  دومرف :
ابیز وکین ، ینز  نآ  رد  هاـگان  دـنتفر و  نآ  يوسب  درک و  هولج  اـهنآ  رظنب  يرادهرگنک  لـلجم  ناـمتخاس  کـی  دـندش و  ورف  لـباب  هشوـگ 

یتوهش هزیرغب  ار  اهنآ  لد  تخس  دندش  هریخ  واب  دنتفگ و  نخس  وا  اب  دندید و  ار  وا  نوچ  و  درک ، زاوشیپ  ار  اهنآ  هدرک  شیارآ  وبـشوخ ،
. دنتساوخ ماک  وا  زا  دندش و  وا  قشاع  دوبر و  دنتشاد  هک 

مه امش  هکنیا  رگم  موشن  رتسب  مه  دوخ  شیک  مه  اب  زج  مراد و  یشیک  نم  تفگ 
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دنتفگ درب  دناوت  ماک  نم  زا  دنک  هدجس  واب  دتسرپ و  ار  نآ  هک  ره  مراد  تب  کی  نم  تفگ  تسیچ ؟ وت  نید  دنتفگ : دیئآ ، رد  نم  شیکب 
یتسرپتب و هدرک ، یهن  نآ  زا  ار  ام  ادخ  هک  تسا  راک  ود  نیا  دنتفگ : دندرک و  هاگن  مهب  دومرف : تب ، نیا  تفگ : تسا ؟ مادک  وت  دوبعم 

. میسرب انزب  ات  میتسرپ  تب  و  تسا ، ادخب  كرش  تب  نیا  شتسرپ  هدجس و  نوچ  انز ،
راک هدامآ  ار  امـش  هک  دیـشونب  تسا  یم  نیا  تفگ : وا  دنتفریذپ و  نآ  زا  درک و  هبلغ  اهنآ  رب  توهـش  و  دـندرک ، تروشم  دوخ  اب  دومرف :

يارب يراوخیم  یتسرپتب و  يراوخیم ، انز و  كرـش ، هدرک ، یهن  نآ  زا  ار  ام  ادـخ  هک  راک  هس  نیا  هک  دـندرک  روش  مه  اب  مه  زاب  دـنک ،
ار تب  نیا  و  دیـشونب ، یم  نیا  زا  بوخ  رایـسب  تفگ  میتفریذپ ، ار  تشهاوخ  یئالب  هچ  وت  نز  يا  دـنتفگ  دـندرک و  روش  مه  اب  تسا ، انز 

. دندومن ار  اهراک  نیا  دینک و  هدجس  وا  رب  دیتسرپب و 
وا ندـید  زا  و  درک ، يزیچ  تساوخرد  دـمآرد و  اهنآ  رب  ادـگ  کی  دـندش  هدامآ  اهنآ  دـش و  هدامآ  مه  وا  دنتـساوخ و  ماک  وا  زا  نوچ  و 

نوریب اهنآ  رب  زا  دیتسه و  دب  درم  ود  امش  دیدرک ، تولخ  ابیز  هدز و  رطع  نز  نیا  اب  دیئوسرت و  درم  ود  امـش  تفگ  اهنآب  يو  دندیـسرت و 
. تفر

نارگیدب دوریم و  نالا  وا  امـش ، ياج  امـش و  نانخـس  امـش و  لاحب  درم  نیا  عالطا  اب  دـسرن  نمب  امـش  تسد  مسق  مدوبعمب  تفگ  نز  نآ 
. هدوسآ مارآ و  لد  اب  دیهد  ماجنا  ار  دوخ  راک  هگنآ  هدرکن و  اوسر  ارم  امش و  ات  دیشکب  ار  وا  دیورب  دوز  دیوگیم ،

. دندش ریزبرس  تخیر و  ناشاهرپ  دندش و  نامیشپ  و  دندیدن ، ار  وا  دنتشگرب و  وا  دزن  دنتشک و  دنتفرگ و  ار  درم  نآ  دنتساخرب و  دومرف :
دیتشادن و روظنم  ارم  امش  صوصخب و  مدرک  یهن  هانگ  راهچ  زا  مداتـسرف و  نیمزب  تعاس  کی  ار  امـش  نم  درک ، یحو  اهنآب  ادخ  دومرف :

دیدزیم مد  اهنآ  رب  نم  مشخ  سوسفا و  زا  دیدرکیم و  بیع  نیمز  لها  رب  رتشیب  همه  زا  امش  دیدرکن و  مرش  نم  زا 
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. ترخآ ای  دیهاوخب  ار  ایند  باذع  ای  مهد ، رفیک  ار  امش  نم  دیهاوخ  هنوگچ  متشاد ، رودب  هانگ  زا  هتخاس و  موصعم  ار  امش  نوچ 
باذع تفگ : يرگید  میسر ، ترخآ  باذعب  هک  يزور  ات  میرب  هرهب  نآ  ياههاوخلد  زا  میدمآ  ایند  نیاب  هک  نونکا  تفگ  يرگیدب  یکی 

هک مـینیزگرب  اـیند  باذـع  رب  ار  ترخآ  باذـع  دـیابن  تـسا و  تیاـهنیب  هتـسویپ و  ترخآ  باذـع  تسیندـشمامت و  دراد و  هزادـنا  اـیند 
دندمآرب و اوهب  نیمز  زا  دنداد  دای  نوچ  و  دندادیم ، دای  وداج  مدرمب  لباب  نیمز  رد  دندرک ، رایتخا  ار  ایند  باذـع  دومرف : تسیندـشمامت ،

. تمایق زور  ات  دننازیوآ  اوه  رد  وراو  اهنآ 
. هدروآ ار  نآ  سیق  نب  دّمحم  زا  یشایع :

. تسا هّماع  ياملع  زا  هدننکشسرپ  نوچ  دوش ، هیقت  رب  لمح  ربخ  نیا  تسا  نکمم  میوگ :
ار هچنآ  دندش  وریپ  و   » ّلج ّزع و  ادخ  لوق  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدنسب  ماما : ریـسفت  رد  و  ج 1 ص 266 ) : ) نویع رد  - 3
هک نانآ  نامیلـس  کلم  رب  تاجنرین  وداج و  زا  رفاک  ناوید  دـندناوخیم  ار  هچنآ  دـندش  وریپ  دومرف : نامیلـس » کلم  رب  اهوید  دـندناوخیم 

يربنامرف زا  میوش  زاینیب  دنوش و  ربنامرف ، مدرم  ات  مینک  رادیدپ  بئاجع  نآ  هلیـسوب  نونکا  مه  ام  و  دش ، هاشداپ  نادب  نامیلـس  دنتـشادنپ 
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. یلع
در ّلج  ّزع و  ادـخ  و  تفای ، یئورین  نانچ  دروآ و  تسدـب  یهاشداپ  نانچ  يرگوداجب  دوب و  يداتـسا  رگوداج  رفاـک و  نامیلـس  دـنتفگ  و 

نادب دنتـسب و  نامیلـسب  ار  نآ  دنداد و  دای  مدرمب  وداج  دـندش و  رفاک  اهوید  یلو  درکن  وداج  دوبن و  رفاک  نامیلـس  دومرف  ار و  اهنآ  درک 
. تورام توراه و  لباب  رد  هتشرف  ودب  دش  لزان  هچ 

ار نآ  عفد  هلیسو  دننک و  نایب  ار  وداج  هلیسو  هک  نامز  نآ  ربمغیپ  هب  داتـسرف  هتـشرف  ود  ّلج  ّزع و  ادخ  دش و  رایـسب  رگوداج  حون  زا  سپ 
ادخ نامرفب  دناسر  مدرمب  تفرگ و  هتشرف  ود  زا  ار  نآ  ربمغیپ  نآ  دننک و  عفد  دوخ  زا  ار  وداج  ات  دنزومایب  مدرمب 
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ار و قایرت  دـنهد و  دای  ار  رهز  هچنانچ  درک ، نقدـغ  مدرم  ندرک  وداج  زا  دـننک و  شلطاـب  دـنمهفب و  ار  وداـج  دومرف  اـهنآب  ّلـج و  ّزع و 

. یشکب ار  یسک  رهز  اب  ادابم  قایرت و  نیا  تسا و  رهز  نیا  دنیوگ  درگاشب 
مدرمب ار  دوخ  هتـشرف  ود  نآ  ربمغیپ  رماب  ینعی  يوش » رفاک  ادابم  میاهنتف  ام  دـنتفگ  ات  دـندادن  دای  یـسکب  و  : » دومرف ّلج  ّزع و  ادـخ  سپس 

ام انامه   » درگاشب دنتفگیم  هکنیا  زج  ار  شلاطبا  وداج و  دـندادن  دای  یـسکب   » دومرف ادـخ  دـنداد و  دای  ار  اهنآ  یمدآ و  تروصب  دـندومن 
رفاک و  دننکن ، وداج  دوخ  دننک و  لطاب  ار  رگوداج  يوداج  دنریگ  دای  هچنآب  دـنرب و  نامرف  ار  ادـخ  ات  میئاههدـنب  شیامزآ  ینعی  میاهنتف »

ّزع و ادـخ  هچنآ  رب  يریگب و  ناج  یهد و  ناج  هک  دـنوش  دـقتعم  وتب  هکنیاب  مدرم  توعد  مدرمب و  ندز  نایز  وداج و  ندرب  راکب  اـب  وشم 
. تسا رفک  نیا  هک  یئاناوت ، تسا  اناوت  ّلج 

هتشرف ود  رب  هک  ار  هچنآ  دنتفرگیم و  دای  تاجنرین  زا  دندوب  هتـشون  نامیلـس  کلم  رب  ناوید  هک  اهنآ  زا  وداج  نابلاط  دومرف  ّلج  ّزع و  ادخ 
مدرمب ندناسر  نایز  يارب  هچنآ  نیا  شرسمه ، زا  ار  درم  ندرک  ادج  هلیسو  دنتخومآیم  فنص  ره  زا  تورام و  توراه و  لبابب  دش  لزان 

ای دوش و  نز  قشاع  درم  ات  هدرک  كاخ  ریز  اـجک  رد  ار  مسلط  هکنیا  ندومناو  ینیچ و  نخـس  گـنرین و  ندزمهب و  ود  زا  دـنتفرگیم ، داـی 
. دنوش ادج  مه  زا  هکنیا  ای  سکعب 

ادخ هکنیاب  زج  دندوبن ، ناسر  نایز  یـسکب  نادرگاش  ینعی  ادخ » نامرفب  زج  یـسکب  ناسر  نایز  دـندوبن  و   » دومرف ّلج  ّزع و  ادـخ  سپس 
. تشادیم زاب  روزب  ار  اهنآ  تساوخیم  ادخ  رگا  اریز  دنادب  دهناو و  ار  اهنآ 

نایز نآ  يرگوداج و  دـنتفرگیم و  دای  ندز  نایز  دـصقب  نوچ  تشادـن » ناشدوس  دزیم و  ناـشنایز  هچنآ  دـنتفرگیم  داـی  و  : » دومرف سپس 
ضوع دوخ  نید  اـب  ار  هچنآ  هک  نادرگاـش  نیا  هتبلا  دـندشیم و  نوریب  نآ  هلیـسوب  ادـخ  نید  زا  هکلب  دـندربیمن  يدوس  دوب و  اـهنآ  نیدـب 

ّزع و ادخ  سپس  دنرادن ، تشهب  زا  ياهرهب  ترخآ  رد  دندرک 
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هرهب دنتخورف و  ایندب  ار  ترخآ  هک  دـندیمهفیم » رگا   » باذـعب دـندومن  ورگ  دـنتخورف و  نادـب  ار  دوخ  هک  یئاهب  دوب  دـب  هچ   » دومرف ّلج 
هن یتماـیق  هن  یئادـخ ، هن  و  تسه ، يربـمغیپ  هـن  دـنراد  هدـیقع  هـک  دـننانآ  مـه  وداـج  ناریگداـی  اریز  دـنداد ، تـسد  زا  ار  دوـخ  تـشهب 

. یندشهدنز
تسین و یترخآ  هک  دندقتعم  اریز  دنرادن ، ترخآب  هدیقع  نوچ  درادن » هرهب  ترخآ  رد  درخب  ار  نآ  هک  یسک  هک  دنتـسناد  هتبلا  و   » دومرف

هچنآ تسا  دب  هچ   » دومرف سپـس  دنرادن ، نآ  زا  ياهرهب  اهنآ  رفک  اب  دشاب  یترخآ  مه  رگا  و  درادن ، دوجو  ياهرهب  اهنآ  يارب  ایند  زا  سپ 
نوچ یلو  دندرک ، هچ  دوخ  اب  دنتـسنادیم » شاک   » دبا باذعب  دندرک  ورگ  ار  دوخ  دنتخورف و  ایندب  ار  ترخآ  هک  دنتخورف » نادـب  ار  دوخ 

. دندش قح  رکنم  هک  دننادب  دنمهفب و  ار  دوخ  باذع  ات  دندرکن  هشیدنا  ادخ  ججح  رد  اریز  دننادن ، ار  نآ  دنرفاک 
مالّـسلا هیلع  مئاق  ماما  ردپ  نسح  ماماب  ام  دنتفگ  نانآ  هک  دناهتفگ  ناشردپ  ود  زا  راّیـس  نب  دّـمحم  نب  یلع  دایز و  نب  دّـمحم  نب  فسوی 

کی اب  ار  نانآ  ادخ  دش  نوزف  اههدازیمدآ  هانگ  نوچ  هک  دـندوب  هتـشرف  ود  تورام  توراه و  دـنرادنپ  هک  دنتـسه  ام  دزن  یهورگ  میتفگ :
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لباب رد  ار  اهنآ  یلاعت  كرابت و  ادخ  دنتـشک و  مدآ  دندیـشون و  یم  دنتفر و  انز  لابند  اهنآ  تفیرف و  ار  اهنآ  هرهز  داتـسرف و  ایندب  یمّوس 
. تسا هرهز  هک  دروآرد  يرتخا  نیا  تروصب  ار  نز  نآ  ادخ  دنتخومآیم و  وداج  اهنآ  زا  نارگوداج  درک و  باذع 

دینکن هانگ   » هدومرف ّلج  ّزع و  ادخ  ادـخ ، فطلب  هانگ  رفک و  زا  ظوفحم  دـنموصعم و  اههتـشرف  هتبلا  راتفگ ، نیا  زا  هانپ  ادـخب  دومرف : ماما 
زا ینعی  تسا » وا  دزن  هک  ره  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  تسا  وا  زا   » هدومرف و  ار » نامرف  دـنهد  ماجنا  دـیامرف و  اهنادـب  هچنآ  رد 

یئاههدنب هکلب   » هدومرف اههتشرف  هراب  رد  زاب  و  دنریگناو » زور و  بش و  رد  دنیوگ  حیبست  دنوشن  هدنام  شتدابع و  زا  دنباتنرب  رس   » اههتشرف
دنوشن یجنایم  اهنآ و  سپ  رد  هچنآ  تسا و  اهنآ  شیپ  رد  هچنآ  دنادیم  دننک ، راک  وا  نامرفب  راتفگ و  رد  دنریگن  یـشیپ  واب  دـندنمجرا و 

هک یسک  يارب  رگم 
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«. دننارگن وا  سرت  زا  نانآ  ددنسپب و 
ای ایند  رد  دنـشاب  ناربمغیپ  نوچ  هتخاس و  نیمز  هفیلخ  ار  اههتـشرف  نیا  ادـخ  دـنیوگ  هک  دـشاب  نانچ  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
ای ربمغیپ  زا  ار  ایند  زگره  ّلج  ّزع و  ادـخ  هک  ینادـن  ایآ  دومرف : سپـس  دـنک ، انز  دـشک و  مدآ  مه  ماما  ربمغیپ و  دـیآ  مزال  ناـماما ، نوچ 

، اهیدابآ لها  زا  میدرک  یحو  اهنآب  هک  ینادرم  زج  مدرمب - ینعی  وت - زا  زا  شیپ  میداتسرفن  و   » هدومرفن ادخ  ایآ  دهنن ؟ یهت  رشب  زا  یماما 
. دندش هداتسرف  ناربمغیپ  هب  اههتشرف  سب  و  دنشاب ، مکاح  ماما و  ات  نیمزب  تسا  هداتسرفن  اههتشرف  هک  هداد  ربخ  و  فسوی » - 110

و  » دیامرف ّلج  ّزع و  ادخ  دیدینشن  ایآ  هدوب ، نج  زا  هکلب  هن  دومرف : دوبن ؟ هتـشرف  مه  سیلبا  نیا  رب  انب  میتفگ : ترـضح  نآب  ود  نآ  دنتفگ 
هدوب و نج  زا  هک  هداد  ربخ  و  فهکلا » - 51 دوب ، ّنج  زا  هک  سیلبا  زج  دندرک  هدجس  همه  دینک  هدجس  مدآ  يارب  میتفگ  اههتشرفب  نوچ 

مالّـسلا هیلع  یلع  نب  نسح  ماـما  رجحلا » - 28 میدـیرفآ ، نازوس  شتآ  زا  نآ  زا  شیپ  ار  ناـج  و   » هدوـمرف ّلـج  ّزع و  ادـخ  هک  تسناـمه 
و دیزگرب ، ار  دّمحم  لآ  هورگ  ّلج ، ّزع و  ادخ  هک  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  شناردپ  دنـسب  دومرف 
دنوش و ادج  وا  تمـصع  زا  دنربب و  وا  زا  هک  دننکن  يراک  تسنادیم  رگم  دیزگنرب  ار  اهنآ  و  ار ، بّرقم  ياههتـشرف  دیزگرب و  ار  ناربمغیپ 

یلع تماماب  درک  حیرـصت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  هک  هدش  تیاور  ام  يارب  دنتفگ : دـنیارگ  شتمقن  باذـع و  ناراوازـسب 
اهنآ ادخ  دندز و  زابرس  نآ  زا  درک و  هضرع  هتـشرف  زا  اههورگ  مدرم و  زا  اههورگب  اهنامـسآ  رد  ار  وا  تیالو  ّلج  ّزع و  ادخ  مالّـسلا  هیلع 

. درک هغابروق  ار 
دوشیم مدرمب ، رگید  نالوسر  ناربمغیپ و  نوچ  دنیادخ و  نالوسر  مه  اههتشرف  دنیام ، رب  نز  ءارتفا  دنب و  غورد  نانیا  ادخ ، رب  هانپ  دومرف :

: میتفگ دنشاب ؟ رفاک 
. تسا الاو  اهنآ  راک  تسا و  گرزب  هتبلا  اههتشرف  ماقم  یتسار  اههتشرف ، دنشاب  نینچ  دومرف  هن ،
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. هدرک لقن  رخآ  ات  مئاق » ماما  ردپ  نسح  ماماب  میتفگ   » دیوگ هک  اجنآ  زا  مالّسلا  هیلع  يرکسع  دّمحم  یبأ  زا  يدنسب  ( 255  ) جاجتحا رد 

رد مدرم  هچنآ  زا  دیسرپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نومأم  مدینـش  هک  مهج  نب  دّمحم  نب  یلع  زا  شدنـسب  ج 1 ص 271 :)  ) نویع رد  - 4
رد هدوب  یچکرمگ  کی  هک  لیهـس  زا  دننک  تیاور  هچنآ  و  دندش ، هتفیرف  ودب  تورام  توراه و  هک  دوب  ینز  هک  دننک  تیاور  هرهز  هراب 

ار شنانمـشد  ادخ  دنناد ، هراتـس  ود  ار  اهنآ  طلغب  مدرم  دـنایئایرد و  روناج  ود  انامه  دناهراتـس ، ود  نیا  هک  دـناهتفگ  غورد  دومرف : نمی ،
. دننامب دنشاب  نیمز  نامسآ و  ات  هک  دراینرد  نابات  شخب  رون  تروصب 

خوسم زا  هچنآ  تسین و  هدش  خسم  نیمز  يور  رد  زورما  دنراذگن  دوخ  زا  يداژن  و  دنریمب ، دـننامن و  هدـنز  زور  هس  زا  شیب  اههدـشخسم 
رکنم هکنیا  يارب  دوخ  مشخ  زا  ار  یمدرم  ادخ  هک  دـنیاههدشخسم  هیبش  انامه  اهنآ  دـننام  سرخ و  كوخ و  نومیم و  نوچ  هدـش  هدرمش 

. درک نعل  دروآ و  رد  اهنآ  تروصب  دنتسناد  غورد  ار  ناربمغیپ  دندوب و  ادخ  دیحوت 
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لطاب ار  اهنآ  گنرین  دنیوج و  يرود  نارگوداج  يوداج  زا  نادب  ات  دـنتخومآ  وداج  مدرمب  هک  دـندوب  هتـشرف  ود  تورام  توراه و  اّما  و 
و دنتـسب ، راکب  دنیوج  يرود  نآ  زا  دیاب  هچنآ  هک  دـندش  رفاک  یمدرم  و  وشم ، رفاک  میاهنتف  ام  انامه  دـنتفگ  دـنتخومآ  سک  رهب  دـننک و 

. وا ملعب  ینعی  وا » نذاب  زج  یسکب  دندوبن  ناسر  نایز   » هدومرف ّلج  ّزع و  ادخ  دندنکفا ، شرسمه  درم و  نایم  یئادج 
خسم هرهز  و  هتفگ : ات  هدیشک  ار  ثیدح  درمـش و  ار  اههدشخسم  هک  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  زا  شدنـسب  ج 2 ص 171 :)  ) للع رد  - 5

. دندش هتفیرف  ودب  تورام  توراه و  دوب و  ینز  هک  نآ  يارب  دش 
اما هک و  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  دنسب  ج 2 ص 173 :)  ) نامه زا  و  - 6
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. دندش هتفیرف  ودب  تورام  توراه و  دنیوگ : مدرم  هک  دیهان »  » مانب دوب  ینز  هرهز 

توراه و هک  دوب  ینز  هرهز  اما  و  هک : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  رگید  دانساب  اضر :) ماما  هن  قداص  ماما  زا  ج 2 ص 173 -  ) نامه زا  و  - 7
. دروآرد هرهز  تروصب  ار  وا  ادخ  دندش و  هتفیرف  ودب  تورام 

دوب اسرت  نز  کی  هرهز  اما  و  هدرک ، لقن  ربمغیپ  زا  شناردپ  زا  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  دانساب  00 ص 174 :)  ) نامه زا  و  - 8
«. دیهان  » دنیوگیم مدرم  دوب و  لیهان »  » شمان دندش  هتفیرف  ودب  تورام  توراه و  هک  نامه  لیئارسا  ینب  ناهاشداپ  زا  یکی  زا 

. هَّللا ءاش  نا  منک  رکذ  تاخوسم  باب  رد  ناشاهدنس  اب  ار  رابخا  میوگ :
ای دز ، دایرف  دجسم  هت  زا  ءاوک  نبا  و  دوب ، ربنم  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  مدینش  مدوب و  هفوک  دجسم  رد  هک  لیفط  یبأ  زا  هرارز ، زا  یـشایع  - 9

؟ تسیچ تیاده  نینمؤملا ، ریمأ 
یئاهزیچ زا  دش و  وا  کیدزن  يآ ، کیدزن  دومرف : واب  سپس  یهاوخ  يروک  یهاوخن و  تیاده  ادخ  تدنک  نعل  دونشن  هک  دومرف  هتسهآ 

. داد ربخ  واب  دیسرپ و 
و دـندوب ، یهاـنگ  کـی  رد  درک  هاـگآ  دوخ  قلخب  ار  اههتـشرف  ادـخ  دومرف : هرهز - ینعی  خرـس - هراتـس  نیا  زا  هد  ربـخ  نمب  تفگ : سپ 

نونکا یتشاداو و  وا  هدجـسب  ار  اههتـشرف  يدیرفآ و  دوخ  تسدـب  ار  ناشردـپ  هک  دـننانیا  دـنتفگ ، دـندوب و  هتـشرف  ود  تورام  توراه و 
. دناوت نامرفان 

، هن هک  دنگوس  تتزعب  دـنتفگ  اهنآ ، نوچ  دـینک  ینامرفان  ارم  دیـشاب  هتـشاد  توهـش  دـیوش و  هدومزآ  اهنآ  دـننام  رگا  امـش  دـیاش  دومرف :
هگنآ دیشونن و  یم  دینکن و  انز  دیشکن ، قحانب  مدآ  دیتسرپن ، تب  دومرف : اهنآب  درک و  توهش  راتفرگ  هدازیمدآ  دننامب  ار  اهنآ  ادخ  دومرف :

. درک ورف  نیمزب  ار  اهنآ 
اهنآ زا  یکی  دزن  دوب  مدرم  نیرتابیز  هک  هراتـس  نیا  ات  دـندوب  راک  نیدـب  هیحان و  کی  رد  مادـک  ره  دـندرکیم  تواـضق  مدرم  ناـیم  اـهنآ 

واب دماشوخ  ار  وا  دمآ و  هعفارمب 
276 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

درب و واب  هعفارم  تفر و  يرگید  دزن  تشاذگ و  هدعو  وا  اب  ار  يزور  یهنناو ، نمب  ار  دوخ  ات  مهدـن  وتب  مکح  یلو  تسا  وت  اب  قح  تفگ :
. تشاذگ وا  اب  تعاس  نامه  رد  ار  هدعو  نامه  یکی و  نآ  دننام  درب  ار  وا  لد 

اهنآ زا  مرـش  هگنآ  و  دنتخادنا ، ریزب  ار  اهرـس  تشاد و  تلاجخ  دوخ  قیفر  زا  مادـک  ره  و  دـندرک ، تاقالم  يو  اب  ود  ره  تعاس  نآ  رد  و 
: تفگ يرگیدب  یکی  تفر و 

هب دندیشون  نوچ  دنشونب و  وا  یم  زا  دنتـسرپب و  ار  وا  تب  ات  هن  تفگ : دنتـساوخ  ماک  وا  زا  مه  اب  يدمآ و  وت  هک  مدمآ  يدصقم  يارب  نم 
. دندرب زاین  وا  تب 

دنتساوخ ماک  وا  زا  دنتشک و  ار  وا  دنتساخرب و  دهدیم ، ار  امـش  شرازگ  دوریم و  نیا  تفگ : اهنآب  نز  دید و  ار  اهنآ  دش و  دراو  یئادگ  و 
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يارب ار  نآ  دنداد و  ربخ  واب  ات  هن ، تفگ : مه  وا  و  هن ، دنتفگ  اهنآ  دیور و  الاب  نامـسآب  نآ  اب  هک  ار  يا  هلیـسو  دـیزوماین  نمب  ات  هن  تفگ 
مه نز  نآ  و  دنرگنیم ، ار  اهنآ  دنشک و  اهنآ  يوسب  رس  نامـسآ  لها  دندید  دنتـشادرب و  ودب  هدید  تفر و  الاب  نامـسآب  تفگ و  شیامزآ 

. دمآرد ینیب  هک  هراتس  نیا  تروصب  دیسر و  نامسآب 
ناوخ زامن  رایـسب  ناملـسم  اسراپ  ام  ناراـی  زا  يدرم  هک  یتسار  تناـبرق ، متفگ : مشـش  ماـماب  هک : داـّلو  یبا  زا  شدنـسب  ناـمه : زا  و  - 10
رادید هزانج و  رد  روضح  زا  رامیب و  تدایع  زا  هزور و  زا  تقو و  رد  زامن  زا  شراک  نیا  دومرف : دهدیم  دورـسب  شوگ  هدش و  وهل  راتفرگ 

دوش هدـیزرمآ  هَّللا  ءاش  نا  تسناطیـش و  ياههسوسو  زا  نیا  دومرف : درادیمن  زاب  کین  ریخ و  راـک  زا  ار  وا  هن ، متفگ : درادـیم ؟ زاـب  ردارب 
. وا يارب 

هراـب رد  ادـخ  دوـمرف : مارح : زا  هـن  لـالح  زا  ینعی  وا  توهــش  تذـل و  رد  هدازیمدآ  رب  دــنتفرگ  بـیع  هتــشرف  زا  یهورگ  دوـمرف : سپس 
و دنریگن ، بیع  نمؤم  رب  ات  دنکفا  توهش  تذل و  اههتشرف  نآ  رطاخ  رد  ادخ  دومرف : دیدنسپن ، ار  اههتـشرف  شنزرـس  نمؤم  ياههدازیمدآ 

هدرک رایتخا  ام  يارب  هک  نامدوخ  شنیرفآ  نامهب  نادرگرب  شخبب و  شخبب  ار  ام  هک  دـندیلان  ادـخب  نآ  زا  دـندرک ، ساسحا  ار  نآ  نوچ 
. دودز اهنآ  رطاخ  زا  ار  نآ  ادخ  دومرف : میئآرد ، یئاوران  ناشیرپ و  راک  رد  مسرتیم  هک  يدوب 

277 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
دنیوگ دورد  اهنآ  رب  دنور و  تشهب  لها  دزن  دنریگ و  هزاجا  اههتـشرف  نامه  دنیآرد  تشهب  رد  تشهب  لها  دیآ و  زیخاتـسر  نوچ  دومرف :

. لالح ياهتوهش  اهتذل و  زا  ایند  رد  امش  یئابیکش  ربارب  رد  امش  رب  دورد  دنیوگ  و 
راک وت  نامرفب  و  دناوت ، ربنامرف  اونش و  تسرت ، زا  دننارگن  تیاههتشرف  هتبلا  ایادخ  راب  هفرع : ءاعد  رد  مراهچ  ماما  زا  ( 366  ) لابقا رد  - 11

. دنیوگ حیبست  زور  بش و  رد  دنریگناو  دننک ،
مدرمب اهنآ  هک  دـنیوگ  مدرم  هچ  یئوگ  هچ  تورام  توراه و  هتـشرف  ود  هراب  رد  دیـسرپ  مشـش  ماـما  زا  قیدـنز  ( 185  ) جاـجتحا رد  - 12

، دوشیم نانچ  دنک  نینچ  نینچ و  یسک  رگا  هک  دوب  نیا  زور  ره  رد  اهنآ  حیبست  دندوب ، شیامزآ  هلیـسو  اهنآ  دومرف  دنتخومآیم ؟ وداج 
اهنآب ود  نآ  دـنتفرگیم و  دای  اهنآ  زا  مدرم  دـندرکیم  راـهظا  اـجنآ  دوب و  وداـج  زا  یفانـصا  دوشیم  هچ  دـنک  هجلاـعم  نینچ  نینچب و  رگا 

. درادن دوس  دراد و  امش  يارب  نایز  هک  ار  يزیچ  دینکن  تفایرد  ام  زا  میشیامزآ  هلیسو  ام  انامه  دنتفگیم 
278 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

اضف تانئاک  رصانع و  باوبا 

اهنآ زج  قفش و  هدیپس و  زا  اوه  هدیدپ  اوه ، تاقبط  ءاوه ،

دیجم نآرق  تایآ 

. اهمد هدیپس  هدنفاکش  ماعنالا : ( 96 - ) 1
. دیاشگ هرهچ  دیامن و  خر  نوچ  دادماب  و  (: 34  ) رثدملا - 2

. دمدب نوچ  دادماب  و  (: 18  ) ریوکتلا - 3
. ددرگ راوتسا  نوچ  هامب  و  دنک * مهارف  هچنآ  بشب و  و  بش * یخرسب  دنگوس  هن ، ( 18 - 16  ) قاقشنالا - 4

. مد هدیپسب  دنگوس  (: 1  ) رجفلا - 5

ریسفت
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. تسا لوق  ود  يزاجم  ریبعت  نیا  رد  حبص ، عولط  ندش  لماکب  تسا  هراشا  َسَّفَنَت » اذِإ   » هتفگ ج 8 ص 484 )  ) يزار : 
. هدیمان حبص  مد  ار  نآ  هک  تسا  یمیسن  شزو  دادماب  اب  مکی :

حبـص عولط  دوش و  هدوسآ  دـنز  مد  نوچ  هتفرگ و  شلد  هدـمآ و  دـنب  وا  سفن  هک  هدروآ  باـسحب  ینیگمغ  نوـچ  ار  کـیرات  بش  مود :
زا تسا و  هودنا  نیا  زا  یئاهر 

285 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا یفیطل  هراعتسا  نآ  و  هدرک ، ریبعت  نز  مد  هب  نآ 

مهارف دوخ  یکیرات  رد  هچنآ  ینعی  َقَسَو  ام  َو  ِْلیَّللا  َو  نآ ، يدیفـس  دـناهتفگ : بش و  زاغآ  رد  قفا  یخرـس  ینعی  قفـشب » دـنگوس  هن ، - » 2
 ... زور وترپ  رد  دنارب  نارتخا  زا  هچ  نادب  ای  دناریم  شنکسمب  ار  يزیچ  ره  بش  نوچ  دنارب  هکنآ  ای  دناهدنکارپ  زور  رد  هک  درآ 

اوه رادراخب  هرکب  دیـشروخ  وترپ  هک  تسنیا  زا  بش  زاغآ  هدیپس  یخرـس و  حبـص و  هدیپس  نانادیـضایر  ءامکح و  بتک  رد  هک  نادـب  و 
ارف ار  نآ  مین  زا  شیب  رتکچوک  رب  رتگرزب  هرک  شبات  نوچ  تسا ؛ نشور  نیمز  هرک  رتشیب  مین  دیـشروخ  وترپ  رثا  رب  هشیمه  دناهتفگ  دتفا ،

، هدش باسح  هچنانچ  دسریم  هرهز  ات  تسا و  نیمز  حطـس  رد  دیـشروخ  رادم  رب  نآ  هدـعاق  هک  تسا  یطورخم  نوچ  نیمز  هیاس  و  دریگ ،
طورخم دوش ، قرـشم  قفا  کیدزن  دیـشروخ  نوچ  و  تسنآ ، يالاب  هک  یتدم  بش  تسا و  قفا  نیمز  ریز  طورخم  نیا  هک  تسیتدـم  زور 

. دوش هدید  رتدوز  دشاب  رتکیدزن  هدننیب  مشچب  نآ  ياج  ره  دسر و  مشچب  نآ  درگ  عاعش  ات  تسا  نینچ  هتسویپ  ددرگرب و  برغمب  هیاس 
و تسا ، رترود  دـید  زا  رتکیدزن و  طورخم  هدـعاقب  هک  تسا  هلـصاف  یکیرات  هکیت  قفا  نآ و  نایم  هک  قفا  يالاب  هدیـشک  تسیوترپ  نآ  و 

. دیآ رظنب  خرس  سپس  دوش  هدید  نهپ  قفا  رد  هدیپس  نآ  دوش  کیدزن  قفاب  نیمز  ریز  رد  بوخ  دیشروخ  نوچ  و  تسا ، بذاک  رجف  نآ 
رد قفش  حبـص و  و  قفا ، يالاب  زارد  هدیپس  هاگنآ  قفا و  رد  نهپ  يدیفـس  نآ  زا  سپ  دوش و  هدید  یخرـس  تسخن  تسنآ  يوراو  قفـش  و 

راخب اریز  قفا ، رواجم  ءاوه  تیفیک  قرف  يارب  دنراد  قرف  مه  اب  حبص  هدیپس  قفش و  گنر  و  دنشاب ، مه  ربارب  عضو  رد  دننام و  مهب  لکش 
مسج و  تسا ، درز  دیشروخ  رثا  يدود  ءازجا  هطساوب  برغم  تمس  رد  یلو  تسا  دیفس  كاپ و  بش  ياوه  یکنخ  هطساوب  قرـشم  تمس 

. دنکیم هدزاب  رتهب  ار  وترپ  و  تسا ، رتریگوترپ  دشاب  دیفس  كاپ و  هچ  ره  رات 
قفش بورغ  ماگنه  مد و  هدیپس  زاغآ  رد  دیشروخ  هک  هدش  مولعم  دصر  رازباب  و 

286 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
نایم مه  دیـشروخ و  ندـمآرب  مدهدـیپس و  نایم  تعاس  طاطحنا  سوق  علاطم  فـالتخا  رثا  رب  اـج و  همه  رد  تسا  قفا  هرئاد  ریز  هجرد   18

. دنوشیم شیب  مک و  قفش  بورغ  دیشروخ و  بورغ 
نیمز نوچ  دریگ  وترپ  دیشروخ  زا  دشاب  رات  شدوخ  هچ  ره  و  تسا ، دیشروخ  وترپ  زا  زور  ینشور  هتفگ : یهتنملا  باتک  رد  هر - همالع -
هدرک رّدقم  شتمکح  فطلب  ادـخ  و  دراد ، دوخ  سپ  زا  ياهیاس  دریگ  وترپ  دیـشروخ  زا  هچ  ره  و  نیمز ، يادـج  هتـسویپ و  ءازجا  هام و  و 
وترپ طورخم  نیا  درگ  رد  هک  یئاوه  دشاب و  نیمز  يالاب  نیمز  یطورخم  هیاس  دـشاب  نیمز  ریز  نوچ  دـخرچب و  نیمز  درگ  دیـشروخ  هک 

طورخم ناـیم  رد  تسا و  رتتسـس  دـشاب  رترود  هچ  ره  و  تسا ، تسـس  اوـه  يریگوـترپ  یلو  تسا ، کـیرات  طورخم  نیا  ناـیاپ  هـتفرگ 
. تسا رتکیرات 

دنیآ سردیدب  هیاس  هرانک  راد  وترپ  ءازجا  و  دوش ، جک  رس  يالابب  هیاس  طورخم  دوش ، کیدزن  قرش  قفاب  نیمز  ریز  رد  دیـشروخ  نوچ  و 
ات ددرگ  رتنـشور  رتسردـید و  هیاس  ياههرانک  وترپ  دوش  رتکیدزن  قفاـب  دیـشروخ  هچ  ره  نیا  رب  اـنب  دـنوش و  هدـید  حبـص  کـیدزن  رد  و 
مد دننام  و  دراد ، مان  بذاک  حبص  دومع و  نوچ  تسا  زارد  کیراب و  دوش  هدید  حبـصب  کیدزن  وترپ  هک  راب  تسخن  و  دیآرب ، دیـشروخ 

، تسا کیرات  قفا  زونه  نوچ  دنیوگ  شبذاک  تسا و  یمود  زا  شیپ  نوچ  دـنمان  شتـسخن  هدـیپس  يزارد و  یکیراب و  رد  تسا ، گرگ 
نیا تسا و  دوخ  یکیرات  رد  نیمز  يور  کیراب و  تسا و  فیعـض  دشاب و  رتنـشور  دیـشروخب  رتکیدزن  دـیاب  دوب  تسار  رگا  هکنآ  يارب 
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. هدش حبص  یتسارب  هک  تسا  قداص  مود و  مدهدیپس  نآ  هرئاد و  مین  نوچ  قفا  رانک  رد  دوش  نهپ  ات  دیازف  وترپ 

تایاور

ياهتشرف نادب  هدیرفآ و  قرشم  يولهپ  رد  یکیرات  زا  ياهدرپ  ادخ  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  ص 279 :) ج 3 -  ) یفاک رد  - 1
هدرخ هدرخ  و  دشاب ، قفش  لابندب  دیآ و  برغمب  دریگرب و  یکیرات  نآ  زا  دوخ  فک  ود  ات  هتـشرف  نآ  دوش  ورف  دیـشروخ  نوچ  هتـشامگ ،

دوش ورف  قفش  هک  یماگنه  ات  درذگب  دیآرب و  شفک  ود  نایم  زا 
287 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

ندـمآرب ماگنه  ار  نآ  ات  دـنار  برغمب  ار  یکیرات  دوخ  رپ  اـب  دـیآرب  دیـشروخ  نوچ  ددرگزاـب و  قرـشمب  سپـس  ددرگ ، نهپ  یکیراـت  و 
. دناسر برغمب  دیشروخ 

تسا و قفش  یناهن  لابندب  بش  لماک  یکیرات  هکنیا  نایب  يارب  تسیناتساد  دیاش  تسناهن و  رارسا  زا  هلکشم و  رابخا  زا  ثیدح  نیا  نایب :
. تسا اناد  دنوادخ  تردقب  اهنیا  همه  سکعرب و 

ناـج نآـب  لـکوم  هتـشرف  و  تسا ، نیمز  یطورخم  هیاـس  ناـمه  یناـملظ  هدرپ  باـجح و  زا  دوصقم  هکنیاـب  دـندرک  لـیوأت  ار  ربخ  اـسب  و 
شتشگزاب دنکیم و  اجباج  ار  هیاس  شرگید  تسد  دنکیم و  اجباج  ار  دیشروخ  دوخ  وا  تسد  کی  دناخرچیم و  ار  وا  هک  تسا  دیـشروخ 

رـشن وسکی و  زا  تسا  وترپ  رـشن  زا  هیانک  شندیـشک  رپ  نیمز و  ریز  نیمز و  يالابب  رظن  هیاس و  وترپب و  رظن  تسا  زاـغآ  سکعرب  قرـشمب 
. رگید يوس  زا  یکیرات 

. تسا یلوا  یطوحا و  ماماب  نآ  ملع  در  یشومخ و  رابخا  نیا  رد  میوگ : نم 
تسا هگنآ  برغم  زامن  تقو  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  مدینش  هک  ام  باحـصا  زا  یکی  ات  شدنـسب  000 ص 278 :)  ) یفاک رد  - 2

و نینچمه - برغم  رب  تسا  ریگالاب  قرشم  هک  تسنآ  يارب  دومرف : هن ، متفگ : تسا ؟ هنوگچ  نآ  هک  ینادیم  دورب ، قرـشم  زا  یخرـس  هک 
. دورب اجنآ  زا  یخرس  دوش  ورف  اجنآ  رد  دیشروخ  نوچ  دروآرب  شپچ  يالاب  ار  شتسار  تسد 

يارب ربتعم  برغم  هک  تسنیا  لصاح  درادن و  قرف  ّلطم  اب  دوصقم  رد  زادـناهیاس و  ینعی  تسا  رادهطقن  ءاظب  ّلظم )  ) هخـسن کی  رد  نایب :
نیا رد  مامت  نخـس  و  راخب ، هرک  زا  هچ  اههوک و  اهراوید و  رـس  زا  هچ  تسا  قرـشم  قفا  زا  شراثآ  نتفر  دیـشروخ و  یناهن  راطفا  زاـمن و 

. هَّللا ءاش  نا  دیآ  ةالص  باتک  رد  هراب 
قفش نوچ  دومرف : دوش ؟ مزال  یک  اشع  زامن  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  مدیسرپ  هک  یبلح  نارمع  زا  شدنسب  00 ص 280 :)  ) یفاک رد  - 3

دنامیم قفا  يانهپ  رد  دیدش  يدیپس  یخرس  نتفر  زا  سپ  هَّللا » کحلصا   » تفگ هَّللا ، دیبع  ددرگ ، ناهن  تسا  یخرس  هک 
288 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسین قفش  يدیپس  تسا و  یخرس  قفش  انامه  دومرف : ماما 
دیدپ نامسآ  نایم  رد  دننام  دومع  يدیپس  کی  دسر  بش  همین  وچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  مهد  ماما  زا  شدنسب  00 ص 283 )  ) یفاک رد  - 4

دوش و دیدپ  يدیپس  قرشم  تمـس  زا  دنامب  بش   1 نوچ 3 / دوش ، کیرات  دورب و  دـنامب و  تعاس  کی  دـنک  نشور  ار  ناـهج  هک  ددرگ 
قداص هک  دمدب  هدیپس  هگنآ  ددرگ و  کیرات  هدیپس  زا  شیپ  سپـس  دسر ، بش  زامن  ماگنه  دورب و  دنامب و  یتعاس  دنک و  نشور  ار  ایند 

. دناوتیم دناوخب  بش  همین  زا  ار  بش  زامن  دهاوخ  هک  ره  دومرف : قرشم و  يوس  زا  تسا 
هچنانچ ناگتشرف  ندمآ  ورف  تمحر و  نامسآ  ياهرد  ندوشگ  اب  نابّرقم  يارب  تسا  هیونعم  راونا  روهظ  ینـشور  نیا  زا  دوصقم  اسب  نایب :

ادـخ رونب  هک  دـیآ  نافراع  دـیدب  و  دوش ، رادـیدپ  مدرم  رتشیب  رب  تاـقوا  رتشیب  هک  تسا  یفیعـض  ینـشور  اـسب  تسا و  رگید  تاـیاور  رد 
. دننیبن نارگید  دننیب و  ار  اههتشرف  ءایصوا  ءایبنا و  هچنانچ  دنرگنیم 
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ودب ایند  دنز و  دایرف  ار  اههدنب  دیآ و  ایند  نامـسآب  بش  همین  هک  تسا  هتـشرف  ندمآ  دورف  زا  هیانک  ینـشور  ندـش  دـیدپ  دـناهتفگ : اسب  و 
نامـسآ لـهأ  يارب  دنـشخردیم  هک  تسا  ربخ  رد  هچناـنچ  دـیآرب ، يرون  ناـشتدابع  زا  و  دـنزیخرب ، تداـبعب  اههدـنب  ینعی  ددرگ ، نشور 

ثلث رد  سپس  تسا  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  شور  رد  هچنانچ  دنباوخیم  یکدنا  تدابع  زا  سپ  نوچ  دوریم » سپس  »
یکدنا زاب  اریز  دوش » کیرات  مد  هدیپس  زا  شیپ  زاب   » دیارگ وس  نادب  هتـشرف  نوچ  دیآرب  قرـشم  يوس  زا  يدـیپس  و  دـنزیخرب ، بش  رخآ 

. دشاب تسرد  رگا  تسنامسآ  لهأ  دزن  شملع  تسا و  هباشتم  ربخ  هصالخ  و  دنباوخب ،
هک تفگ : دـمآ و  بجاح  عیبر  هاگان  مدوب ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هارمهب  هریح  رد  هک  هدـش  تیاور  لاّمج  ناوفـص  زا  جـئارخ ، رد  - 5

عیبر زا  وت  دیسرپ ، نم  زا  يزیچ  وا  دومرف : یتشگرب ، دوز  متفگ : تشگ  زاب  ترـضح  نآب  هک  دشن  یگنرد  و  نک ، تباجا  ار  نینمؤملا  ریمأ 
متشاد یبوخ  هنایم  عیبر  اب  نم  دیوگ : ناوفص  نآ ، زا  سرپب 
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دزن دوب ، هداتفا  نابایب  رد  یقولخم  دننیچب ، غورامـس  دندوب  هتفر  نابایب  ياهبرع  مهدب ، وتب  یبیجع  ربخ  تفگ  مدیـسرپ ، وا  زا  وا و  دزن  متفر 

. مدناوخ ار  وا  ناوخب ، ار  رفعج  نک و  شرود  نم  زا  تفگ : دید ، ار  نآ  نوچ  مدرب  هفیلخ  دزن  ار  نآ  نم  و  دندروآ ، شنم 
: دومرف تسه ؟ ینکاس  نآ  رد  تفگ : راددوخ ، تسا  یجوم  اوه  رد  دومرف : تسیچ ؟ ءاوه  رد  وگب  نمب  هَّللا  دـبع  ابأ  ای  تفگ : واب  روصنم 

غنغن دنراد و  لای  سورخ  دننام  و  هدنرپ ، نوچ  ناشرس  و  تسا ، یهام  نوچ  ناشندب  هک  یقلخ  دومرف : دنشاب ؟ هچ  شناکـس  تفگ : يرآ ،
. هدش لالز  هرقن  دننامب  اههدنرپ  نوچ  دیفس  رایسب  ياهلاب  و  ندرگ ) رد  هدمآرب  ياهخاروس  )

نمب دـش ، نوریب  وا  نوچ  و  دوب ، هدرک  فصو  رفعج  هک  دوب  ناـنچمه  ادـخب  دوب ، يو  رد  ناـمه  مدروآ و  رواـیب ، ار  تشط  تفگ : هفیلخ 
. تسا مدرم  ملعا  زا  هدرک  ریگ  میولگ  رد  هک  نیا  عیبر  يا  تفگ :

هک یناوختساب  هدرک  شهیبشت  دنک  عفد  ار  وا  هتسناوتیمن  روصنم و  هن  هتشاد  ار  نآ  طئارش  هدوب و  تفالخ  راوازس  ترـضح  نآ  نوچ  نایب :
اـسب و  دزیرن ، ورف  تسا و  راددوخ  هک  تسا  یجاوما  ياـیرد  فوفکم  جوم  تخادـنا ، نوریب  هن  داد و  ورف  دوشیم  هن  هدرک : ریگ  وـلگ  رد 

. هدروآ دوخ  اب  اجنآ  زا  ار  روناج  نیا  ربا  دشاب و  طیحم  يایردب  هراشا 
. طیحم زج  نیمز  نامسآ و  نایم  تسا  یئایرد  نآ  هک  تسنیا  هدنیآ  ربخ  ربخ و  نیا  رهاظ  یلو 

دادغبب نومأم  نآ  زا  سپ  لاس  کی  تشذگرد  متفه  ماما  ردپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  نوچ  تفگ : هحلط  نب  دّـمحم  هّمغلا : فشک  رد  - 6
نانآ اب  تشاد  لاس  دودح 11  رد  هک  متفه  ماما  دندرکیم و  يزاب  اهکدوک  شهار  رس  رب  رهش  يوس  کی  رد  تفریم  راکشب  يزور  دمآ و 

. دیبنجن دوخ  ياج  زا  داتسیا و  وا  و  دنتخیرگ ، ناکدوک  همه  دیسر  نومأم  نوچ  دوب ،
290 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

؟ یتفرن اههچب  هارمهب  ارچ  رـسپ  يا  تفگ : داتـسیا و  وا  دزن  و  تخادنا ، شلدب  ار  وا  رهم  ادـخ  و  درک ، یهاگن  واب  دـش و  وا  کیدزن  هفیلخ 
نارگن شبیقعت  زا  هک  متـشادن  یمرج  مهد ، هعـسوت  تیارب  ار  نآ  دوخ  نتفر  اـب  هک  دوـبن  گـنت  هار  نینمؤـملا  ریما - اـی  تفگ : گـنردیب 

رسپ تفگ : دّمحم ، تفگ : تسیچ ؟ تمان  تفگ : واب  دندمآ ، شوخ  ار  وا  يو  هرهچ  نخس و  يرازاین ، ار  هانگیب  هک  منیبشوخ  وتب  و  مشاب ،
؟ یتسیک

. دوب شهارمه  يزاب  دنار و  وا  دزن  ار  شبسا  و  داتسرف ، تمحر  شردپ  رب  میاضرلا ، یلع  رسپ  نم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ :
زونه هک  يدرخ  یهام  تشگزاب و  اضف  زا  سپـس  دـش و  ناهن  ینالوط  یتّدـم  و  درک ، هناور  یجارد  لابندـب  ار  وا  دـش  رود  رهـش  زا  نوچ 

اجنامهب نوچ  تشگرب و  هناـخب  هار  ناـمه  زا  تفرگ و  تشم  رد  ار  نآ  و  درک ، بجعت  رایـسب  نآ  زا  هفیلخ  دوب ، شکون  رد  تشاد  یقمر 
. مکی راب  دننام  داتسیا  تفرن و  مهن  ماما  دنتفر و  يرانکب  مکی  راب  دننام  وا  دورو  اب  همه  دید و  دوخ  لاح  رب  ار  ناکدوک  دیسر 

هک درک  ماهلا  واب  ادخ  و  نم ؟ فک  رد  تسیچ  نیا  تفگ : نینمؤملا  ریما  ای  کیبل  دومرف : دّمحم ، يا  تفگ : دش ، کیدزن  واب  هفیلخ  نوچ 
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هلالس و  دننک ، ناشراکـش  ءافلخ  ناهاش و  ياهزاب  هک  هدیرفآ  يدرخ  نایهام  شتردقب  ایرد  رد  شتـساوخب  ادخ  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ :
یتسارب تفگ : و  تسیرگن ، ودب  رپ  دمآ و  شـشوخ  وا  زا  درک و  بجع  دینـش  ار  وا  نخـس  نومأم  نوچ  دنیامزایب ، نادب  ار  تّوبن  نادـناخ 

. دومن ناسحا  نادنچ  ود  ودب  یتسه و  اضر  رسپ 
کی زا  و  دوب ، يزبس  ياهرام  ناشلاگنچ  رد  دنتشگرب و  اهزاب  هک  مدید  تسین  مدای  رد  شمان  نونکا  هک  یباتک  رد  هتفگ : یـسیع  نب  یلع 
راکش ار  اهنآ  خرس  ياهزاب  هک  دنیزبس  ياهرام  نیمز  نامسآ و  نایم  دومرف : دوش ، هتفگ  لاؤس  عوضوم  هکنآ  زا  شیپ  دش و  شـسرپ  ماما 

«. 1  » ملعا هَّللا  و  تسا ، هدوب  نیا  شیانعم  هچنآ  دننک و  شیامزآ  نآ  اب  ار  اههدازربمغیپ  و  دننک ،
291 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

رد ترـضح  نآ  هک  نایم  نیا  رد  درک  لزنم  هریحب  دـمآ و  نوریب  روصنم  دزن  زا  نوچ  هک  مشـش  ماما  ات  يدنـسب  تسیربط : لئالد  رد  و  - 7
زا دوب و  هتفاـی  یبـیجع  تروص  ناـبایب  رد  هک  وا  يوسب  دـش  راوس  و  نک ، تباـجا  ار  نینمؤملا  ریما  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  عیبر  دوـب ، هریح 
دبع ابا  ای  تفگ  تفر : روصنم  دزن  ماما  نوچ  هداتفا و  ورف  ناراب  اب  هدـید  هک  دوب  هتفگ  دوب  هتفای  ار  نآ  هک  یـسک  دوب و  ربخیب  نآ  تقلخ 
نوچ ناشنت  دومرف : دنتـسیچ ؟ اهنآ  تفگ  يرآ ، دومرف : دراد ؟ یناـنکاس  تفگ : راددوخ ، یئاـیرد  دومرف : تسیچ ؟ ءاوه  رد  وگب  نمب  هَّللا 

. هرقن زا  رتدیفس  هدنرپ  ياهلاب  نوچ  اهلاب  دنراد و  سورخ  غنغن  لای و  هدنرپ و  نوچ  ناشرس  یهام و 
ناوختـسا نیا  عیبر ، يا  وت  رب  ياو  تفگ : عیبرب  داد و  تشگرب  هزاجا  ماـماب  دوب و  نآ  رد  شیب  مکیب و  ناـمه  تساوخ  ار  تشط  روصنم 

. تسا مدرم  نیرتاناد  هتفرگ  ارم  يولگ  هک 
یکی و  هن ؟ ای  تسا  قولخم  هک  دنتـشاد  فالتخا  اوه  هراب  رد  ماشه  هرارز و  هدش  تیاور  هک  تسا  مثیم  نبا  يردیک و  جـهن  حرـش  رد  - 8

: دومرف دنراد ، فالتخا  نآ  هراب  رد  باحصا  نوچ  منادرگرس ، هراب  نیا  رد  نم  تفگ  دیناسر و  مالّسلا  هیلع  قداص  ماماب  ار  نآ  نایلاوم  زا 
. دشاب یهارمگ  رفک و  هیام  هک  تسین  یفالخ  نیا 

هک دراد  هراشا  تسین و  باذـع  یهارمگ و  ببـس  درادـن  نید  عورف  لوصاب و  یطبر  هک  يروما  هنوگ  نیا  رد  ءاطخ  هک  دراد  تلالد  نایب :
ار نآ  ناملکتم  هک  يدـعب  ءالخ و  ینعمب  هدوب  اوه  دوجو  رد  اهنآ  فـالتخا  هک  اـسب  و  تسین ، لاـمک  لـضف و  یمدآ  يارب  اـهنآ  نتـسناد 

. تسا رصانع  زا  هک  دشاب  یئاوه  دوصقم  ای  و  هتفگ ، مثیم  نبا  هچنانچ  دنناد  ناکم 
292 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

رگید رصانع  اوه و  تاقبط  رد  هدئاف ،

. تسا تشه  رصانع  تاقبط  هتفگ  هرکذت  رد  ریصن  هجاوخ  تسا ، فالخ  ءامکح  نایم 
. فرص شتآ  هقبط  - 1

دننام باهش و  ریت  راد و  هلابند  ياههراتـس  و  دندش ، دوبان  نآ  رد  نیمز  زا  هدمآرب  ياهدود  هک  نازوس  ياوه  شتآ و  زا  طولخم  هقبط  - 2
«. 1  » دنخرچب مظعا  کلف  هارمهب  هک  اسب  و  دنوش ، دیدپ  نآ  رد  راد  خاش  نازوس و  ياهنوتس  زا  نآ 

. دنیآ دیدپ  اهباهش  نآ  رد  هک  ّراح  ياوه  هقبط  - 3
. تسا هقعاص  قرب و  دعر و  ربا و  شیادیپ  أشنم  هک  درس  ریرهمز  هقبط  - 4

. بآ نیمز و  رواجم  مهرد  مرگ و  ياوه  - 5
شک سفن  نارادـناج  نکـسم  هکنآ  يارب  دـنوادخ  تیاـنعب  تسا  ادـیپ  کـشخ  نیمز  تسا و  زاـب  نآ  هرک  زا  يرادـقم  هک  بآ  هقبط  - 6

. دشاب
. دنیآ دیدپ  ناروناج  ناهایگ و  زا  يرایسب  ندعم و  هوک و  نآ  رد  هک  رصانع  رگید  اب  هتخیمآ  نیمز  هقبط  - 7
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. دناهدرمش ُهن  یخرب ، زکرم ، درگ  فرص  نیمز  هقبط  - 8
. فرص كاخ  هقبط  مهن  تسبآب و  طولخم  كاخ  هک  لگ  هقبط  - 9

صلاخ شتآ  هقبط  تسا 1 - نینچ  هقبط  دناهتفگ 7  صلاخ و  كاخ  هقبط  نآ و  ریز  هقبط  صلاخ و 5  شتآ  هقبط  مکی  هدرمش  یخرب 7 -
. ءاوه هقبط  نیمز و 2  زا  هقبط  بآ و 3  هقبط   2

دنیآرب بآ  نیمز و  زا  هک  دود  راخبب و  هدولآ  هک  فیطل  صلاخ  ءاوه  یکی 
293 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

خسرف دودح 19  رد  تسا  یکدنا  لیم و  نیمز 50  يوس  ره  نآ  دننکن و  زواجت  نآ  زا  هک  دراد  ياهزادـنا  تاریثأت  نیا  هکنیا  يارب  تسین 
. كالفا دننام  دریذپن  گنر  تملظ و  رون و  تسا و  لالز  هک  تسا  صلاخ  ءاوه  ریثا  ات  اجنآ  زا  و 

هک بآ  نیمز و  درگ  تسیاهرک  نوـچ  ءاوـه  زا  هقبط  نیا  لکـش  و  تسا ، راـخب  دود و  هـک  بآ  نـیمز و  ریز  ءازجا  اـب  مـه  رد  ءاوـه  مود 
دوخ ماوق  رد  دراد  فالتخا  یلو  تسا  هرک  نوچ  درادن  شیب  مک و  عافترا و  رد  تسیواسم  وس  ره  زا  شنیربز  حطس  تسنامه و  شزکرم 
سپ هدرپ  هک  تسین  اجنآ  ات  شندوب  مهرد  یلو  رتمهرد  زا  دور  ـالاب  رتشیب  رتفیطل  نوچ  رترود  زا  تسا  رتمهرد  نیمزب  شرتکیدزن  اریز 

. دشاب نآ  دید  عنام  ددرگ و  دوخ  زا 
بش و هرک  و  درادن ، یشبنج  تسا و  مارآ  صلاخ و  رتالاب  ياوه  تسنآ و  زا  اهداب  شزو  نوچ  میسن  ناهج  دنمان و  راخب  هرک  ار  هرک  نیا 

. صلاخ ياوه  رد  هن  دنرادومن  نآ  رد  بش  یکیرات  زور و  ینشور  اریز  دراد  مان  مه  زور 
اب اوه : دودیب 3  صلاخ  ياوه  صلاخ 2  شتآ  بیترت 1 - نیاب  میناد  هقبط  تفه  ار  رصانع  هک  تسنیا  رتهب  هتفگ : اهنآ  ناققحم  زا  یکی  و 

تسا و درس  رایسب  هک  راخب  اب  ءاوه  هقبط  باهش 4 - ياهریت  شریز  رد  دندرگ و  دیدپ  نآ  دننام  اههقرج و  شیالاب  رد  هک  راخبیب  دود و 
بآ 7- هقبط  بآ 6 - نیمز و  رواـجم  مهرد  ءاوه  هقبط  دنوش 5 - دـیدپ  هقعاص  قرب و  دـعر و  ربا و  نآ  رد  هک  تسا  هیریرهمز  هقبط  نآ 

. نیمز هقبط 
رب انب  قالطلا » - 12 نآ ، دننامب  نیمز  زا  نامـسآ و  تفه  دیرفآ  هک  یئادخ   » یلاعت ادخ  لوق  ریـسفت  رد  دندیدنـسپ  یخرب  ار  بیترت  نیا  و 

. تسا اهیف  ام  اهنامسآ و  زج  نیمز  زا  دوصقم  هکنیا 
رتمهرد زا  رتشیب  رتفیطل  ياوه  نوچ  هکنآ  يارب  اوه  راخب  هرک  رد  تسیدومن  تسنامـسآ  گنر  دـنربنامگ  مدرم  هک  يدوبک  دـنتفگ : و 

دیامنیم کیرات  نیریز و  تمسق  زا  تسا  ریذپینشور  رتمک  تسا  راخب  هرک  يور  کیدزن  هک  یتمسق  نآ  دوریم  الاب 
294 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

تسنارتخا و شـشخرد  رد  هشیمه  راخب  هرک  هکنیا  يارب  ای  دـنیب ، ینـشور  یکیرات و  نایم  یگنر  دـنک  هاگن  راخب  هرک  رد  نوچ  هدـننیب  و 
یکیرات ینـشور و  نایم  یگنر  اوه  ریذـپرون  ءازجا  سپ  زا  تسا و  امن  یکیرات  اـم  دـیدب  تسین  ریذـپ  وترپ  نوچ  و  تسنآ ، سپ  رد  هچنآ 

زبس خرـس و  زا  یبیکرت  هک  دـیامن  سفنب  میرگنب  ار  يزبس  مسج  خرـس  هنیآ  تشپ  زا  رگا  هچنانچ  تسا ، دروجال  گنر  هک  دـهدیم  ناشن 
. تسا

نامـسآب هاگن  زا  ناگدـننیب  ات  تسا  دادادـخ  فطل  کی  اهمـشچ  ربارب  شروهظ  تسا و  رتهب  اهگنر  همه  زا  مشچ  يارب  يدروجال  گنر  و 
. درب هیونعم  تذل  نآ  رد  هشیدنا  زا  ناشلقع  هچنانچ  دریگ  ورین  ناشمشچ  دنرب و  تذل 

. مالسلا مهیلع  شمارگ  ججح  تسا و  رتاناد  شاههدیرفآ  قئاقحب  ادخ  و  دناهتفگ ، نآ  هراب  رد  يزادرپ  نامگب  هک  تسا  اهنیا  میوگ :
295 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

اضف رگید  ياههدیدپ  سوق و  هقعاص ، قرب ، باهش ، ناراب ، ربا ،
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دیجم نآرق  تایآ 

، دنشاب امـش  يزور  ات  دروآرب  اههویم  نآ  زا  دروآ و  ورف  بآ  نامـسآ  زا  هناخ و  ار  نامـسآ  تخاس و  رتسب  ار  نیمز  هکنآ  ( 22  ) هرقبلا - 1
ایرد رد  ناور  یتـشک  زور و  بش و  دـمآ  تفر و  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  یتـسار  ( 64  ) دومرف و  هتـسناد ، دیریگن  اتمه  ادخ  يارب 

. دنمدرخ مدرم  يارب  تسا  اههناشن  هتبلا  ار  هدرم  نیمز  نادب  دنک  هدنز  نامسآ و  بآ  زا  ادخ  درآ  ورف  هچنآ  نامدرم و  دوسب 
. ار زیچ  ره  هایگ  نادب  میدروآرب  بآ و  نامسآ  زا  دروآ  ورف  هک  تسا  وا  و  ( 99  ) ماعنالا - 2

هدرم رهشب  ار  اهنآ  نیگنـس  ياهربا  دنتفرگ  شود  رب  نوچ  ات  شتمحر  زا  شیپ  رآ  هدژم  ار  اهداب  داتـسرف  هک  تسا  وا  و  ( 57  ) فارعالا - 3
. دیوش روآدای  امش  دیاش  ار  اههدرم  میرآرب  نینچ  میدروآرب ، هویم  ره  زا  نادب  میدروآ و  ورف  بآ  نآ  زا  میدنار و 

عمط و سرت و  يارب  ار  قرب  دیامن  امشب  هک  تسا  وا  ( 13 - 12  ) دعّرلا - 4
296 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

رد نانآ  و  دهاوخ ، هک  رهب  دناسرب  اههقعاص و  دتسرفب  اههتشرف و  شسرت  زا  دعر و  شدمحب  دیوگ  حیبست  نیگنس و  ياهربا  دنک  دیدپ  و 
. رفیک تخس  دنمورین و  تسا  وا  دنراد و  هزیتس  ادخ  هراب 

. امش يزور  يارب  اههویم  نآ  زا  دروآرب  بآ و  نامسآ  زا  دروآ  ورف  ( 32  ) میهاربا - 5
شیاههنیجنگ هکنآ  زج  يزیچ  تسین  ( 32 - 31  ) دیامرف نشور و  یباهش  دشاب  وا  لابندب  دوخ و  شوگب  ددزدب  هکنآ  زج  ( 18  ) رجحلا - 6

امـشب یبآ و  نامـسآ  زا  میدروآ  ورف  سپ  نک  نتـسبآ  ار  اـهداب  میداتـسرف  و  موـلعم * هزادـناب  زج  میراـین  ورف  نآ  زا  اـم  تسا و  اـم  رب  رد 
. دیشابن نآ  راد  هنازخ  امش  میدناشون و 

هدومرف و  دـینارچب * نآ  رد  هک  یتـخرد  نآ  زا  دـیراد و  شون  نآ  زا  امـش  يارب  بآ  نامـسآ  زا  دروآ  ورف  هک  تسا  وا  و  ( 10  ) لحنلا - 7
. اونش مدرم  يارب  تسا  هناشن  نآ  رد  هتبلا  هدرم ، هک  نیمز  نادب  دنک  هدنز  بآ و  نامسآ  زا  درآ  ورف  ادخ  و  ( 65)

ینیبن ایآ  ( 63  ) هدومرف و  مّرخ ، یتفج  ره  زا  دهایگب  دیآرب و  دبنجب و  ناراب  نآ  رب  میرآ  ورف  نوچ  هدیـسوپ و  ار  نیمز  ینیب  ( 5  ) جحلا - 8
. هاگآ تسا و  فیطل  ادخ  یتسار  زبس  نیمز  ددرگب  بآ و  نامسآ  زا  درآ  ورف  ادخ  هک 

ناتیارب نادب  میدروآرب  و  میئاناوت * شندربب  ام  نیمز و  رد  میداد  شیاج  هزادناب و  بآ  نامسآ  زا  میدروآ  ورف  و  ( 19 - 18  ) نونمؤملا - 9
. دیروخیم اهنآ  زا  و  دنراد ، ناوارف  ياههویم  امش  يارب  هک  كات  لخن و  زا  ناتسوب 

ورف دوارت و  نآ  زا  ناراب  هک  ینیب  دزاس و  رات  مهرد و  ار  نآ  هگنآ  ناشنایم و  ددنویپب  سپـس  ار  ربا  دنارب  ادخ  ینیبن  ( 44 - 43  ) رونلا - 10
، دیابرب ار  اههدید  شقرب  ینشور  هک  اسب  دهاوخ ، هک  ره  زا  شدنادرگب  دهاوخ و  ار  هک  ره  نادب  دنزب  گرگت و  زا  اههوک  نامسآ  زا  درآ 

تسیتربع هتبلا  نیا  رد  یتسار  ار  زور  بش و  ادخ  دنادرگب 
297 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. ناراد مشچ  يارب 
مینک هدـنز  ات  هدـننکكاپ  بآ  نامـسآ  زا  میداتـسرف  شتمحر و  زا  شیپ  هدژم  ار  اـهداب  دتـسرفیم  هک  تسا  وا  و  ( 50 - 48  ) ناقرفلا - 11

دنوش و روآدای  ات  اهنآ  نایم  ار  نآ  میدنادرگ  هتبلا  رایـسب و  نایاپراهچ  نایمدآ و  زا  میدـیرفآ  هچ  نادـب  ار  نآ  میناشونب  ار و  هدرم  يرهش 
. یساپسان زج  مدرم  رتشیب  دنتساوخن 

ایآ دـینایورب  ار  شتخرد  دیـسریمن  ار  امـش  هک  مّرخ  ياهغاب  نادـب  میدـنایور  بآ و  نامـسآ  زا  ناـتیارب  درآورف  و  ( 64 - 60  ) لمنلا - 12
. نیمز نامسآ و  زا  ار  امش  دهد  يزور  یک  و  هدومرف - ات  تسا - ادخ  اب  يدوبعم 

. ادخ دنیوگ  هتبلا  درک  هدنز  نادب  ار  هدرم  نیمز  بآ و  نامسآ  زا  دروآ  ورف  یسک  هچ  یسرپب  اهنآ  زا  رگا  ( 63  ) توبکنعلا - 13
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یتسار ار  هدرم  نیمز  نادب  درک  هدنز  بآ و  نامـسآ  زا  دروآ  ورف  عمط و  فوخ و  يارب  ار  قرب  امـشب  دومن  شتایآ  زا  و  ( 26  ) مورلا - 14
رد شدنک  نهپ  ار و  ربا  دزیگنارب  سپ  ار  اهداب  دتسرفیم  هک  ادخ  ( 51 - 48  ) دومرف و  دننکیم ، لقعت  هک  یمدرم  يارب  تسا  اههناشن  نآ  رد 

شیاههدنب زا  دـهاوخ  هک  رهب  شدـناسرب  نوچ  دـیآرب و  شیاههنزور  زا  ناراب  هک  ینیب  دزاس و  مهرد  ار  نآ  دـهاوخ و  هنوگ  ره  نامـسآ 
نیمز دنک  هدنز  هنوگچ  ادخ  تمحر  راثآب  رگنب  هابتـشا * رد  دیآ  ورف  اهنآ  رب  هکنآ  زا  شیپ  دندوب  هچ  رگا  و  دنوش * لدشوخ  اهنآ  هاگانب 

هدـننکدرز ار  نآ  دـندید  يداـب و  میداتـسرف  رگا  و  تسا * اـناوت  زیچ  ره  رب  وا  تسا و  اـههدرم  نک  هدـنز  هتبلا  وا  هک  یتـسار  هدرم  هـک  ار 
. رفاک نآ  زا  سپ  دندرگب 

. دنمجرا عون  ره  زا  نآ  رد  میدنایور  ناراب و  نامسآ  زا  میدروآ  ورف  و  ( 10  ) نامقل - 15
تـسا نینچ  شندرم  زا  سپ  میدرک  شاهدنز  هدرم و  رهـش  ات  شمیدنار  ار و  ربا  دنتخیگنارب  ار و  اهداب  داتـسرف  هک  ادـخ  و  ( 9  ) رطاف - 16

. تمایق
298 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. نک خاروس  یباهش  هدمآ  شلابندب  دریگرب و  یناهن  هکنآ  زج  ( 10  ) تافاصلا - 17
، گـنر دـنچ  یتعارز  نادـب  دروآرب  سپـس  نیمز  ياههمـشچ  رد  درک  شناور  یبآ و  دروآ  دورف  نامـسآ  زا  ادـخ  ینیبن  ( 21  ) رمزلا - 18

. ناراد درخ  يارب  تسیدای  نآ  رد  یتسار  دنک  شمزیه  هگنآ  هدش و  درز  ار  نآ  يدید  ات  دیهجرب  سپس 
. يزور نامسآ  زا  دتسرف  ورف  ار و  شتایآ  امشب  دیامن  هک  تسا  وا  ( 13  ) نمؤملا - 19

. دیمح ّیلو و  تسا  وا  ار و  شتمحر  دنکارپ  دیدش و  دیمون  هکنآ  زا  سپ  ناراب  درآ  ورف  هک  تسا  وا  ( 28  ) يروشلا - 20
. دیئآرب نینچ  ار  هدرم  يرهش  نادب  میدرک  هدنز  هزادناب و  بآ  نامسآ  زا  دروآ  ورف  هکنآ  و  ( 11  ) فرخزلا - 21

شدرگ هدرم و  هکنآ  زا  سپ  نادب  ار  نیمز  دنک  هدنز  يزور و  زا  نامـسآ  زا  دتـسرف  ورف  هچنآ  زور و  بش و  فالتخا  و  ( 5  ) هیثاجلا - 22
. دننک لقعت  هک  یمدرم  يارب  تسا  اههناشن  اهداب 

هدـیچ مه  رب  لگ  هک  دـنلب  ياهلخن  هدـش و  ورد  هناد  اهغاب و  نادـب  میدـنایور  كرابم و  یبآ  نامـسآ  زا  میدروآ  ورف  و  ( 11 - 9  ) ق - 23
. روگ زا  ندمآرب  تسا  نینچ  ار  هدرم  يرهش  نادب  میدرک  هدنز  اههدنب و  يارب  يزور  دنراد *

. اهراک نک  شخب  سپ  یناسآب ، اههناور  اههدننکارپ ، هب  دنگوس  ( 4 - 1  ) تایراذلا - 24
. اسآ لیس  ینارابب  ار  نامسآ  ياهرد  میدوشگ  ( 11  ) رمقلا - 25

میزاس خلت  ار  نآ  میهاوخ  رگا  میاهدنروآ * ورف  ام  ای  دیرآ  ورف  ربا  زا  ار  نآ  امـش  ایآ  دیـشون  هک  یبآ  دیرگنب  ایآ  ( 70 - 68  ) هعقاولا - 26
ياهنابساپ زا  هدش  رپ  میتفای  ار و  نامسآ  میدیئاس  ام  و  ( 16 - 8  ) نجلا - 27 دینک ؟ رکش  هک  دیابن  ایآ 

299 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
و ادخ - هتفگ  ات  نابهدید - ار  یباهش  دبایب  دریگ  شوگ  نونکا  هک  ره  نآ و  زا  يریگشوگ  يارب  میتسشن  هک  میدوب  اهباهش و  زا  تخس و 

. ناوارف بآ  اهنآب  میناشون  هتبلا  هار  رب  دندوب  راوتسا  رگا 

ریسفت

شندمآرب ببـس  ار  كاخ  اب  طولخم  بآ  یلو  تسا  ادخ  تساوخ  تردـق و  زا  هویم  هتفگ : يواضیب  بآ » نامـسآ  زا  میداتـسرف  ورف  و  : »
بآ ای  دـنک ، هضافا  ود  نآ  زا  هتخیمآ  هیاـمب  ار  تیفیک  تروص و  هک  تسا  وا  هویـش  ینعی  ناروناـج ، يارب  هفطن  نوچ  نآ  هیاـم  هتخاـس و 

دنیرفایب ببـس  هیامیب و  ار  زیچ  همه  دناوتیم  هکنیا  اب  دنوش  دـیدپ  اههویم  عاونا  اهنآ  عمج  زا  هک  شریذـپ  يورین  نیمزب  هداد و  لعف  يورین 
. تسا هدیرفآ  ار  اههدام  بابسا و  هچنانچ 
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، تسین ببـسیب  هرابکی و  شنیرفآ  هک  وا  تردق  تمظعب  تسیدامتعا  نالد و  نشور  يارب  تسیتربع  يزاس  ببـس  جیردت و  نیا  رد  یلو 
ار بآ  نیمز و  راخب  هک  دنینامسآ  بابسا  نآ  ببـس  هکنیا  ای  دنراد  تلالد  نآ  رب  رهاوظ  هچنانچ  نیمزب  ربأ  زا  دیآ و  رباب  نامـسآ  زا  ناراب 

(. ج 1 ص 46  ) يواضیب ریسفت  زا   ) درابب دوش و  هدنراب  ربأ  دنرآرب و  اوهب 
هلصاف و رد  دنامه  زا  ادج  ياههقبط  اهنامسآ  هکنآ  يارب  نیمز  کی  هتفگ و  نامسآ  دنچ  دناهتفگ : نیمز » نامـسآ و  شنیرفآ  رد  یتسار  »

. مدرمب دشخب  دوس  هچ  نادب  َساَّنلا » ُعَْفنَی  اِمب   » اهنیمز فالخب  دوخ ، تارذ  رد 
: هتفگ شریسفت  ج 2 ص 100 )  ) رد يزار  رس و  يالاب  ای  ربا و  دوخ  ای  تسا  کلف  امس  ظفل  هتفگ  شریـسفت  ج 1 ص 126 )  ) رد يواضیب 

شبات زا  هک  تسیراخب  زا  هک  دـناهتفگ  ار  هچنآ  دـیراد  اور  ای  تسا  ربا  زا  ای  تقیقح  روطب  تسنامـسآ  زا  ناراب  دـیئوگیم  دوش : هتفگ  رگا 
. دزیر ورف  ناراب  هرطق  مهب  نآ  تسویپ  زا  نیمزب و  ددرگرب  دوش و  نیگنس  دوش و  درس  دسر و  ّوجب  ات  دوریم  الاب  نیمزب  دیشروخ 

و دیآ ، نامسآ  زا  تسا  وگتسار  وا  هدومرف و  ادخ  هچنانچ  هکلب  میئوگ :
300 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

یلو هتفگن  لاحم  تسا  نیمز  راخب  زا  ناراب  هتفگ  هکنآ  و  درادهگن ، نامـسآ  رد  ار  نآ  دناوتن  ارچ  درادهگن  ربا  رد  ار  بآ  دناوت  هک  ادـخ 
تـسا رداق  راتخم  لعاف  هکنیا  هب  هدـیقع  اب  اریز  تسا  رفک  نآ  ملاع و  مدـقب  لوق  راـتخم و  لـعاف  یفن  اـب  رگم  تسین  نکمم  نادـب  داـقتعا 

(. نایاپ  ) دناهتفگ اهنآ  هچ  نادب  مینک  داقتعا  هنوگچ  مسج  ندیرفآب 
بابـسا یعبط  راثآ  رد  هچنانچ  نادـب  يداع  ملع  لوصح  تسا  نکمم  هدـمآ  تسدـب  یملع  ياههبرجت  زا  هک  یعطق  لئالد  دوجو  اب  یلو  )

(. یقرواپ ص 349 زا   ) دنبای دوجو  هک  رگید 
ج 1 ص  ) رد يواضیب  هدنبنج » ره  زا  نآ  رد  دنک  رـشتنم  و   » تسیزاجم یگدنز  نیا  دـنک و  هدـنز  هایگ  دوجوب  ار  نیمز  َضْرَْألا » ِِهب  ایْحَأَف  »

: هتفگ شریسفت  ( 126
هار هتفگ : اهداب  فرـصت  هراـب  رد  ص 102 ) ج 2   ) رد يزار  هدروآ و  لـیلد  نیمز  رد  ناروناـج  رـشن  هاـیگ و  ندـش  دوـب  ناراـب و  دورف  زا 

رایـسب دوس  ناروناج  یمدآ و  يارب  هک  دنادرگ  نانچ  ار  اهنآ  ادخ  و  هدـیرفآ ، رادرب  شدرگ  فیطل و  قیقر و  ار  اهنآ  هک  تسنیا  لالدتـسا 
. هار دنچ  زا  دنراد 

نآ زا  سپ  تسا و  سرتسد  رد  زیچ  ره  زا  رتشیب  ور  نیا  زا  دنریمب ، دوش  هدیرب  ناروناج  زا  تعاس  کی  رگا  هک  تسندیشک  سفن  هیام  - 1
نوچ هن  یلو  تسا  كاروخب  يدج  زاین  نآ  زا  سپ  دوشیم ، شون  دوخب  دوخ  هک  اوه  فالخب  دیـشون  تفرگ و  رب  دیاب  ار  نآ  هک  تسبآ 

، دتفا قافتا  مک  هک  تسا  اهوراد  اهنوجعم و  هب  زاین  كاروخ  زا  سپ  تسا  بآ  زا  رتراوشد  كاروخ  ندروآ  تسدـب  ور  نیا  زا  بآب ، زاین 
. دنبایمک ور  نیا  زا  و 

هچ ره  دش  تباث  و  دنبایمک ، رایـسب  اهنآ  ور  نیا  زا  مک و  رایـسب  تسیزاین  هک  دجربز  توقای و  زا  تسا  تارهاوج  عاوناب  زاین  نآ  لابندب  و 
ادخ تمکح  تمحر و  زا  رگم  تسین  نیا  و  رتراوشد ، شنتفای  تسا  زاین  نادب  رتمک  هچ  ره  تسا و  رتناسآ  شنتفای  تسا  زاین  دروم  رتشیب 

. دشاب زیچ  ره  زا  رتناسآ  نآ  نتفای  هک  میراودیما  تسا  اهزاین  نیرتگرزب  ادخ  تمحرب  زاین  نوچ  و  اههدنب ، رب 
301 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

زا ار  داب  هک  دنوش  عمج  ملاع  همه  رگا  تسین و  اناوت  نادب  ادخ  زج  یـسک  دـشیمن و  ناور  یتشک  دـمآیمن  داب  دـیدرگیمن و  اوه  رگا  - 2
. دنناوتن تسا  نکاس  اوه  هک  یتروص  رد  دنرآ  نایرجب  دننادرگرب و  بونجب  لامش 

. هجو دنچب  هدناوخ  رّخسم  ار  نآ  نیمز » نامسآ و  نایم  رّخسم  ربا  »
. درادهگن شعبط  فالخ  رب  ار  نآ  هک  دراد  یتردقب  زاین  اوه  رد  شندنام  تسندمآ و  دورف  بآ  عبط  مکی :

هایگ دوش و  طحق  نوچ  دراد  ررـض  مه  دـشابن  چـیه  رگا  دراـبب و  رپ  دـناشوپب و  ار  دیـشروخ  نوچ  دراد  ناـیز  دـشاب  ربا  هشیمه  رگا  مود :
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. دشابن
(. نایاپ  ) تسنآ ریخست  دوخ  مه  نیا  دنارب و  دهاوخ  اج  ره  ار  نآ  اهداب  هلیسوب  یلاعت  ادخ  دتسیان و  اج  کی  رد  ربا  موس :

رد نخـس  هصالخ  دـنرگنب و  ار  نآ  درخ  مشچب  نآ و  رد  دنـشیدنیب  هتفگ : شریـسفت  ص 126 ) ج 1   ) رد يواضیب  َنُولِقْعَی » ٍمْوَِقل  ٍتاـیَآل  »
دنراد ندش  دوجوم  هار  دـنچ  هکنیا  اب  مادـک  ره  دـندوجولا و  نکمم  يروما  اهنیا  هک  تسنیا  شیئاتکی  ادـخ و  دوجوب  اههناشن  نیا  تلالد 

دننک تکرح  هنوراو  رب  ای  نیمز  دننام  دنشاب  تکرحیب  اهنآ  یخرب  ای  دنشاب  تکرحیب  اهنامـسآ  دشیم  الثم  دندش ، تفای  یـصوصخم  هجوب 
. دنشاب هتشادن  ضیضح  جوا و  هکنیا  ای  دنخرچب و  لامشب  بونج  زا  ای 

قبط ار  اهنآ  یضراعمیب  میکح و  اناوت و  هدننیرفآ  راچان  و  دنراد ، ربارب  ءازجا  دنطیـسب و  نوچ  دنـشاب  هتـشادن  تسه  هک  یتروص  نیدب  ای 
: تشاد ار  وا  یئاناوت  دوب و  رگید  يادخ  وا  اب  رگا  اریز  هدیرفآ ، صوصخم  طمن  نیدب  دوخ  تساوخ  تمکح و 

یناوتان دـشیم و  حـجرمیب  حـیجرت  درکیم  رثا  اهنآ  زا  یکی  رگا  رثا و  کی  رد  مات  رثؤم  ود  عاـمتجا  دـشیم  مزـال  دـندرکیم  رثا  ود  ره  رگا 
هراشا نادب  ادخ  هچنانچ  دوبن  يدوجوم  دـندرکیم و  درط  عفد و  ار  رگید  کی  دـندوب  فلاخم  مه  اب  رگا  و  دوب ، وا  یئادـخ  یفانم  يرگید 

«. بآ نامسآ  زا  هدروآ  ورف  هک  تسا  وا  و  « » ءایبنألا - 22 دندشیم ، هابت  دندوب  هناگی  يادخ  زج  ینایادخ  نیمز  اهنامسآ و  رد  رگا   » هدرک
302 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

ربا زا  درآ و  ورف  رباب  نامـسآ  زا  ار  بآ  یلاعت  ادـخ  هتفگ : یئاّبج  تسا  فالتخا  هراـب  نیا  رد  هتفگ : شریـسفت  ج 4 ص 153 )  ) رد يزار 
اجنیا رد  و  تسا ، نکمم  ریغ  مالک  رهاظ  هک  دراد  لیلدـب  زاین  لیوأت  تسنامـسآ و  زا  ناراب  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  صن  رهاـظ  نوچ  نیمزب 
مهارف نیمز  نورد  رد  اهراخب  هک  یسک  راتفگ  اّما  و  رهاظب ، لمح  تسا  مزال  تسا و  یندشن  نامـسآ  زا  ناراب  ندش  ورف  هک  تسین  یلیلد 

. هدروآ نآ  یتسردان  رب  لیلد  دنچ  یئاّبج  تسناراب  نآ  دکچب و  دوش و  هتسب  ربا  اهنآ  زا  دنیآرب و  اوهب  دنوش و 
. دنک هابت  ار  اهنآ  هتفگ  نیا  دیآ و  ناراب  دیدش  يامرس  رد  دیآ و  گرگت  ناتسبات  بلق  رد  هکلب  امرگ  تقو  رد  اسب  هکنیا  - 1

. ددرگن دیدپ  اهنآ  زا  یناراب  رگید  دنوش و  ادج  دنشاپب و  مه  زا  دنور  الاب  دنیآرب و  نوچ  اهراخب  - 2
هک دـش  تباث  اهلیلد  نیاب  هتفگ  تسین ، نینچ  درابب و  هشیمه  دـیاب  دـنور و  الاب  هشیمه  تاراخب  دوب ، تاراخب  نتفر  ـالاب  زا  ناراـب  رگا  - 3

. تسین نیمز  راخب  زا  ناراب  شیادیپ 
مک و نیا  رب  انب  و  دـنرادن ، اور  نآ  رد  مک  شیب و  دنرامـش و  میدـق  ار  ناهج  هک  هار  نیا  زا  دـنراد  هتفگ  نیاب  زاین  مدرم  نآ  هتفگ : سپس 
دناهتـسج و ياهراچ  هدـیدپ  ره  يارب  نیمه  يارب  دـننک و  ضوع  ار  دوخ  فصو  تاّرذ  نیا  هک  تسنیا  هدـیدپ  يانعم  دوشن و  نآ  رد  دایز 

نم نیاب  يزاین  دـنیرفآ  مسج  دـهاوخ  تقو  ره  دـناوتیم  تسا و  راتخم  رداق و  ادـخ  دـنیادخ و  قولخم  ماسجا  دـندقتعم  هک  ناناملـسم  اما 
دـش نشور  تفرگ و  ار  نآ  رهاظ  دیاب  تسین و  نآ  ندشن  رب  یلیلد  دیآ و  دورف  نامـسآ  زا  بآ  هک  تسنیا  نآرق  رهاظ  دـنرادن و  اهیرارد 

. نیمزب ربا  زا  درآ و  ورف  رباب  ار  اهنآ  دنیرفآ و  نامسآ  رد  ار  ماسجا  نیا  ینعی  دروآ  ریزب  نامسآ  زا  ار  ناراب  هناحبس  يادخ  هک 
زا هن  نامسآ  يوس  زا  تسناراب  ندمآ  دورف  دوصقم  هک  تسنیا  مود : لوق 

303 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. نآ دوخ 

نآ هک  هناخ  فقس  دننام  دیوگ  ءامس  ار  رـس  يالاب  ره  برع  نوچ  هدیمان  نامـسآ  ار  ربا  ادخ  درآ و  دورف  ار  ناراب  ربا  زا  هکنیا  موس : لوق 
. دنیوگ تیب  ءامس  ار 

. تسناراب نامه  بآ  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  طیسب  باتک  رد  يدحاو  هتفگ : سپس 
: هتفگ نامسآ  زا  هن  هتسناد  ربا  زا  ار  ناراب  لوزن  رگید  ياج  رد  میوگ : نم 

رما نیا  نوچ  و  هدـیراب ، مدرم  رب  هک  دـنیب  دـیآ  ریزب  هوک  نآ  زا  نوچ  و  درگنب ، نآ  زا  رتورف  يربا  دـشاب و  يدـنلب  هوک  هلق  رد  یمدآ  اـسب 
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دوخ عبط  ار  هتـشرف  هفـسالف  و  تسیاهتـشرف ، شهارمهب  هکنیا  زج  دـیاین  ورف  ناراب  ياهرطق  و  تسا ، هدوهیب  نآ  رد  عازن  دوش  هدـید  مشچب 
. يزار ریسفت  000 ص 154 ) ( ) نایاپ  ) تسندشورف ببس  هک  دنناد  مسج 

ینعمب رادهحتف  نونب  ارـشن  یـضعب  و  وس ، ره  زا  هدنکارپ  ینعی  رادهمـض  نونب  دـندناوخ  رـشن  یخرب  هدژم » ار  اهداب  دتـسرف  هک  تسا  وا  «و 
ار ینیگنـس  ناراـب و  رپ  ياـهربا  ینعی  هتفگ : شریـسفت  ص 355 ) ج 4   ) رد يزار  نیگنـس » يربا  درادرب  نوچ  اـت   » نک هدـنز  اـی  یگدـنز 

. تسیدئاوف نآ  رد  دنابنجب و  یتخسب  ار  اهداب  شتمکحب  ادخ  نوچ  دننازیوآ  اوه  رد  هک  دنرادرب 
. دندرگ ازناراب  دنوش و  مه  رد  دنبسچب و  مهب  ربا  ياههراپ  ات  - 1

. دنوش هرطق  ات  دننام  نازیوآ  اوه  رد  دنیاین و  ورف  یبآ  ءازجا  نیا  پچ  تسارب و  اهداب  تخس  شبنج  نیا  رثا  رب  - 2
. دنرب دوس  نآ  زا  دنراد و  نارابب  زاین  دنوادخ  هک  اج  نادب  دسرب  ات  دوش  اجباج  ربا  اهداب  نیاب  - 3

. دسرن ینایز  ات  دنربب  نایم  زا  دنشاپب و  مه  زا  ار  اهربا  اهداب  یهاگ  - 4
وشن یهاگ  دنشاب و  نک  نتـسبآ  ياهداب  اهنآ  دنزاس و  لماک  ار  اهنآ  ومن  وشن و  دنـشخب و  ورین  ار  تخرد  تعارز و  هک  اسب  اهداب  نیا  - 5

نوچ دننک  فقوتم  ار  امن  و 
304 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. زیئاپ ياهداب 
مومس ياهداب  دننام  اهنآ  تخس  یمرگ  يارب  هدننکدوبان  دوبان  کلهم و  یهاگ  درورپ  نت  دنشاب و  شخب  تذل  شوخ و  اهداب  نیا  اسب  - 6

. تخس يامرس  هطساوب  ای 
يوس ره  زا  داب  هن  رگ  مدرم و  دزن  تسا  اهنآ  یلک  هطباض  نیا  یبونج و  یلامـش و  ای  یبرغ  یهاـگ  دنـشاب و  یقرـش  یهاـگ  اـهداب  نیا  - 7

. تسین یصاخ  تهجب  رصحنم  درادن و  یطابضنا  دزو و  ناهج 
شزو تروص  نیا  رد  دـشوجیم و  دـنیآرب  نآ  زا  هک  اهداب  رطاخب  ایرد  هک  دـنیب  راوس  یتشک  نوچ  دـیآرب  نیمز  نورد  زا  یهاـگ  داـب  - 8

ار داب  ادـخ  هک  تسیّدـس  زا  تسا و  بیجع  مه  اهداب  رد  اهفالتخا  نیا  و  دـنیآ ، ریزب  الاب  زا  یهاگ  دـشاب و  تخـس  اـیرد  حطـس  رد  اـهداب 
سپ دیآ و  ورف  ربأ  رب  بآ  دیاشگ و  ار  نامسآ  ياهرد  هاگنآ  دهاوخب و  هنوگ  ره  نامسآ  رد  دنک  نهپ  ار  ربا  سپس  دروآ  ربأ  ات  دتـسرفیم 

. درابب ربا  نآ  زا 
یکی كالفا  نارتخا و  عئابط و  ریثأت  تسا و  یکی  اوه  دوخ  تعیبط  هکنیا  اب  اهداب  هروکذم  فاصوا  فالتخا  میئوگ : یتسناد  ار  نیا  نوچ 

: دومرف سپس  یلاعت  هناحبس و  راتخم  لعاف  ریبدتب  زج  دنوشن  لصاح  لاوحأ  نیا  هکنیا  رب  تسا  لیلد  تسا 
انجرخا  » دوش و هدنز  هکنیا  رطاخ  يارب  دوبن  هزبس  ناراب و  دوبن و  هایگ  نآ  رد  هک  یئاجب  ار  ربا  نآ  میدرب  ینعی  هدرم » يرهـشب  شمیدنار  »

هکلب دیاینرب  بآ  زا  هویم  دناهتفگ : نیملکتم  زا  يرایـسب  یلو  دزاسیم  بآ  زا  ار  هویم  یلاعت  ادخ  سپ  ار » اههویم   » بآ نادـب  میدروآرب  هب »
. دنیرفایب بآ  كاخ و  نتخیمآ  لابندب  ار  یندیئور  هایگ و  هک  تسا  ادخ  هویش 

رب نیملکتم  و  دشاب ، هصوصخم  لاوحا  ندمآ  دیدپ  هیام  هک  دشاب  هدرپس  بآب  یعبط  ورین و  ادخ  هک  تسین  یعنام  دـنتفگ  ءامکح  روهمج 
، تسنوگانوگ لاح  دنچ  اهنت  یندیئور  کی  رد  هک  منیبیم  ام  هکنیا  اب  تسا  یکی  كاخ  بآ و  عبط  هک  دندروآ  لیلد  هتفگ  نیا  یتسردان 

نیا اب  یمـسج  ندش  دیدپ  و  تسا ، کشخ  درـس و  شاهتـسه  و  رت ، مرگ و  شبآ  تشوگ و  و  کشخ ، درـس و  شتـسوپ  هک  روگنا  نوچ :
فاصوا

305 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
(. نایاپ  ) تسین تیصاخ  عبط و  رثا  هتخاس و  شراتخم  لعاف  هکنیا  رب  تسا  لیلد  كاخ  بآ و  زا  هفلتخم 

. نیبطاخم ای  قرب  يارب  دنلاح  تسین و  دوجوم  نآ  طرش  نوچ  دنتسین  هل  لوعفم  هتفگ  يرشخمز  ًاعَمَط » َو  ًافْوَخ  »
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. تسا هجو  دنچ  عمط  دنفوخ و  هکنیا  رد  هتفگ : شریسفت  ج 5 ص 279 )  ) رد يزار 
. ناراب ندمآ  ورف  رد  عمط  تسا و  هقعاص  ندمآ  ورف  زا  سرت  دهج  قرب  نوچ  - 1

دـساف سیخ و  دـسرتیم  دراد و  نابنا  رد  شمـشک  امرخ و  هک  یـسک  سرت  هیام  دـنیب و  نایز  نآ  زا  هک  تسا  رفاسم  سرت  هیاـم  ناراـب  - 2
. درب دوس  نآ  زا  هک  تسا  یسک  عمط  هیام  دنوش و 

يارب تسبوخ و  دراد  زاین  نادب  هک  یـسک  يارب  مه  ناراب  نارگید  يارب  تسا  دب  یمدرم و  يارب  تسبوخ  دـیآ  دوجوب  ایند  رد  هچ  ره  - 3
. نامز اج و  بسحب  تسا  دب  دنیب  نایز  نآ  زا  هک  یسک 

شتآ ّدض  بآ  یئاوه و  یبآ و  ءازجا  زا  تسا  یبیکرت  ربا  اریز  یلاعت  ادخ  تردق  رب  تسیروآ  تفگـش  لیلد  قرب  ندش  دیدپ  هک  نادـب  و 
. دنک ماجنا  ار  نآ  راتخم  یعناص  دیاب  تسا و  لقع  فلاخم  دض  زا  دض  زورب  تسا و 

مه زا  یتخسب  ار  نآ  داب  هدز و  خی  هدیدرگ و  هریچ  نآ  نورب  رب  امرس  هدش و  ریگاج  ربا  نورد  رد  داب  هک  دوشن  هتفگ  ارچ  دوش : هتفگ  رگا 
. تسا روآامرگ  فینع  تکرح  نوچ  دهجیم  قرب  تخس  شبنج  نآ  زا  دردیم و 

. تسا هجو  دنچ  زا  نآ  نایب  تسا و  لوقعم  فالخ  امش  ياههتفگ  همه  هک  تسنیا  شباوج 
رایـسب اریز  تسین  نینچ  هک  تسا  مولعم  و  تسا ، ربا  ندـش  هراپ  زاوآ  هک  دـشاب  دـعر  تسا  قرب  اج  ره  هک  دوب  مزـال  دوب  نینچ  رگا  مکی :

. دعریب هدیهج  يوق  قرب  هک  هدش 
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يزوسشتآ کی  هکلب  دیاین  دوجوب  یشتآ  ضراعت  نیا  اب  تسیدرـس  هیام  هک  تسبآ  عبط  ربارب  رد  تکرح  زا  لصاح  يامرگ  هکنیا  مود :
. دوش دیدپ  یکدنا  هلعش  نآ  رد  هنوگچ  تسا و  بآ  شاهمه  ربا  دوش و  شوماخ  بآ  نتخیرب  گرزب 

و دیآ ، اجک  زا  خرـس  گنر  نیا  یلو  دیاز  شتآ  فینع  تکرح  زا  هکنیا  وگ  تسا ، گنریب  فرـص  شتآ  هک  تسنیا  امـش  هدـیقع  موس :
رداق تردـقب  رگم  تسا  یندـشن  صلاخ  تسا  یبآ  هک  يربا  رد  صلاخ  شتآ  ندـش  دـیدپ  تسا و  تسـس  دـنتفگ  هک  یتّلع  دـش  نشور 

. میکح
ای دـنوش  دـیدپ  اوه  ّوج  رد  بآ  ءازجا  نیا  دوش  هتفگ  ای  اریز  تسا  تمکح  تردـق و  لئالد  زا  مه  نیا  هک  نادـب  نیگنـس » ربا  دـنیرفآ  «و 

. تسا نیمه  بولطم  دنک و  دیدپ  ار  اهنآ  رداق  میکح  هدننیرفآ  دیاب  لوا  رب  انب  دنور  الاب  نیمز  يور  زا  هکنیا 
نیا میئوگ  دنتشگزاب ، نیمزب  هدش و  نیگنس  درس و  دندیسر  اوه  درـس  هقبطب  نوچ  دنتفر و  الاب  نیمز  زا  ءازجا  نیا  تفگ  دیاب  مّود  رب  انب  و 

دراد و ماود  راب  کی  رود  راب  کی  کیدزن و  مهب  راب  کی  زیر ، هرابکی  هرطق و  تشرد  هرابکی  دنفلتخم ، اهناراب  هکنیا  يارب  تسین  تسرد 
لعاف ریدـقت  ریثأتب و  دـیاب  تسا  یکی  مه  نک  مرگ  ياهوترپ  عبط  دراد و  عبط  کی  نیمز  هکنیا  اب  فالتخا  نیا  و  دـیآ ، كدـنا  راـب  کـی 

، هدش عیرشت  ءاقستسا  زامن  ور  نیا  زا  دنراد و  یگرزب  رثا  ناراب  ندمآرد  ادخ  هاگردب  هبال  ءاعد و  هک  هدیسر  هبرجتب  هوالعب  دنشاب ، راتخم 
(. نایاپ  ) هصاخ تعیبط  هن  تسا  راتخم  لعاف  تردق  نآ  رد  رثؤم  هک  میناد  اجنیا  زا  و 

یلاعت و ادخ  هیزنت  رب  دراد  تلالد  هک  تسنیا  دعر  حیبست  هتفگ : عمجم  ج 5 ص 283 )  ) رد هر - یسربط - وا » دمحب  دعر  دیوگ  حیبست  «و 
حیبست درادیم و  راکب  ار  وا  شزاوآ  اب  دناریم و  ار  ربا  هک  تسیاهتشرف  مان  دعر  دناهتفگ : و  تسا ، وگ  حیبست  هک  ایوگ  و  شساپس ، بوجو 

: دومرف هک  تسا  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  و  تسا ، وا  وگ 
مهد ناراب  اهنآب  بش  دنرب ، منامرف  میاههدنب  رگا  دیامرفیم : هناحبس  امش  راگدرورپ  یتسار 
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نبا و  وا ، ساپـسب  دیوگ  حیبست  دعر  هک  یـسک  تسا  هزنم  دومرفیم : دینـشیم  ار  دـعر  شّرغ  نوچ  هشیمه  و  دـعر ، شّرغیب  باتفآ  زور  و 

. دیوگ حیبست  شیارب  هکنآ  تسا  هزنم  تفگیم : سابع 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 463 

http://www.ghaemiyeh.com


راب دومرفیم : دینشیم  هقعاص  دعر و  شّرغ  نوچ  هک : هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يدنـسب  هَّللا  دبع  نب  ملاس  و 
دونـش و دـعر  شّرغ  هک  ره  تفگ : سابع  نبا  راد ، فاعم  ار  اـم  تباـب  نیا  زا  و  نکم ، دوباـن  تباذـعب  و  شکم ، دوخ  مشخب  ار  اـم  ایادـخ 

. تسا نم  رب  شهانگ  دش  ریگ  قرب  رگا  ٌریِدَق ، ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ِِهتَفیِخ  ْنِم  ُۀَِکئالَْملا  َو  ِهِدْمَِحب  ُدْعَّرلا  ُحِّبَُسی  يّذلا  ناحبس  دیوگ :
، تسین هدازیمدآ  سرت  دـننام  ادـخ  زا  اهنآ  سرت  هتفگ : ساـبع  نبا  ادـخ ، سرت  زا  دـنیوگ  حـیبست  اههتـشرف  ینعی  ِِهتَفیِخ » ْنِم  ُۀَِـکئالَْملا  َو  »
َو  » درادن زاب  ادخ  تدابع  زا  ار  اهنآ  زیچ  چیه  كاشون و  كاروخ و  تسا و  اهنآ  پچ  تسار و  رد  هچ  دـنمهفن  مادـک  چـیه  هک  تسنانچ 

ماما زا  هدـش و  فذـح  مود  ترابع  دـنادرگب و  دـهاوخ  هک  ره  زا  دـناسرب و  دـهاوخ  هک  رهب  ینعی  ُءاشَی » ْنَم  اِهب  ُبیُِـصیَف  َقِعاوَّصلا  ُلِسُْری 
ج  ) رد يزار  و  نایاپ )  ) دسرن تسادخ  رکذ  رد  هک  یسکب  یلو  دسر  ناملسم  زج  ناملـسمب و  هقعاص  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مجنپ 

. تسا لوق  دنچ  نآ  رد  هتفگ  ِهِدْمَِحب » ُدْعَّرلا  ُحِّبَُسی  َو   » هراب رد  شریسفت ، 5 ص 682 )
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  دوهی  هک  تسا  سابع  نبا  زا  تسا  وا  لیلهت  حیبست و  دوش ، هدینش  هک  يزاوآ  و  تسا ، هتشرف  مان  دعر  - 1

ادخ هک  اج  نادب  دناریم  ار  ربا  نآ  اب  هک  دراد  نیـشتآ  قالـش  تسا و  رباب  هتـشامگ  هک  تسیاهتـشرف  دومرف : تسیچ ؟ دـعر  دندیـسرپ  ملس 
تسین و هتـشرف  تسادخ و  هدیرفآ  کی  نآ  هک  تسا  نسح  زا  تسا و  ربا  ندنار  دومرف : دسر ؟ شوگب  نآ  زا  هک  یـشّرغ  دنتفگ  دهاوخ ،

. دنمان دعر  مه  ار  زاوآ  نآ  تسادخ و  حیبست  شزاوآ  تسا و  رباب  هتشامگ  هک  تسا  هتشرف  مان  دعر  لوق  نیدب 
ربمغیپ زا  یئوگ و  وا  حیبست  وت  هک  ادخ  نآ  تسا  هزنم  تفگیم : دینـشیم  ار  دعر  نوچ  هک  تسا  تیاور  سابع  نبا  زا  هچنآ  تسنآ  دیؤم  و 

ربا ادخ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
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. قرب شاهدنخ  تسا و  دعر  شنخس  ددنخب  تیارب  همه  زا  رتشوخ  دیوگ و  نخس  نابز  نیرتهب  اب  دنیرفآ و  ار 
شناد و یگدنز و  هک  تسین  رودـب  ادـخ  زا  و  تسین ، ندوب  هدـنز  طرـش  رکیپ  تنـس  لها  دزن  هکنآ  يارب  تسین ، رواب  زا  رود  لوق  نیا  و 
ربا و زا  هغابروق  و  دیاز ، شتآ  رد  ردنمس  مینیب  هکنیا  اب  تسا  رود  هنوگچ  دشاب ، وا  راک  عومـسم  زاوآ  نیا  دهد و  ربأ  ءازجاب  نابز  ورین و 

. ددرگ رادیدپ  گرزب  یمرک  هنیرید  ياهفرب  رد  هک  اسب  و  دوش ، هداز  نآ  رد 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  ناـمز  رد  هزیرگنـس  حـیبست  مالّـسلا و  هیلع  دواد  ترـضح  ناـمز  رد  ناروناـج  حـیبست  هک  یتروـص  رد  زین  و 

. تسا لوق  ود  هن ؟ ای  تسا  هتشرف  دراد  مان  دعر  هکنآ  نیا  رب  انب  دشاب و  رود  دعر  حیبست  ارچ  تساور 
. هدش فطع  اههتشرفب  نوچ  تسین  هتشرف  مکی :

. وا تفارش  زا  هدش  رکذ  صوصخب  تسا و  هتشرف  سنج  زا  هکنیا  مود :
هک تسا  یظفل  نامه  اهنآ  دننام  سیدقت و  حیبست و  اریز  تسادخ  يوگ  حـیبست  مه  وا  و  تسا ، ربا  شّرغ  مان  دـعر  هک  تسنیا  مود : لوق 

تـسنامه دنوادخ و  حـیبست  دوشیم  ناکما  صقن و  زا  رترب  دوجو  کی  رب  تسا  لیلد  تروص  نیا  نوچ  دراد و  سدـق  یکاپ و  رب  تلالد 
«. يرسا - 44 وا ، دمحب  دیوگ  حیبست  هکنیا  زج  يزیچ  تسین  و   » یلاعت ادخ  لوق  ینعم 

. تسا هتسباو  ودب  هک  تسنیا  و  دیوگ ، هَّللا  ناحبس  دونش  شاهک  ره  هک  تسنیا  دعر  حیبست  موس :
ءاـمکح نیققحم  هتفگ : سپـس  اـهنآ  هیرگ  ناراـب  اـهنآ و  لد  شزوس  قرب  تسا ، اههتـشرف  هناـفراع  نویـش  دـعر  دـنیوگ : هیفوص  مراـهچ :

نیا ار و  رگید  راثآ  اهداب و  نانچمه  و  دنک ، ریبدت  ینامـسآ  حور  کی  ار  ربا  تسا ، یکلف  یناحور  يورین  ار  ینامـسآ  راثآ  نیا  دناهتفگ ،
. تسا هتشرف  مان  دعر  هک  تسنیاب  لوق  زج 

، دهج ربا  زا  هک  تسا  یشتآ  اریز  تسا ، یبیجع  زیچ  ادج  هقعاص  هتفگ  سپس 
309 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

کـشخ مرگ و  شتآ  هک  دندروآ  لیلد  هار  نیا  زا  دندرک  هغلابم  شیورین  هزادـنا  رد  ءامکح  و  دزوسب ، ار  نایهام  دور و  ورف  ایردـب  اسب  و 
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شتآ زا  رتدـنمورین  تسین و  نینچ  یلو  تداع ، بسح  رب  ام  شتآ  زا  دـشاب  رتشزوسمک  نآ  شتآ  دـیاب  تسا و  ربا  دـض  شعبط  تسا و 
. دشاب هتفرگ  راتخم  لعاف  دنوادخ  زا  ار  یئورین  نینچ  دیاب  و  تسناهج ، نیا 

. تسا هجو  دنچ  نآ  رد  دننک و  هزیتس  ادخ  هراب  رد  لئالد  نیا  دوجو  اب  نارفاک  نیا  ینعی  ِهَّللا » ِیف  َنُولِداُجی  ْمُه  َو  »
... ؟ نهآ زا  ای  تسا  سم  زا  ام  يادخ  هک  وگب  تفگ : هک  تسا  یسک  رب  در  کی :

. رشح لاطبا  زیخاتسر و  ثعب  هراب  رد  تسا  اهنآ  راکنا  رب  در  ود :
تخس ینعی  ِلاحِْملا » ُدیِدَش  تسا  وا  و   » دندرکیم شهاوخ  زادنارب  هشیر  باذع  ای  دنتساوخیم و  یئاههزجعم  هکنیا  هراب  رد  اهنآ  رب  در  هس :

. هزیتس تخس  دناهتفگ  و  دروآ ، مه  تخس  ای  رفیک ، تخس  ای  هلیح ، تخس  ای  هدئاز  میم  اب  لوح  زا  ورین 
ج 1  ) يواضیب َعْمَّسلا » َقَرَتْسا  ِنَم  اَّلِإ   » هماج كاروخ و  زا  یگدنز  هلیسو  ینعی  هتفگ : شریـسفت  ج 1 ص 632 )  ) رد يواضیب  ْمَُکل » ًاقْزِر  »

یتسه رهوگ  رد  هک  یتبسانم  تشاد و  اههتشرف  اب  هک  یتهابـش  هطـساوب  تفرگیم  نامـسآ  زا  ربخ  هدزد  هک  تسیناطیـش  دوصقم  ص 645 )
زا دوبن  یعنام  ار  اهنآ  هک  تسا  سابع  نبا  زا  و  دروآیم ، رد  يربخ  اـهنآ  تکرح  بکاوک و  عاـضوا  زا  لالدتـسا  هطـساوب  اـی  تسا ، اـهنآ 

همه دمآ  ناهجب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  نوچ  دندش و  عونمم  نامـسآ  هس  زا  دش  دلوتم  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  نوچ  اهنامـسآب و  نتفر 
دش . نغدق  اهنآ  رب  باهش  هلیسوب  اهنامسآ 

دوب شلابندب  تفرگیم  شوگ  هک  ره  دشاب و  هتشاد  مه  رگید  بابسا  تسا  نکمم  نوچ  درادن  تافانم  نآ  اب  دلوم  زا  شیپ  باهش  ندوب  و 
(. نایاپ  ) دنیوگ باهش  دنناشخرد  هک  مه  ار  هزین  هراتس و  و  تسا ، یناشخرد  شتآ  هلعش  نآ  دننیب و  همه  هک  نشور  یباهش 

اور هک  امش  دیوگ : یسک  اسب  هتفگ : شریسفت  ج 5 ص 386 )  ) رد يزار 
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زا دیابن  ار  بیغب  رابخا  رگید  دناسر  يرگیدـب  درآ و  نیمزب  دـیابرب و  بیغ  رابخا  دزیمایب و  اههتـشرف  اب  دـیآرب و  اهنامـسآب  ناطیـش  دـیراد 
زجاع هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تدالو  زا  سپ  راک  نیا  زا  اـهنآ  هک  هداد  ربخ  ادـخ  هک  دـنیوگن  تسناد  یتسار  لـیلد  درمـش و  هزجعم 

زا ربخ  هکنیا  تابثا  هزجعم و  نیدب  دـبای  فقوت  مه  وا  تلاسرب  عطق  و  وا ، تلاسرب  عطقب  دراد  فقوت  هزجعم  نیا  تابثا  میئوگ  اریز  دـندش 
. تسا لاحم  مه  نآ  دیآ و  مزال  رود  لامتحا و  نیا  لاطباب  زج  دوشن  تباث  هک  تسا  هزجعم  بیغ 

یناد بیغ  زا  ار  ینیطایـش  ادـخ  هک  مینادـب  نآ  لابندـب  مینک و  تباث  رگید  ياههزجعمب  ار  وا  توبن  اـم  هکنیاـب  نآ  باوج  تسا  نکمم  و 
(. نایاپ  ) دشابن رود  دشاب و  هزجعم  بیغ  زا  رابخا  هگنآ  و  هدرک ، زجاع  هار  نیدب 

رگ و  دهدن ، تماما  توبن و  يوعد  ناکما  هار  نیا  زا  ار  وگغورد  هک  تسا  مزال  ادخ  تمکح  فطل و  رد  دوش : هتفگ  تساور  میوگیم : و 
تماما توبن و  بذاک  یعدم  تسدب  مه  هدبعش  دناهتفگ  ور  نیا  زا  دشاب و  مدرم  ماوع  هب  تبسن  هچرگ  دیآ  مزال  تشز  راکب  نتـشاداو  هن 

. لماتف دوشن ، ققحم  دشاب و  رثأیب 
ای هدروآ  دوخ  يورین  هنومن  ار  نئازخ  میئاناوت ، شربارب  دنچ  ندیرفآ  رب  ام  هکنیا  زج  دشابن  يزیچ  ینعی  ُُهِنئازَخ » انَْدنِع  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو  »

( مولعم هزادنا  زج   ) اههنیزخ نآ  زا  میراین  ورف  هدومرف  درادن و  شـشوک  جنرب و  زاین  شندروآرب  هک  تسا  هدومن  هدش  رابنا  ار  شتارودقم 
شنیزگ رظنب  دـیاب  نیعم  تقو  رد  یلاـح  یفـصو و  اـب  یخرب  شنیرفآ  اریز  هتفرگ  قلعت  نادـب  ادـخ  تساوـخ  تسا و  تمکح  قـفاوم  هک 

هدرک ردقم  ادخ  هک  ياهزادناب  يروناج  ره  يارب  دوش و  ورف  نامـسآ  زا  هک  تسنیا  بآ  هنیزخ  هتفگ : میهاربإ  نب  ّیلع  دشاب  يرادـتمکح 
. دنک هدامآ  ادغ  دنایورب و  يزور 

یمومع مهف  هب  دوصقم  ندرک  کیدزن  يارب  تسا  یلثم  یمّود  تسا و  یلیصحتیب  نخـس  مکی  ریـسفت  میوگ : نم  هتفگ : ناققحم  زا  یکی 
رییغت هک  اضق  حول  رد  یلک  هجو  رب  تسخن  زا  تسا  یلعا  ملق  ياههتشون  نئازخ  هک  تسنیا  هیآ  لیوأت  نطاب و  یلو  یحطس  تسیریـسفت  و 

ناور ردق  حول  رد  نآ  زا  هیئزج  روما  ياهمشچرس  نوچ  هک  تسا  ریذپان 
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شلوقب ُُهِنئازَخ و  انَْدنِع  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو  دوخ  لوقب  تسا  هدرک  هراشا  یلوا  هب  دنیآ و  دورف  هدرخ  هدرخ  دراد و  تابثا  وحم و  هک  دـنوش 

«. دعرلا - 39 ِباتِْکلا ، ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو 
ماما زا  و  دوش ، رادیدپ  تداهـش  ملع  رد  دیآ و  ورف  اجنآ  زا  و  مولعم » هزادناب  زج  ار  نآ  میتسرفن  ورف  و   » دوخ لوقب  یمودـب  هدرک  هراشا  و 

ْنِم ْنِإ  َو   ) ادـخ لوق  لیوأت  تسنیا  هتفگ : هدـیرفآ ، ایرد  یکـشخ و  رد  ادـخ  هچ  ره  زا  تسیاهنومن  شرع  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  داّجس 
(. نایاپ ( ) رخآ ات  ٍءْیَش 

امـش هباشون  ار  نآ  و   » هدرک داـی  دازاـن  میقع و  ار  رگید  ياـهداب  هچناـنچ  ناـتخرد  نک  نتـسبآ  اـی  ناراـبب و  نتـسبآ » ار  اـهداب  میتسرف  «و 
راک نیا  دـیرادهگن و  دـینک و  رابنا  اـههاچ  اههمـشچ و  اههچـضوح و  رد  دـیروآرد و  ار  نآ  هک  دـیتسین » نآ  رادهنیزخ  امـش  و  میتخاـس »

یببـس سرتسد  هزادنا  رد  نآ  فقوت  دور و  ورف  نیمز  قامعاب  هک  تسنیا  بآ  عبط  اریز  مدرم  دوسب  اهداب  شدرگ  دننام  میکح  تسیربدـم 
مان تخرد  دیور  هچنآ  ره  دناهتفگ  دنرچیم و  نآ  رد  امـش  نایاپراهچ  هک  یهایگ  و  تخرد » تسنآ  زا  و  « » امـش شون  تسنآ  زا   ) دـهاوخ

. دراد
زا نیمز و  کت  زا  ار  راخب  یلاعت  ادخ  هتفگ  هتسناد  ربأ  ار  ءامس  هک  ره  هتفگ : شریـسفت  ج 5 ص 278 )  ) رد يزار  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  َو 

دورف ار  نآ  زاین  هزادـناب  ادـخ  و  دریگ ، لکـش  ددـنویپ و  مهب  نآ  بآ  تارذ  سپـس  دوش ، راوگـشوخ  لالز و  ات  قرع  دـننام  درب  الاب  ایرد 
ار اـیرد  بآ  دـشیمن  و  دـندوب ، روش  اـیرد  رد  دـندوب و  هدـنکارپ  نیمز  کـت  رد  اریز  دربیمن  دوس  نآ  زا  یـسک  دوب  نینچ  هن  رگا  و  دروآ ،

. دننآ زا  رتورف  نوچ  درک  ناور  نیمز  حطسب 
هک ياهزادناب )  ) درادن اهنخـس  نیدـب  يزاین  تسا  فرتعم  رداق  يادـخب  هک  یـسک  اما  و  دـنراتخم ، لعاف  رکنم  هک  اهنآ  زا  تسیریرقت  نیا 
اج نیمز  رد  ار  نآ  و   » دـناد اهنآ  حالـص  زاین و  ادـخ  هچنآ  ندیـشون و  يراکتخرد و  تعارز و  يارب  دـشاب  دـنمدوس  دـشابن و  شخبناـیز 

. میتخاس رادیاپ  و  میداد »
312 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

اهنآ دنیآ  جوجأم  جوجأی و  نوچ  رصم و  لین  تارف و  هلجد ، نوحیج  نوحیـس ، دروآ : ورف  رهن  جنپ  تشهب  زا  یلاعت  ادخ  هتفگ : سابع  نبا 
. میدوب اناوت  شندروآ  ورف  رب  هچنانچ  میئاناوت » نآ  ندرب  رب  ام  و   » درب الاب  مه  ار  نآرق  دریگرب و  ار 

« اهروگنا لخن و  زا  اهغاب  نادب  امـش  يارب  دـیرفآ   » دومرف درک و  رکذ  ار  نآ  زا  هلـصاح  ياهتمعن  درک  روآدای  ار  بآ  تمعن  ادـخ  نوچ  و 
« تسا رایسب  ياههویم  امش  يارب  اهنآ  رد   » کشخ رت و  هویم  مه  شروخنان ، مه  دنکاروخ و  مه  دنراد ، رایسب  دوس  نوچ  درب  مان  ار  ود  نیا 

«. دینک یگدنز  اهنآ  زا   » تسا رایسب  ياههویم  تسا  كات  لخن و  هک  اهغاب  نیا  رد  ینعی 
و ددـنب » مهب  ار  نآ  سپـس   » دـنارب ار  نآ  سک  ره  هک  دـنیوگ  تاـجزم  ار  ـالاک  و  ار » ربأ  دـنارب  ادـخ  هک  ینادـن  درخ و  مشچب  ینیبن  اـیآ  »
زا هوک   » نوچ گرزب  ياههکیت  مه  دـیآ و  دورف  نآ  ياهخاروس  زا  ناراب  هک  ینیب  و  دزاس » مهرد  ار  نآ  و  ، » دـنک تفج  مهب  شیاـههکیت 

دراد تلالد  نآ  رب  رابخا  زا  يرایسب  رهاظ  و  گنـس ، زا  تسا  اههوک  نیمز  رد  هچنانچ  گرگت  زا  تسا  اههوک  هلظم  رد  دناهتفگ  گرگت »
. تسین نآ  یفن  رب  یعطق  لیلد  و 

مهرد زا  شرتشیب  وزع  منبـش و  گرگت و  فرب و  ناراب و  ربا و  ندـش  دـیدپ  دـنیوگ  نویداـم  هتفگ : شریـسفت  ص 319 ) ج 6   ) رد يزار 
مه زا  ار  نآ  هک  دـشاب  مرگ  اوه  دـشاب و  كدـنا  هتفر  الاب  هک  يراخب  رگا  یلوا  اما  اوه  دوخ  ندـش  مهرد  زا  شرتمک  تسا و  راخب  ندـش 
رگا دنامب ، رتورف  ای  دسر  اوه  درـس  هقبطب  ات  دور  الاب  دشاپب  مه  زا  ار  نآ  دناوتن  اوه  یمرگ  دشاب و  رایـسب  رگا  دوش و  اوه  هب  لیدبت  دشاپب 

گرگت دننز  خی  نآ  زا  سپ  رگا  دوشیم و  فرب  دننز  خی  مهب  تسویپ  زا  شیپ  راخب  بآ  ءازجا  دشاب و  تخس  امرـس  دسر و  درـس  هقبطب 
. دکچب ددرگ و  مهارف  دوش و  مهرد  امرس  بسانتب  راخب  نآ  دشابن  تخس  امرس  رگا  ددرگ و 
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هقبط زا  دنام  رتورف  راخب  رگا  تسا و  اهربا  نیا  زا  مه  اوه  تاحـشرت  ناراب و  همرن  و  تسناراب ، دـکچب  هچنآ  تسا و  ربا  هدـش  مهرد  راخب 
شیب ای  دشاب  مک  اوه  درس :

313 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. دراد تلع  دنچ  اوه  درس  هقبط  ات  رایسب  راخب  نتفرن  الاب  دوشن و  ربا  هاگ  درابب و  ددرگ و  ربا  دشاب  رایسب  رگا 

. اهراخب نآ  نتفر  الاب  زا  اهداب  يریگولج  - 1
. دشاب داب  ربارب  رد  هوک  هکنآ  يارب  دیامن  مهرد  دنک و  مه  درگ  ار  اهنآ  داب  راشف  - 2
. دنوش راخب  نتفر  الاب  زا  عنام  دننک و  فداصت  مه  اب  دنزوب و  فرط  ره  زا  اهداب  - 3

. دننامب دنبسچب و  نادب  رتورف  شخب  دتسیاب و  دنک و  دشاب و  نیگنس  تسا  رتشیپ  هک  یشخب  - 4
زارف رب  يرداچ  دننامب  هتفر و  الاب  هوک  ربارب  رد  یکدنا  راخب  هک  دوش  هدید  اسب  هچ  درادهگن  ار  اهنآ  دشاب و  درس  نیمز  کیدزن  ياوه  - 5

رد دننآ  يالاب  هک  نانآ  دنراد و  ناراب  دنربا  هکیت  نآ  ریز  هک  اهنآ  دـشاب و  نآ  زارف  رب  هوک  يالاب  زا  نآ  هدـننیب  هدـش و  هدیـشک  هوک  هرد 
یگدنکارپ لاح  رد  هدش و  هتـسب  هدـش و  مهرد  و  دـش ، راچد  بش  يامرـسب  فیطل و  تسا و  كدـنا  هتفر و  الاب  مک  راخب  رگا  دـنباتفآ و 
. دشاب وزع  دنز  خی  رگا  دشاب و  منبش  دنزن  خی  رگا  نآ  زا  رایسب  يرادقم  ندش  مهارف  زا  سپ  زج  دوشن  ساسحا  هک  هدمآ  دورف 

نآ زا  ماسقا  نیا  همه  مه  زاب  دور و  مهرد  دوش و  درـس  داـب  اوه  هک  یتروص  رد  دـشاب  اوه  دوخ  ندـیچیپ  ندـش و  مهرد  زا  ربا  هک  اـسب  و 
. دیآ دوجوب 

هتفگب میناوتیمن  دنیرفآ  مسج  دناوتیم  راتخم و  تسا و  رداق  ادـخ  هک  میتفریذـپ  میدرک و  تباث  ار  ماسجا  ثودـح  نوچ  هک  تسنیا  باوج 
مسج یلو  دیتفگ  امش  هک  تسنانچ  نک  ضرف  هوالعب  دیتفگ ، امش  هکیهار  زا  هن  دنیرفایب  هرابکی  ار  ربا  ادخ  اسب  هچ  میشاب  هتشاد  عطق  امش 

تفاطل و ندمآ و  ورف  نتفر و  الاب  زا  نیعم  یعـضوب  اهنآ  زایتما  دننامه و  دشاب و  هتـشاد  يرثؤم  دیاب  تسا و  دوجولا  نکمم  دوخ  تاذ  رد 
مه لاوحا  نیا  قلاـخ  دـنراد ، رثا  لاوحا  نیا  رد  تعیبط  تسا و  نیرفآ  تعیبط  ادـخ  نوچ  و  دـهاوخیم ، یتـلع  يدرـس  یمرگ و  تفاـثک و 

. تسه
314 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

مه لابند  اهنیا  هاـگنآ  و  هدـیرفآ ، اوه  ّوج  اـت  نیمز  نورد  زا  ار  اـهراخب  نیا  هدـننابنج  عبط  وا  نوچ  دـناریم  ار  ربا  هک  تسا  وا  نیا  رب  اـنب  و 
ادخ تمکح  تردق و  رب  اهزیچ  نیاب  لالدتـسا  هار  ریدقت  رهب  هک  دش  تباث  و  هدرک ، مهرد  ار  اهنآ  هک  تسادخ  دندیبسچ و  مهب  دندش و 

(. نایاپ  ) تسا راکشآ  نشور و 
تـسا کیدزن   » سفن اسب  تسا و  لام  عرز و  ندرک  كاله  ندناسر  دهاوخ » هک  ره  زا  دنادرگب  دهاوخ و  هک  رهب  ار  گرگت  نآ  دناسرب  »

مه زا  دنرگید و  کی  لابندب  هک  ار » زور  بش و  ادخ  دنک  وروریز   » نآ ششخرد  طرف  يارب  ناگدننیب  زا  ار » اههدید  دربب  شقرب  ینـشور 
تریصب و هک  اههدید » بحاص  يارب  تسا  یتربع  هتبلا   » دش رکذ  هچ  نآ » رد  یتسار   » دنوشیم نشور  کیرات و  درس و  مرگ و  ای  دنهاکیم 

 ... وا يزاین  یسب  ّتیشم و  ذوفن  ملع و  هطاحا  وا و  تردق  لامک  میدق و  عناص  دوجوب  دنلیلد  نوچ  دنراد  لقع 
. ربا نک  نکارپ  ینعی  رماع  نبا  تئارق  رد  نیش  نوکس  نونب و  ًارشن »  » شخب هدژم  ینعی  مصاع  تئارق  رد  رادهمض  ءاب  اب  ًارشب ) )

مدرم و   » هایگ هلیـسوب  ار » هدرم  نیمزرـس  نادـب  مینک  هدـنز  ات   » دوقو ءوضو و  نوچ  تسا  یکاپ  هلیـسو  مان  روهط  ناراب ، ینعی  ًاروُهَط » ًءام  »
 ... دنرب هرهب  هاچ  رهن و  زا  يدابآ  رهش و  مدرم  هکنیا  يارب  دناهدنز ، ناراب  بآب  هک  ینادرگنابایب  ینعی  ار » يرایسب 

ياهنیمزرـس رد  ار  ناراب  ای  میداد  رـشن  مدرم  نایم  رگید  بتک  نآرق و  رد  ار  راتفگ  نیا  ینعی  هتفگ : يواضیب  اهنآ » نایم  شمیدـنادرگ  «و 
نآ ادخ  یلو  تسین  رتنارابرپ  رگید  لاس  زا  یلاس  هک  تسا  سابع  نبا  زا  میدروآ ، ورف  مارآ  دنت و  زا  فصو  رهب  تقو و  ره  رد  فلتخم و 

لامک و  دنـشیدنیب » ات   » میدرک میـسقت  عبانم  اهرهن و  اههاچ و  رد  ای  دناوخ  ار  هیآ  نیا  و  دـنک ، شخپ  دـهاوخ  هچنانچ  شیاههدـنب  نایم  ار 
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دنتساوخن و   » دنریگ تربع  نآ  ياطعا  نآ و  زا  غیرد  اب  ای  دنرازگ  رکش  دنمهفب و  ار  تمعن  قح  تردق و 
315 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

رد شخب  رثا  ار  اههراتس  هک  یسک  هدوب و  هراتس  نالف  زا  ناراب  دنتفگ  دندرک و  هشیپ  ار  راکنا  یئانتعایب و  و  ار » یساپسان  زج  مدرم  رتشیب 
. درامش یئادخ  هناشن  ای  هطساو  ار  اههراتس  دناد و  ادخ  شنیرفآ  ار  نآ  هک  یسک  فالخب  تسا ، رفاک  دناد  ناراب 

عبط اـب  هنوـگ و  رهب  مّرخ  ياـهغاب  ندـنایور  هکنیا  رب  یهگآ  تسا و  وا  هژیو  راـک  هـکنیا  دـیکأت  يارب  داد  تبـسن  دوـخب  میدـنایور » سپ  »
اهنآ تخرد  دینایورب  هک  ار  امـش  دسرن   » دوخ لوقب  نادب  درک  هراشا  تسین و  ادخ  تردـقب  زج  مه  دـننام  هیام  زا  مه  زا  رود  نوگانوگ و 

«. ار
« ار نآ  دـنک  نهپ  سپ   » رـضاح يارب  ناراب و  رد  شخب » عمط  و   » رفاسم يارب  روآ  ساره  هقعاـص و  زا  هدـنناسرت » « » ار قرب  امـشب  دـیامنب  »

راب هکیت » هکیت  ار  نآ  دزاس  و   » بناج کی  رد  نآ  زج  ریگ و  همه  هداتـسیا  هدنور و  دهاوخ » روط  ره   » نآ تمـس  ای  نامـسآ » رد   » هتـسویپ
ببـس هک  ار  ربا  ای  تسناراب و  رثا  هک  ار  تعارز  دننیب  ینعی  ارَفْـصُم » ُهْوَأَرَف   .. » راب ود  ره  رد  دـیآرب ، نآ  ياههنزور  زا  ناراب  ینیب  و   » رگید

 ... درادن ناراب  درز  ربا  نوچ  درز  تسنآ 
یتوافت مه  اـب  اریز  دـنرودقم  ود  ره  هکنآ  رد  تسا  تاوما  نیمز  ندرک  هدـنز  نوچ  تاوم  نیمز  ندرک  هدـنز  ینعی  تماـیق » تسا  نینچ  »

زا یناراب  یلاعت  ادخ  هک  تسا  اههدرم  ندش  هدنز  عضو  دوصقم  دناهتفگ  و  تسین ، يرثا  تردق  نیا  رد  ار  نآ  هدام و  فالتخا  زج  دنرادن 
. دنوش تسرد  دنیورب و  همه  ناگدرم  رکیپ  نآ  اب  درابب و  شرع  ریز 

نآ دناهتفگ : هکنیا  و  دتفا ، ورف  هک  ياهراتس  ینعی  دیآ » شلابندب  یباهش  و   » ددزدب اههتشرف  زا  ینخس  ینعی  دنک » یندوبر  کی  هکنآ  زج  »
رد هن  دتفا و  ورف  کلف  زا  هک  تسین  نآ  رد  اریز  تسین  هیآ  اب  یفانم  تسا و  نیمخت  کی  هتفرگ  شتآ  هدیسر و  ریثاب  هک  تسیراخب  هراتس 

يارب تسا  غارچ  یلاع  ياضف  رد  هدنـشخرد  ره  اریز  ناوید » ياههدـننار  اهغارچب و  ار  ایند  نامـسآ  میدرک  رویز  هتبلا  و   » یلاعت ادـخ  لوق 
. دراد دومن  نآ  حطس  رد  هک  ور  نیا  زا  نامسآ  يارب  تسا  رویز  نیمز و 

316 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
دلوت زا  سپ  نآ  هکنیا  تیاور  و  دریگ ، شوگ  ات  دور  کلف  دزن  هک  دوش  یناطیش  ندنار  ببس  یهاگ  يراخب  هدیدپ  نیا  هک  تسین  رود  و 
تسا هدش  ندنار  هلیـسو  تقو  نآ  زا  هکنیا  ای  تسنآ ، عوقو  ترثک  دوصقم  دیاش  دشاب  تسرد  رگا  هداد  خر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ 

زا و  راوس ، یتشک  يارب  جوم  دننام  دسرن ، ناطیشب  دنک و  اطخ  هک  اسب  یلو  دزوسب  ای  ددرگرب  دنیب و  رازآ  نآ  فده  هک  تسا  فالتخا  و 
. دنرادن رب  يدزد  ربخ  زا  تسد  یلکب  ور  نیا 

دنت شتآ  هکنآ  اب  تسین ، فرـص  كاـخ  زا  هک  یمدآ  دـننام  تسین  فرـص  شتآ  زا  وا  اریز  دزوسن ، تسا و  شتآ  زا  ناطیـش  دوشن  هتفگ 
. دفاکشب ار  اوه  شوترپ  اب  ینعی  بقاث )  ) دزاس دوبان  ار  تسس  شتآ 

تسنامسآ و زا  تسا  نیمز  رد  بآ  هچ  ره  دناهتفگ  و  تسناراب ، بآ  نآ  هتفگ : شریـسفت  ج 7 ص 239 )  ) رد يزار  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ 
نادب سپـس   » دننیمز مسج  ياهگر  هک  دنکیم » ناور  نیمز  ياههمـشچ  رد  ار  نآ  و   » دنکیم شخپ  دتـسرفیم و  یعـضوم  کیب  ار  نآ  ادخ 

 ... دجنک وج و  مدنگ و  زا  فلتخم  عاوناب  ای  نآ ، زج  دیفس و  درز و  خرس ، زبس ، دروآیم » رب  نوگانوگ  گنر  اب  یعرز 
یطحق زا  هک  یناراب  ینعی  هتفگ : شریـسفت  ج 2 ص 399 )  ) رد يواضیب  َْثیَْغلا » ُلِّزَُنی   » ناراب نوچ  يزور  بابـسا  ینعی  ًاـقْزِر  ِءاـمَّسلا  َنِم 

 ... تسا عفان  ناراب  دوصقم  دسر و  اهنآ  دایرفب 
وا مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دیـسرپ  هک  تسا  تیاور  ءاوک  نبا  زا  هتفگ : عمجم  ج 9 ص 152 )  ) رد هر - یـسربط - ًاْورَذ  ِتایِراَّذلا  َو 

: دومرف ًارُْسی ؟ ِتایِراْجلاَف  تفگ : ربا  دومرف : ًاْرقِو ؟» ِتالِماْحلاَف  : » تفگ اهداب ، دومرف : تسیچ ؟ ًاْورَذ » ِتایِراَّذلا   » هک دناوخیم  هبطخ  ربنم  رب 
. اههتشرف دومرف : ًاْرمَأ » ِتامِّسَقُْملاَف  : » تفگ اهیتشک ،
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ییاج زا  ار  بآ  هک  ربا  تالماح  دـناشاپیم ، ار  كاشاخ  كاـخ و  هک  تسا  اـهداب  تاـیراذ  هدـش ، تیاور  مه  دـهاجم  ساـبع و  نبا  زا  و 
نیگنس نادب  دننک و  لمح  یئاجب 

317 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
دناهتفگ و  دوش ، هدرب  اج  ره  ات  تسناور  بآ  رب  یناسآب  هک  یتشک  ًارسی  تایراج  نورد ، ای  شود  رب  تسا  ینیگنـس  راب  رقو  هک  دنـشاب  راب 

. دربیم ار  نآ  ادخ  ینیمزرس  رهب  یناسآب  هک  تسا  ربا  مه  نآ 
دای دنگوس  اهزیچ  نیاب  ادخ  دننک ، شخپ  مدرم  نایم  نامرف  قبط  ار  روما  هک  دنیاههتشرف  رما  تامسقم  و  دنراّیـس ، هراتـس  تفه  دناهتفگ  و 

تسا اهزیچ  نیا  راگدرورپ  هب  دنگوس  دوصقم  دناهتفگ  دنشاب ، شعنص  عئادب  ادخ و  یگناگی  رب  لیلد  دنمدوس و  اههدنب  يارب  نوچ  هدرک 
(. نایاپ )

: هتفگ شریسفت  ج 7 ص 786 )  ) رد يزار  هتخیر ، ورف  بآ  ٍرِمَْهنُم ) ٍءاِمب  )
لیبس رب  ای  تسین و  رود  دوش و  هتسب  زاب و  دنراد و  رد  اهنامسآ  میئوگ  تسا و  اهنآ  تقیقح  ای  ءامـس  زا  باوبا و  زا  ندوشگ و  زا  دوصقم 

ای دنتـشاذگ ، نامـسآب  نادوان  دنیوگ  دـنت  ناراب  رد  هک  تسنانچ  ریبعت  نیا  تسا و  ربا  زا  ناراب  بآ  هک  تسنیا  رهاظ  نوچ  تسا ، هراعتـسا 
. تسنآ دننامب  ینعی  دندوشگ ، ار  کشم  ياهرد 

: هتفگ شریسفت  ج 2 ص 492 )  ) رد يواضیب  دیشونب » هک  یبآ  دیرگنب  ایآ  »
 ... شروآ ورف  میئام  ای  تسا  رتاراوگ  شبآ  هک  دیفس  ربا  هدمآ  ربا  زا  هک  یندیشون  اراوگ و  بآ  ینعی 

بایمک برع  نایم  یناوارف و  تسا و  یگدـنز  هیام  هکنآ  يارب  مان  ار  ناوارف  بآ  میداد و  اهنآب  ناوارف  يزور  ینعی  ًاقَدَـغ  ًءاـم  ْمُهاْنیَقْـسََأل 
. هدوب

. تسباب نیا  بسانم  هک  تسا  اهزیچ  نآ  رد  دیآ و  نج  باب  رد  هروس  یقاب  ریسفت  میوگیم :

تایاور

وا هارمهب  یبلک  شربا  تفر و  جحب  کلملا  دـبع  نب  ماشه  هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  (: 427  ) میهاربا نب  یلع  ریـسفت  رد  - 1
(. هتشذگ هرامشب 47  تقلخ  ودب  باب  رد  ثیدح  نیا  همجرت  و   ) دندروخرب مشش  ماماب  مارحلا  دجسم  رد  و  دوب ،

مالّسلا هیلع  یلع  هویش  هک  مالّسلا  هیلع  مجنپ  ماما  ات  شدنسب  ج 2 ص 141 :)  ) للع رد  - 2
318 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هزات هک  تسیبآ  نیا  دومرفیم : ّنکلا ، ّنکلا ، دشیم ، هتفگ  واب  و  دـندشیم ، رت  شاهماج  شیر و  رـس و  ات  داتـسیایم  ناراب  تسخن  ریز  رد  دوب 
، دیوریم نآ  زا  ناروناج  يزور  هک  یبآ  نآ  رد  تسا و  یئایرد  شرع  ریز  یتسار  دومرفیم : ثیدحب ، درکیم  عورش  سپـس  هدمآ ، شرع  زا 

ینامسآ ات  ینامسآ  زا  دهاوخ  هچ  ره  نآ  زا  درابب  دتـسرف و  یحو  ّلج  ّزع و  ادخ  دنایورب ، دوخ  تمحر  زا  اهبآ  يارب  دهاوخ  ادخ  نوچ  و 
. تسا لابرغ  نوچ  ربا  دنکفا و  رباب  ار  نآ  ایند و  نامسآب  دسرب  ات 

اهنآ رب  درابب  هراب و  دـنچ  ای  هرابکی  ربب  اج  نالف  رد  ار  نآ  بآ و  رد  کمن  دـننام  نک  بآ  راشفب و  ار  نآ  هک  دـنک  یحو  واب  ادـخ  سپس 
هرامشب زج  دوشن  ورف  ياهرطق  نامسآ  زا  دناسر و  دوخ  ياجب  ار  نآ  ات  تسیا  هتـشرف  نآ  اب  هکنیا  زج  درابن  ياهرطق  و  دیامرف ، هک  شنانچ 

. نزو هرامشیب و  دیراب  اسآلیس  یناراب  نآ  رد  هک  دیراب  مالّسلا  هیلع  حون  دهع  نافوط  نامز  رد  هچنآ  زج  نیعم  نزو 
(. ص 42  ) هدروآ شدننام  يدنسب  مه  دانسالا  برق  رد 

ار نآ  میداد  اج  هزادناب و  یبآ  نامسآ  زا  میداتسرف  ورف  و   » ادخ لوق  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  شدنـسب  (: 446  ) ریسفت رد  - 3
. تسا اههاچ  اههمشچ و  اهرهن و  نآ  هک  نیمز » رد 
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: هتفگ ار » ربا  دناریم  ادخ  ینادن  ایآ   » ادخ لوق  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  و 
دیآرد و ناراب  نآ  زا  دراشفب و  ار  نآ  ات  دتسرف  يداب  دش  تخس  نوچ  اهنآ و  نایم  دزادنایم  تفلا  سپـس  نیمز  زا  ار  نآ  دزیگنایمرب  ینعی 

. ناراب ینعی  نآ » هنایم  زا  دیآرب  هک  ار  قدو  ینیب   » هک ادخ  لوق  ینعم  تسنیا 
یتخرد رب  دومرف : تسا ؟ اجک  رد  هک  ربا  زا  دش  شسرپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  روعا  ثراح  زا  شدنـسب  (: 403  ) نامه زا  و  - 4

. دزیگنارب ار  نآ  ات  دتسرف  يداب  شدتسرفب ، دهاوخ  ادخ  نوچ  و  نآ ، رد  دنک  لزنم  ایرد  هرانک  مه  رد 
نادـب ناراب  هچ  ره  دوبن  رگا  تسناراب و  لاـبرغ  ربا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماـما  زا  يدنـسب  دانـسالا  برق  رد  - 5

. دشیم هابت  تخیریم 
319 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

دیآ ناراـب  نوچ  تسا و  اـیرد  بآ  نامـسآ و  بآ  دوـصقم  هک  نمحرلا » - 22 ناجرم ، ؤلؤل و  اـهنآ  زا  دـیآرب   » ادـخ لوق  ریـسفت  رد  و  - 6
. دوش هدیرفآ  تشرد  هرطق  زا  تشرد  ؤلؤل  دشاب و  درخ  هرطق  زا  درخ  ؤلؤل  و  دزیر ، نآ  رد  ناراب  دنیاشگ و  نهد  ایرد  ياهفدص 

ؤلؤل نیریـش  يایرد  زا  هک  تسنآ  شدـیؤم  و  دـندرک ، تیاور  سابع  نبا  زا  شنارـسفم  همیرک و  هیآ  لیوأت  رد  تسا  هجو  کی  نیا  ناـیب :
نیا رد  لماک  راتفگ  و  دننآ ، هیام  اههرطق  هکنیا  هن  دنراد  يرثا  نآ  رد  هک  تسا  انعم  نیاب  هرطق  زا  شنیرفآ  دیاش  و  روهـشم ، رب  انب  دـیاینرب 

. دیآ دوخ  ياج  رد  هراب 
دیدپ يربا  هکیت  میدوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ام  هک  یمیت  میهاربا  نب  دّمحم  زا  شدنـسب  ص 319 :)  ) رابخالا یناعم  رد  - 6

: دومرف اـجرب  تسبوخ و  رایـسب  هچ  دـنتفگ : دـینیب ؟ هنوگچ  ار  شیاـههیاپ  دومرف : رادـیدپ ، تسیربا  هَّللا  لوسر  اـی  دـنتفگ  نارـضاح  دـش ،
ای دنتفگ : ار ؟ شنوگریق  گنر  دینیب  هنوگچ  دومرف : دنمهرد  بوخ و  رایـسب  هچ  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ  دـینیب ؟ نوچ  ار  نآ  هدیـشک  ياههرپ 

شوخ تسبوخ و  رایـسب  هچ  هَّللا  لوسر  اـی  دـنتفگ : ار ؟ نآ  شخرچ  دـینیب  هنوگچ  دومرف : تسا  هایـس  رایـسب  تسبوـخ و  هچ  هَّللا ، لوـسر 
هدیـشک يدومع و  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ : تسا ، هدیـشک  يدومع و  ای  تسا  هقرج  ای  دوشیم  شخپ  ار  شقرب  دیرگنب  هنوگچ  دومرف : هرئاد ،

نآرق هکنیا  اب  مراد  نآ  زا  یعنام  هچ  دومرف : وت ، زا  رتاویش  میدیدن  ام  وت ، یئاویش  هچ  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ  ناراب ، دومرف : ادخ  لوسر  تسا 
«. نشور یبرع  نابزب   » هدمآ ورف  منابزب 

مه ادخ  هناخ ، ياههیاپ  هب  هدش  دننام  دندش ، نهپ  قفا  رد  هک  تسنآ  ياههیاپ  ربا  دـعاوق  هک  هدـش  لقن  ثیدـح  حرـش  رد  هدـیبع  یبا  زا  و 
قفاب ات  اضف  رد  تسا  ربا  هدیـشک  ياههرپ  قساوب : هرقبلا » - 127 لیعامـسا ، مه  دروآ و  رب  ار  هبعک  هناخ  ياـههیاپ  میهاربا  نوچ  و   » هدومرف

: هدومرف ّلج  ّزع و  ادخ  دنیوگ و  قساب  ار  يزارد  ره  رگید و 
320 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسا یلاغذ  هایس  نوچ  ق ،» - 10 دنراد ، هدیچ  مه  يور  ياهلگ  هک  دنلب  ياهلخن  »
رد دربن  هک  تسییاج  نآ  و  برحلا ، احر  دنتفگ : ور  نیا  زا  نامسآ و  رد  تسا  ربا  ندز  خرچ  احر  اهاحر » نورت  فیک  : » دومرف هکنیا  اما  و 

 ... ربا فارطا  رد  تسا  قرب  ندش  نهپ  وفخ : دخرچب ، نآ 
نوج اهاحر أ  اهقساوب و  اهدعاوق و  نورت  فیک   » دومرف دومن و  شسرپ  درک  رذگ  هک  يربا  هراب  رد  ربمغیپ  هتفگ : قئاف  رد  يرشخمز  نایب :

. دیآ امش  يارب  ناراب  دومرف : اّقش ، ّقشی  اولاق  اّقش ؟ قشی  مأ  اضیمو  مأ  اوفخ  أ  دومرف : دیسرپ و  قرب  زا  سپس  کلذ ، ریغ  ما 
نآ شخرچ  یحر  زا  و  نآ ، هدیـشک  ياههرپ  قساوب  زا  هناخ و  ياههیاپ  دننام  نآ  ندش  رادهیاپ  تسا و  ربا  ندش  نهپ  دعاوق  زا  شدوصقم 

 ... نیمز يوسب  نآ  يدومع  ششک  قش  هقرج و  کی  ضیم  و  تسا ، قرب  ندش  نهپ  وفخ  نآ ، گنر  نوج  زا  و 
. تشذگ مشش  دّلجم  رد  هراب  نیا  رد  راتفگ  زا  ياهراپ  میوگ :

ام تفگ : واب  يدرم  دریگن ، قرب  ار  نمؤم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  هک  راّمع  نب  ۀـیواعم  زا  شدنـسب  ج 2 ص 147 :)  ) لـلع رد  - 7
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. دزیم ریت  ار  مرح  نارتوبک  وا  شتسار  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دز ، قرب  زامن  لاح  رد  مارحلا  دجسم  رد  ار  ینالف  میدید 
. دریگن تسا  ادخ  دای  رد  هکنآ  دریگیم و  ار  رفاک  نمؤم و  قرب  هک  هدروآ  دنس  نیمهب  - 8

ینامیایب مرح  رتوبک  هب  ندز  ریت  هکنیا  لیلدـب  نمؤم  قلطم  مود  ثیدـح  رد  تسنامیا و  لماک  وا  ثیدـح  رد  نمؤم  زا  دوصقم  اـسب  ناـیب :
. دشاب هیقت  يزادناریت  هب  دانسا  هدوب و  نافلاخم  زا  زادناریت  نیا  هک  اسب  و  تسین ،

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  جارعم  ربخ  رد  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنـسب  یمق :) ریـسفت  - 369  ) ریسفت رد  - 9
ّزع و ادخ  هک  تسیاهفطخ  راکرس  وا  هک  لیعامـسا »  » مانب دوب  ياهتـشرف  نآ  رب  هک  ایند  نامـسآ  ات  متفر  الاب  شهارمهب  تفر و  الاب  لیئربج 

داتفه و  نشور » تسیباهش  وا  لابندب  دراد و  یندوبر  هکنآ  زج   » دیامرف ّلج 
321 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

(. ربخلا  ) تسا هتشرف  رازه  هتشرف 70  ره  تسد  ریز  هک  تسا  وا  نامرف  رد  هتشرف  رازه 
وـس ره  زا  دـنوش  باترپ  یلعأ و  ألم  زا  تفرگ  دـنناوتن  شوگ   » تسا دـیلپ  درام  دومرف : درام » وید  ره  زا  ظفح  و  ( » 555  ) ناـمه زا  و  - 10

ار نآ  دنونش و  ياهملک  ینعی  یندوبر » دیابر  هکنآ  زج  تسیاب  یباذع  تسا  اهنآ  زا   » دنوش هدز  ریت  اهنادب  هک  اههراتـس  ینعی  ندنار » يارب 
تـسا مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  دوراج  یبا  تیاور  رد  و  دـنزوسب ، دـنوش و  هدز  ریت  نادـب  هک  بقاـث » یباهـش  دـیآ  ناشلابندـب  و   » دـنیابر

. دسر اهنادب  تخس  نوچ  ارذگ  ینعی  بقاث ) باهش   ) زادگلد كاندرد و  هتسویپ و  ینعی  بصاو  باذعهک 
دیامن هک  تسا  وا   » ّلج ّزع و  ادـخ  لوق  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  شدنـسب  (: 374  ) رابخالا یناـعم  و  ص 294 ) ج 1   ) نوـیع رد  - 11

. رضاح يارب  عمط  و  رفاسم ، يارب  تسا  سرت  عمط » سرت و  يارب  ار  قرب  امشب 
حزق سوق  هک  دوب  هدیـسرپ  دومرف : مور  هاشداپ  ياهـشسرپ  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  مود  ماما  هچنآ  رد  لاـصخ : و  ( 144  ) جاجتحا رد  - 12

. قرغ زا  نیمز  مدرم  ناما  یناوارف و  هناشن  و  تسا ، ادخ  سوق  نآ  تسناطیش و  مان  حزق  اریز  حزق  سوق  وگم  وت  رب  ياو  دومرف : تسیچ ؟
ءاوک رـسپ  يا  تیازعب  ترداـم  دومرف : حزق  سوق  زا  هد  ربـخ  نمب  تفگ : نینمؤملا  ریماـب  ءاّوک  نبا  هک  غبـصا  زا  ( 138  ) جاـجتحا رد  - 13

. دیآ دیدپ  مّرخ  ياتسور  یناوارف و  دهد  خر  نوچ  ادخ  سوق  وگب : یلو  تسناطیش ، مان  حزق  اریز  حزق  سوق  وگم 
ّزع ادخ  دش  ورف  یتشک  زا  حون  نوچ  دنیوگ  لیجنا ) تاروت و   ) باتک ود  لها  هک  هبنم  نب  بهو  زا  شدنسب  ج 1 ص 28 :)  ) للع رد  - 14
ارم زج  دـندرک و  ینامرفان  ارم  و  مداد ، ار  متعاـط  ناـمرف  اهنادـب  متداـبع و  يارب  مدـیرفآ  ار  مقلخ  نم  شتـسار  هک  درک  یحو  واـب  ّلـج  و 

ات هک  اهنآ  مدوخ و  نایم  ینامیپ  متخاس و  مدالب  اههدـنب و  ناما  ار  دوخ  سوق  مدرک و  قرغ  ار  اـهنآ  دـندش و  ممـشخ  راـچد  دـندیتسرپ و 
. تسا رتهدنیاپ  مدوخ  زا  منامیپ  هب  یسک  هچ  و  دنشاب ، هدوسآ  قرغ  زا  تمایق 

هز ریت و  ادخ  و  دوب ، مه  هز  ریت و  سوق  رد  دنداد و  مهب  هدژم  دش و  داش  نادب  حون 
322 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. تخاس قرغ  زا  شدالب  هدنب و  ناما  ار  نآ  و  دنکرب ، نآ  زا 
. دسرن مدرمب  قرغ  نافوط و  ددرگ  دیدپ  ءاضف  رد  نامک  نیگنر  سوق و  ات  هک  دنراد  تلالد  رابخا  نیا  نایب :

تراگدرورپ هاگردب  ام  يارب  دنتفگ  دوخ  ربمغیپ  هب  لیئارسا  ینب  زا  یموق  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  يدنسب  يدنوار : صـصق  رد  - 15
هناد دـندرک  ورد  نوچ  و  داد ، ناراب  اهنآب  اهنآ  تساوخب  درک و  تباـجا  ادـخ  و  دـهد ، ناراـب  اـمب  میتساوخ  اـم  تقو  ره  هک  وش  راتـساوخ 

. نومضم نیا  دننامب  ای  دندیدنسپن ، ارم  ریبدت  اهنآ  درک  یحو  یلاعت  يادخ  میتساوخ ، دوس  يارب  ار  ناراب  دنتفگ : تشادن ،
یهت مدرم  زا  نیمز  دنک  يرادهگن  ایند  مدرم  زا  ار  داب  ادخ  هک  دوبن  رگا  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  نساحم : رد  - 16

و دیآ ، ورف  هرطق  هرطق  دنک و  لابرغ  ار  بآ  ات  رباب  دهدیم  نامرف  ادخ  یلو  دنایوریمن ، يزیچ  دشیم و  ناریو  نیمز  دوبن  ربأ  رگا  و  دـشیم ،
. دش هداتسرف  حون  موقب  باسحیب  شتسار 
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هدروآ شدنب  ادخ  هک  هاگنآ  زا  نامسآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنـسب  (: 165  ) لاصخ رد  - 17
. درآرب ار  دوخ  هایگ  نیمز  درابب و  نامسآ  دنک  روهظ  نادناخ  ام  مئاق  رگا  و  هدرکن ، ورف  یبآ  هرطق 

دهنب شیاجب  ار  نآ  ات  تسیاهتـشرف  شاهرطق  ره  اب  هک  ناراب  ینعی  بآ » نامـسآ  زا  دروآ  ورف  و   » یلاعت ادخ  لوق  رد  ماما : ریـسفت  رد  - 18
. هداد نامرف  ّلج  ّزع و  شراگدرورپ  هک 

: دومرف دیّرغ ، نامسآ  میدوب و  وا  دزن  تفگ : دواد  هک  شدنسب  یشایع : - 19
: تفگ ریصب  وبأ  شسرت ، زا  اهتشرف  شدمحب و  دعر  دیوگ  حیبست  هکنآ  تسا  هّزنم 

. دیابن ار  وت  هچنآ  هناو  دیاب و  ار  وت  هچنآ  زا  سرپب  دّمحم  ابأ  يا  دومرف : دیوگ ؟ نخس  دعر  تنابرق ،
قلخب ار  نآ  دننام  اههدیرفآ و  قئاقح  رد  هشیدنا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  نایب :
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«. 1  » درادن مه  يدوس  هکلب  دندومرفن 

؟ تسیچ دعر  مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  هک  ریصب  یبأ  زا  یشایع : - 20
ياههنایزات دومرف : نمب  تسیچ ؟ قرب  متفگ : تسا ، نینچ  نیا  ياه ، ياـه ، دـیوگ : دـنارب و  ار  اـهنآ  تسا و  رادرتش  هکیدرم  نوچ  دومرف :

. درابب دهاوخ  ادخ  هک  اج  نادب  شدنناریم  دننزیم و  ار  ربا  هک  تسا  اههتشرف 
. تسنآ دننام  ریصب  یبأ  زا  هیقف  رد 

(. هیقف 139  ) روبنز زا  رتدرخ  سگم و  زا  رتگرزب  تسیاهتشرف  زاوآ  دعر  هک  تسا  تیاور  و  تفگ : - 21
وا تسا  ادخ  دایب  ات  هک  هقعاصب  زج  دوش  راچد  یگرم  رهب  نمؤم  هک  مالّسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  ج 2 ص 500 :)  ) یفاک رد  - 22

. دریگن ار 
. دسرن وگ  رکذ  هب  هقعاص  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدنسب  (: 0000  ) نامه زا  و  - 23

ات داتـسیایم  ناراـب  تسخن  رد  هک  دوـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هویـش  هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماـما  زا  شدنـسب  هـضور :) - 239  ) یفاـک رد  - 24
، شرع اب  تسا  دهعلا  بیرق  بآ  نیا  دومرفیم : ّنکلا ، ّنکلا ، نینمؤملا ، ریمأ  ای  دشیم : هتفگ  واب  دـندشیم و  سیخ  شیاههماج  شیرورس و 

دهاوخ دوخ  فطل  زا  ادـخ  نوچ  و  نارادـناج ، يزور  تسنآ  رد  هک  تسیئایرد  شرع  ریز  یتسار  دومرفیم : درکیم و  ثیدـح  زاغآ  سپس 
و نم - نامگ  رد  ایند - نامسآب  دسرب  ات  ینامـسآ  زا  دهاوخ  وا  هچ  نادب  درابب  ودب و  دنک  یحو  دنایور  ناشیا  رب  تسا  وا  تساوخ  هچ  ره 

. تسا لابرغ  نوچ  هک  دنکفا  شرپ  اب  وا 
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دنچ ای  دشاب  راب  کی  دوش  نانچ  نینچ و  ات  رابب  اهنادب  اج و  نالفب  ربب  ار  نآ  بآ و  دننامب  نک  شبآ  نک و  شدرخ  دابب  دنک  یحو  سپس 
هرطق کی  نامـسآ  زا  دـیاین  ورف  و  دـهن ، شیاجب  ار  نآ  ات  تسنآ  اب  ياهتـشرف  هکنآ  زج  تسین  ياهرطق  اهنآ و  رب  دراـبب  ناـمرف  قبط  راـب و 

. رامش نزویب و  دش  ورف  بآ  لیس  یبآ  هک  مالّسلا  هیلع  حون  دهع  نافوط  رد  زج  مولعم  نزو  رامش و  اب  زج  ناراب 
ات دـننک  بآ  ار  گرگت  اهنآ  هتخاس ، ناراب  ياهلابرغ  ار  ربأ  ّلج  ّزع و  ادـخ  یتسار  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يدنـسب  - 25

شاهدنب ره  دنک  راتفرگ  نادب  هک  تسا  ّلج  ّزع و  ادخ  باذع  هقعاص  گرگت و  زا  ربا  رد  دیرگنب  هچنآ  و  دناسرن ، شنایز  دسر  هچ  نادـب 
. دراد دب  ار  نآ  ادخ  هک  دینکن  ون  هام  نارابب و  هراشا  دومرف : دهاوخ ، هک  ار 

: هدومرف هک  اجنآ  ات  هدروآ  شدننام  ملسم  نب  نوراه  زا  شدنسب  للع : رد 
. نزو رامشیب و  دیآ  دورف  اسآلیس  یبآ  نآ  زا  یتسارب  سپ 

. ربخ رخآ  ات  تسنآ  دننام  نوراه  زا  ( 49  ) دانسالا ص برق  رد 
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تـسا مود  ینعم  دـیؤم  نآ  دراب و  هک  یناراب  تسخن  هک  تسا  للع  رد  لاس ، لوا  ناراب  اـی  ندـیراب  ره  زاـغآ  ینعی  ناراـب » تسخن  : » ناـیب
نامگب  » نآ زج  ای  دشاب  نامتخاس  تسا  هاگناهن  ینعمب  هرسک  اب  هاوخب و  وجب و  ار  نآ  ینعی  دنیوگ  نتشاداو  يارب  رادهحتف  فاکب  ّنکلا » »

ار ایند  نامسآ  مان  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  منامگب  ینعی  تسا  يوار  مالک  دشاب  مه  رگا  تسین و  هلمج  نیا  دانـسالا  برق  للع و  رد  نم »
. درب

نـشور نیا  و  نک » بآ  کمن  نوچ  نک و  درخ  ار  نآ  هک  رباب  دنک  یحو  ادخ  سپـس   » تسا نینچ  باتک  ود  رد  دابب » دنک  یحو  سپـس  »
نامرف ربأ  ای  دابب  دزاس  ناراب  ار  نآ  دـهاوخ  نوچ  تسا و  گرگت  دـیآ  ریزب  نامـسآ  زا  هچنآ  هک  دراد  تلالد  احیرـص  ربخ  رخآ  و  تسا ،

. دنک شبآ  دنک و  شدرخ  ات  دهد 
رکذ یلو  تسا  لزنی »  » لوـعفم قدو  هک  تسنیا  رهاـظ  اریز  تسا  رتنـشور  نآ  رد  لاـمتحا  نیا  هکلب  دراد  ار  لاـمتحا  نیا  مه  نآرق  هـیآ  و 

نآ اب  ربخ  زاغآ  رد  ایرد 
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ای دوش  گرگت  دـنز و  خـی  دروخرب و  اههوک  نیدـب  ایرد  بآ  هکنیا  ای  تسا ، ایرد  نآ  رد  گرگت  ياههوک  دوش  هتفگ  زج  تسین  بسانم 
. تسناسآ راک  دندوشگ  نابآم  هفسلف  هک  لیوأت  باب  رب  انب  دروآ و  ریزب  دوخ  اب  گرگت  نآ  زا 

دوصقم دیاش  ون » هام  نارابب و  دینکن  هراشا   » دننادن اههتشرف  ار  شرامش  نزو و  هک  رایـسب  ای  درادن  هرطق  هک  اسآ  لیـس  ینعی  ٍرِمَْهنُم » ٍءاِمب  »
اهنآ ندـید  اب  هکنیا  اـی  تسیناراـب ، بوخ  هچ  هو  تسا  یلـاله  بوخ  هچ  هو  دـیوگ  هچناـنچ  بجعت  حدـم و  يور  زا  تسا  اهنادـب  هراـشا 

هک یمدرم  دننامب  دنکن  هراشا  اهنادب  لسوت  اعد و  رد  هکنیا  ای  دننک ، نادرخمک  هچنانچ  درک  هراشا  اهنادب  هن  تخادرپ  اعدـب  تسا  راوازس 
. تسا رتنشور  ون  هام  رد  دوصقم  نیا  دننک و  هجوت  دنیوج و  لسوت  اهنادب  دنراد و  يرثا  ناهج  مظن  رد  نآ  دننام  ون و  هام  دنرب  نامگ 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیقف  رد  هچنآ  تسنآ  دیؤم  و 
و ربخلا ،)  ) نک باطخ  ار  ون  هام  رادرب و  ادـخ  يوسب  تسد  ود  نک و  هلبقب  ور  یلو  نکم  هراشا  نادـب  يدـید  ار  ناـضمر  رهـش  هاـم  نوچ 

نایب تسا و  اهنآ  ندش  دیدپ  عضوب  هراشا  زا  يریگولج  دناهتفگ  و  ملاع ، رد  اهنآ  یشخب  رثاب  داقتعا  تسا و  لد  اب  هراشا  دوصقم  دناهتفگ 
دنشاب و مدرم  تقو  يارب  اهنآ  وگب  ون  ياههام  زا  تدنسرپب  و   » ادخ لوق  رد  دناهتفگ  ار  نآ  ریظن  هچنانچ  دراد  نایز  نایماع  هدیقعب  هک  نآ 

«. هرقبلا - 19 جح ، تقو 
یتخرد رب  دومرف : تسا ؟ اجک  ربأ  هکنیا  زا  شسرپ  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هک  عوفرم  يدنـسب  هضور ، ( 218  ) یفاک رد  - 26

اههتـشرف و  دزیگنا ، رب  ار  نآ  ات  دتـسرف  يداب  دتـسرفب  ار  نآ  دـهاوخ  ّلج  ّزع و  ادـخ  نوچ  و  دـنک ، لزنم  نآ  رد  هک  ایرد  رانک  یّلت  يالاب 
دنزیگنارب ات  ار  اهداب  دتسرفب  هک  یئادخ  و   » دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس  دیآرب  تسا و  قرب  نآ  دننزب و  نیشتآ  هنایزات  اب  ار  وا  ات  درامگ  نادب 

. تسا دعر  هتشرف  نآ  مان  و  رطافلا » - 10  » هیآ رخآ  ات  هدرم  يدلب  ات  ار  نآ  مینارب  ار و  ربأ 
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. نآ دننام  مالّسلا  هیلع  وا  زا  روعا  ثراح  زا  شدنسب  (: 603  ) میهاربا نب  یلع  ریسفت 
« رجـش یلع   » دـناهتفگ و  دزیخرب ، نآ  کیدزن  ایرد و  زا  هکنیا  زا  تسا  هیانک  اـی  تسا ، ربأ  یعون  مه  نآ  هک  اـسب  تسا » یتخرد  رب  : » ناـیب

. دیآ هکمب  ربأ  اجنآ  زا  هک  نمی  يایرد  هرانک  رد  تسا  یعضوم  مان  هک  تسا  بیثک  رب  اهنآ  زا  یکی  تسا  عون  دنچ  ربأ  ینعی 
دـنهد و باـت  مهب  هک  تسیاهچراـپ  نآ  تسا و  قارخم  عـمج  تسا » اههتـشرف  قیراـخم  قرب   » تسا یلع  ثیدـح  رد  هـک  تـسا  هیاـهن  رد 

نبا ثیدح  نآ  ریـسفت  و  دننارب ، دننک و  رجز  ار  ربا  نآ  اب  اههتـشرف  هک  تسیرازبا  هک  تسنیا  دوصقم  ار  رگید  کی  دـننزب  نآ  اب  ناکدوک 
. دننارب ار  ربأ  نآ  اب  اههتشرف  هک  رون  زا  تسیاهنایزات  قرب  تسا ، سابع 

لوسر ور  نیا  زا  شرع و  ریز  تسیئایرد  زا  تسا  وا  زا  رادـناج  يزور  هک  یناراـب  هک : مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  يدنـسب  يدـنوار : رداون  - 27
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بیرق شرعب  بآ  نیا  دومرفیم  سپس  دشیم ، رت  ششیر  رس و  ات  داتسیایم  دشیم و  یناراب  ناراب  تسخن  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ 
، تسا ایرد  نامه  نزم ، هک ، هدش  هتفگ  دسر و  نیمزب  ات  درآ  ورف  نامسآب  نامـسآ  نآ  زا  ار  نآ  درابب  هک  دهاوخ  ادخ  نوچ  تسا و  دهعلا 
. دوخ ياج  رد  دسر  نیمزب  ات  تسیاهتشرف  هرطق  ره  اب  دزیر و  ورف  بآ  نزم  زا  هگنآ  دنک و  ازناراب  ار  ربأ  هک  دزو  يداب  ادخ  شرع  قاس  زا 
. تسا هدنراب  هکنیا  زج  نشور  زور  ای  کیرات  بش  رد  زگره  دهجن  قرب  هک : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  خیشلا : سلاجم  رد  - 28

. هدروآ ار  شدننام  هضور )  218  ) یفاک رد 
. درابن هدیشخرد  هک  اجنآ  رد  هچرگ  تسه  یناراب  یقرب  ره  اب  نایب :

تـسا یتکرب  دومرفیم : دیلامیم و  یناشیپ  يالابب  دیـسریم  ودب  ناراب  نوچ  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  دوب  نینچ  يدنوار : تاوعد  - 29
هدروخن تسد  هک  نامسآ  زا 

327 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا هدیدن  کشم  و 

: تفگ دنیاهداب ، وت  رب  ياو  دومرف : دیسرپ  ًاْورَذ » ِتایِراَّذلا  َو   » زا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  زا  ءاّوک  نبا  هک  تسا  تاراغلا  باتک  رد  - 30
ًاْرمَأ ِتامِّسَقُْملاَف  تفگ : وت ، رب  ياو  اـهیتشک  دومرف ، ًارُْـسی ؟ ِتاـیِراْجلاَف  سپ  تفگ ، وت ، رب  ياو  اـهربأ ، دومرف : تسیچ ؟ ًاْرقِو  ِتـالِماْحلاَف 

سوق نآ  یلو  تسناطیـش  حزق  هک  حزق  سوق و  وگم  وت  رب  ياو  دومرف : تسیچ ؟ حزق  سوق  تفگ : وت ، رب  ياو  اههتـشرف  دومرف : دنتـسیچ ؟
. تسین یقرغ  حون  موق  زا  سپ  تسا  نیمز  لهأ  ناما  و  تسا ،

. دسرن ادخ  رکاذب  هقعاص  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  يدنسب  حیرش : نب  دّمحم  نب  رفعج  باتک  رد  - 31
. تشذگ هرامش 3  رد  نآ  همجرت  - 32

. تشذگ هرامش 22  رد  - 33
هک 100 ره  دومرف : تسیک ؟ ادخ  روآدای  متفگ : دنسرن ، ادخ  روآدایب  اههقعاص  دومرف : هک  مشـش  ماما  زا  ج 2 ص 500 :)  ) یفاک رد  - 34

. دناوخب هیآ 
راوآ ریز  دوش ، قرغ  دریمیم ، یگرم  رهب  نمؤم  دومرف : نمؤم ، ندرم  زا  مشش  ماما  زا  مدیـسرپ  هک  ریـصب  یبأ  زا  ( 0000  ) نامه زا  و  - 35

. دریگن دشاب  ّلج  ّزع و  ادخ  دای  هک  یسک  و  دریگب ، شاهقعاص  دروخب ، شاهدنرد  دور ،
نیا رد  دنـشاب  مه  لابند  هنوگچ  هک  یناراب  كاپ و  نامـسآ  رد  شیدنیب  لّضفم  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  لضفم : دـیحوت  - 36

ناروناج نت  دـندنگب  اهیزبس  اههرت و  دـشاب  هتـسویپ  ناراب  رگا  هک  ینیبن  دروآیم ، یهابت  دوب  هشیمه  ناشیکی  رگا  و  وا ، تحلـصمب  ناهج 
، دشاب كاپ  نامـسآ  هشیمه  رگا  دنوش ، ناریو  همه  اههار  دـنوش ، دـیدپ  نآ  رد  يرامیب  یعاونا  و  یتخـسب ، دوش  درـس  اوه  دـنوش ، تسس 
زا يرگید  عاونأ  دوش و  کشخ  رپ  اوه  و  دـنوش ، دـنمنایز  مدرم  و  دور ، ورف  اـهرهن  اههمـشچ و  بآ  دزوسب ، هاـیگ  دوش  دـید  اـب  یکـشخ 

دنشاب مه  لابندب  ملاع  رد  نینچمه  نوچ  دهد و  خر  يرامیب 
328 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. ددرگ راوتسا  بوخ و  زیچ  همه  دنریگولج و  ار  يرگید  ررض  مادک  ره  دشاب و  لدتعم  اوه 
زا دـشک و  درد  رازآ و  یمک  یناـسنا  هکنیا  يارب  دوش  هتفگ  دـشابن  یناـیز  چـیه  دـیابن  ود  نآ  زا  مادـک  چـیه  رد  ارچ  دـیوگ : یـسک  رگا 

، دوش هب  هدـش  هابت  وا  زا  هچنآ  دـیآ و  اجب  شعبط  ات  دراد  هزمدـب  خـلت و  ياهورادـب  زاین  يرامیب  رد  یمدآ  هچنانچ  و  دـنک ، هرانک  ناهانگ 
تـسا وا  دشر  ّظح و  هچنآ  يارب  و  دشکب ، يراکدـب  زا  تسد  ات  دـنک  رازآ  ار  وا  هچ  نادـب  دراد  زاین  دـش  وران  شکرـس و  یتقو  نانچمه 

. دیآ دوخب 
اب تسا  ربارب  نیا  ایآ  ددرگن ؟ دـنلب  شمان  دوشن و  گرزب  اهنآ  دزن  دـنک  شخپ  شروشک  مدرم  نایم  هرقن  ـالط و  اـهراورخ  یهاـشداپ  رگا 
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. نیمز میلاقا  همه  رد  هرقن  الط و  اهراورخ  زا  شیب  دیازفیب  ار  تالغ  دزاس و  دابآ  ار  دالب  هک  هدننکباریس  ناراب  کی 
زا کچوک  زاین  کی  اسب  و  دنربخیب ، نآ  زا  نانآ  مدرم و  رب  تسا  رتگرتس  شتمعن  رتگرزب و  شردـق  هزادـنا  هچ  ناراب  کی  ینادـن  ایآ 

دزیر ورف  هک  شیدـنیب  دوخ  یتـفرعمیب  یناداـن و  زا  گرزب  یتـمعن  ربارب  رد  نوبز  يزیچ  يارب  دـنک  مشخ  دّرغب و  دـتفا و  سپ  اـهنآ  یکی 
، دشیم مک  نآ  عرز  تفرگیمن و  ار  نیمز  دنلب  ياهاج  دمآیم  رگید  يوس  زا  رگا  و  دریگارف ، تسا  ربطـس  هدمآرب و  هچنآ  ات  الاب  زا  نیمزب 

. مید زا  تسا  رتمک  دوش  تشک  يرایبآب  نیمز  زا  هچنآ  ینیبن  ایآ 
هلیـسو نادب  و  دیآ ، تسدـب  رایـسب  راب  راوخ  دـننک و  تشک  ار  اههوک  هنماد  روانهپ  ياهنابایب  هک  اسب  و  دریگب ، ار  نیمز  همه  هک  تسناراب 

. دنوش مورحم  ناناوتان  دنربن و  ار  نآ  نادنمورین  دننکن و  بآ  هراب  رد  هزیتس  عازن و  دتفیب و  مدرم  زا  يرای  بآ  جنر  دالب  زا  يرایسب  رد 
هرابکی شرگا  و  دـنک ، باریـس  ار  نآ  دور و  ورف  نیمزب  ات  شدومن  حـشرت  نوچ  یئاههرطق  یمارآـب  درک  نیمز  هناور  ار  نآ  نوچ  هگنآ  و 

نیمز و دـنایورب و  ار  هتـشاک  هناد و  ات  دوشیم  لزاـن  مارآ  و  درکیم ، درخ  مهرد  ار  هدـش  اـپرب  تعارز  تفریمن و  ورف  نیمزب  تخیریم  ورف 
تسیرگید حلاصم  شلوزن  رد  مه  زاب  و  دزاس ، هدنز  هتسر  ار  تعارز 

329 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
تعارز تخرد و  زا  ار  ناقری  درد  و  دـشاب ، اوه  ترودـک  زا  هک  دزاـس  فرطرب  ار  ءاـبو  و  دـنک ، كاـپ  ار  اوه  و  دـنک ، مرن  ار  اهندـب  اریز 

. اهنآ دننام  دیوشب و 
؟ دسریمن گرزب  ياهنایز  تخس  ياهناراب  زا  اهلاس  یخرب  رد  ایآ  دیوگ : یسک  رگا 

؟ دناسریم تفآ  تعارزب  دنکیم و  رامیب  ار  مدرم  دـیامنیم و  كانمن  ار  اوه  ای  و  دـنکیم ، دوبان  درخ و  ار  اهتعارز  يرایـسب  هک  گرگت  زا  ای 
مدـقم وا  ینید  حالـص  نیا  دزاس و  رانکرب  نآ  يورهلابند  هانگ و  زا  ار  وا  ات  دوش  نینچ  ناسنا  يونعم  تحلـصم  يارب  اسب  ارچ ، دوش  هتفگ 

. یلام نایز  رب  تسا 
اب خ اههخـسن  یخرب  رد  تسین و  فّلکتیب  یلو  هدننکهتـسخ  هدننکدنک و  ینعی  تسا  هطقنیب  ءاحب  رـصاح » ءام   » اههخـسن رثکأ  رد  نایب :

. تسا تعارز  تفآ  ناقری ، و  ریگولگ ، هزمدب و  ظیلغ و  ینعی  تسا  هطقن  هس  رادهطقن و ث 
میتفاین ظفل  نیدب  یتیاور  روثنم  ّرد  رد   ) دناسرب ار  اههویم  درآ و  تبوطر  دیفس  ربا  دراد و  ناراب  هایـس  ربأ  هک  سابع  نبا  زا  روثنم : رد  - 37

هک سابع  نبا  زا  ج 5 ص 73 :)  ) روثنم رد  - 38 یقرواپ 387 ) زا  ج 1 ص 165 -  ) هدش انعمب  لقن  هک  اسب  تسه و  نآ  رد  انعم  نیدـب  یلو 
ات اهنآ  نایم  شمینادرگب  هتبلا  و   ) دناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  دنک  فرـصم  دهاوخ  اجرهب  ار  نآ  ادخ  یلو  تسین  یلاس  زا  رتمک  یلاس  ناراب 

(. ۀیآلا  ) دنوش روآدای 
لیئربج منادـب  ار  ربأ  رما  مراد  تسود  هک  دیـسرپ  لـیئربج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  هرفع  ـالوم  رمع  زا  و  ( 0000 - ) 39

. دیرابب هرطق  نانچ  نینچ و  دلب  نالفب  هک  دیآ  ام  تسدب  هدش  رهم  ياهکچ  تفگ : وا  سرپب ، وا  زا  تسا  ربأ  هتشرف  نیا  تفگ :
«. نشور یباهش  تسا  وا  لابندب  سپ   » دناوخ درادن و  اطخ  دوش  هدز  باهش  نوچ  هک  سابع  نبا  زا  و  000 ص 271 :) - ) 40

. دوش نوریب  دّردب و  یلو  دنریمب  هن  دنوش ، هتشک  هن  باهش  اب  هک  تسا  وا  زا  رگید  تیاور  رد  و  - 41
330 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

رد اما  داع ، موق  كاله  حون و  نافوط  رد  زج  هنامیپ  هب  رگم  ار  یبآ  داب و  چیه  هداتـسرفن  ادخ  هک  سابع  نبا  زا  00 ج 6 ص 279 :) - ) 42
-11 درک ، یـشکرس  بآ  هک  نوچ  ام  هک  یتسار   » دناوخ سپـس  دـنریگب  ار  نآ  ولج  دنتـسناوتن  شنابهگن و  رب  درک  یـشکرس  بآ  نافوط 
-6 شکرس ، رصرص و  دابب   » دناوخ سپس  دنتشادن ، نادب  یهار  تفر و  ردب  شنانابهگن  تسد  زا  داب  هک  یتسار  داع  زور  رد  اما  و  هقاحلا »

«. هقاحلا
. هتشرف تسدب  هنامیپ و  اب  زج  دوشن  ورف  یبآ  هرطق  دومرف : هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  و 
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هتسشن شباحصا  زا  نت  دنچ  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  سابع  نبا  زا  نیـسحلا  نب  یلع  زا  يرهز  زا  00 ج 5 ص 235 ) - ) 43
: دومرف دش ، باترپ  هراتس  دندوب و 

یـسک یگدنز  ای  گرم  يارب  نیا  دومرف : هدرم ، یگرزب  ای  هدـش  دـلوتم  یگرزب  میتفگیم : دـنتفگ  نیا ؟ هراب  رد  دـیتفگیم  هچ  تیلهاج  رد 
دنـشرع و يولهپ  هک  ینامـسآ  ياههتـشرف  سپـس  دنیوگ ، حـیبست  شرع  نالماح  يراکب  دـهد  ینامرف  راگدرورپ  نوچ  یلو  دوشن  باترپ 
ره دنروخ ، ریت  دنیابرب و  نج  و  ایند ، نامسآب  ات  دسر  ینامـسآب  ینامـسآ  ره  زا  ربخ  و  دومرف ؟ هچ  امـش  راگدرورپ  دنیوگ  شرع  نالماحب 

. دنیازفیب نادب  دننک و  فیرحت  یلو  تسا  قح  دنرآ  تسرد  يربخ 
سپ نتفرگ  شوگ  يارب  میتسشنیم  هک  ام  میدوب   » يدید يرآ  تفگ : هدشیم ؟ باترپ  باهش  مه  تیلهاج  رد  متفگ : يرهزب  تفگ : رّمعم 

. هدش تخس  اهنآ  راک  هدش  ثوعبم  ادخ  لوسر  یتقو  زا  تفگ : نجلا » - 10 دبای ، ار  نابهدید  یباهش  دریگ  شوگ  نونکا  هک  ره 

 ... ناراب و نامک  نیگنر  نیمز  تاقبط  رصانع  دروم  رد  راتفگ  میمتت 

رت تسا و  درس  بآ  رت ، تسا و  مرگ  ءاوه  کشخ ، تسا و  مرگ  شتآ  دنتفگ : كاخ ، بآ و  ءاوه ، شتآ ، دندرک : تباث  رصنع  هفسالف 4 
. هقبط راهچ  رد  ءاوه  شریز  تسا ، هقبط  کی  تکرح و  رد  شلابندب  دنناد و  ام  کلفب  هدیبسچ  ار  شتآ  هرک  کشخ  درس و  نیمز  و 

331 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
رد نآ  زج  نازوس و  ياهنوتـس  كزاین و  راد و  هلابند  ياههراتـس  دنوش و  یـشالتم  نادب  ریز  زا  هدـمآرب  ياهدود  هک  شتآب  هتخیمآ  مکی :

. دنوش دیدپ  نآ 
. دندرگ دیدپ  نآ  رد  اهباهش  دنوش و  دوبان  نآ  رد  فیطل  ياهدود  هک  نادب  کیدزن  كاپ و  ءاوه  مود :

. دسرن نادب  نیمز  زا  سکعنم  وترپ  هک  راخب  هطساوب  درس  ءاوه  موس :
. هدش مرگ  دیشروخ  وترپ  ساکعنا  رثا  رب  هک  بآ  نیمز و  حطس  رواجم  مه  رد  ءاوه  مراهچ :

یهت هتفرگ و  ارف  بآ  ار  نآ   3 هک 4 / تسا  نیمز  هرک  نآ  اریز  دراد ، هطاحا  اـبیرقت  نیمز   3 هب 4 / تسا و  ماـمتان  هک  بآ  هرک  نآ  زا  سپ 
کی بآ  دـنیامنیم ، ار  هرک  کی  مه  اـب  نیمز  بآ و  نونکا  تسنآ و  نوردـب  نیمز  هدـش و  هکیت  هک  یهت  ناـیم  هرک  لکـشب  بآ  تسین ،

و هتخیمآ ، نادـب  مه  نیمز  ءازجا  هدرک و  ذوفن  نآ  رد  دیـشروخ  وـترپ  نوـچ  تسین  صلاـخ  تسا و  نیمزب  طـیحم  ياـیرد  هک  تسا  هقبط 
زکرم اب  قبطنم  نآ  زکرم  هک  یعـضوب  تسا  نکاس  هنایم  نیا  رد  نیمز  دوش و  يدـنب  هقبط  هک  تسین  نآ  ياـههکیت  رد  ینادـنچ  تازاـیتما 

. تسناهج
بکاوک بورغ  عولط و  دـخرچیم و  برغمب  قرـشم  زا  دوخ  رودـب  نیمز  دـناهتفگ  ناـنآ  يامدـق  یخرب  و  هفـسالف ، ناـیم  روهـشم  تسنیا 

مولعم یملع  لئاسوب  تسا و  روهشم  ربتعم و  نونکا  یلو   ) تسا كورتم  تسس و  هفسالف  دزن  لوق  نیا  کلف و  تکرح  هن  تسنآ  هطـساوب 
(. مجرتم حرش   ) تسا

. تسا هقبط  هس  ار  نیمز 
. زکرم درگ  رد  صلاخ  مکی :

. بآ رواجم  لگ  مود :
اههوک اهتـشدب و  و  دـندرگ ، دـیدپ  نآ  رد  ناروناج  ناهایگ و  نداعم و  دـنوش و  سبح  نآ  رد  دود  راـخب و  هک  بآ  زا  نوریب  هقبط  موس :

هکنیا يارب  دناهتفگ : هداتفا ؟ نوریب  بآ  زا  ارچ  یلو  هدش  میسقت  میلقا  تفهب  دنیوگ و  نوکسم  عبر  ار  نآ  هک  دوش  شخپ 
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وترپ تسا و  یبونج  ياهجرب  رد  دیشروخ  ضیضح  نوچ  هدش ، هدیشک  بونج  تمـسب  بآ  تسا  بونج  رد  هک  دیـشروخ  ترارح  رثا  رب 
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. دشکیم ار  تبوطر  ترارح  تسا و  رتشیب  نآ  یمرگ  رود و  زا  ات  دراد  يرتشیب  رثا  کیدزن  زا  نآ 
و يرگیدب ، یکی  زا  دیـشروخ  جوا  لاقتنا  لابندب  لامـشب  بونج  زا  دوش و  اجباج  بونجب  لامـش  زا  هرومعم  هک  تسا  نکمم  نیا  رب  انب  و 
ات ددرگن  رود  رپ  ناتسمز  رد  ددرگ و  هدنزوس  امرگ  دوشن و  رس  يالاب  کیدزن  باتفآ  ناتسبات  رد  ات  تسا  جوا  تمـس  رد  هشیمه  هرومعم 

. دوش هدنشک  امرس 
هدـش و هدیـشک  اهنآ  نوردـب  بآ  هدـمآ و  دوجوب  مولعمان  ببـس  کیب  یقیمع  ياـهلادوگ  لامـش  تمـس  رد  هک  تسنیا  يارب  دـناهتفگ  و 
مدآ و هاگیاج  دشاب و  بآ  زا  نوریب  نیمز  شخب  نیا  هک  تسادخ  تساوخ  درادـن و  یعیبط  ببـس  دـناهتفگ  و  هداتفا ، نوریب  دـنلب  ياهاج 

. ددرگ نانآ  یگدنز  لئاسو  نارادناج و  زا  وا  زج 
رمرم گنـس  هک  بآ  نوچ  دنوش ، لدب  رگیدکیب  هطـساوب  ای  هطـساویب  مادک  ره  دنداسف و  نوک و  ياریذپ  رـصانع  نیا  همه  دنیوگ  زاب  و 
مجح بآ  مجحب  کیدزن  یناـمز  كدـنا  رد  دوش و  عمج  يدوگ  کـی  رد  هک  تسیندیـشون  ناور  لـالز  بآ  زا  رمرم  گنـس  نوچ  دوش ،

يورین نآ  رد  ادـخ  هک  تسا  اهاج  یخرب  تیـصاخ  رثا  رب  نیا  دـناهتفگ : و  هدـش ، لقن  ناـجیابرذآ  هغارم  ياـهاج  یخرب  زا  هچناـنچ  دریگ 
نیمز شزرل  هطـساوب  دنـشاب  نیمز  نورد  رد  اسب  و  دنوش ، گنـس  دنروخرب  نادب  اهبآ  نوچ  يزاس و  گنـس  يارب  هدیرفآ  يرثا  رپ  یندعم 

. دنیآردب
نز درم و  زا  یمدآ  صاخشا  لکـشب  یگنـس  ياههرکیپ  اهاج  یخرب  رد  و  دندش ، گنـس  مدرم  یخرب  هک  هدش  لقن  هچنآ  تسباب  نیا  زا  و 
هک صوصخم  لاحب  یمدآ  روما  همه  اب  بآم  روناج  یـصاخشا  دنرادن ، مک  يزیچ  نت  طوطخ  هرکیپ و  رد  هک  كدوک  مه  هدـش و  هدـید 

(. نایاپ  ) دنشاب هدش  نینچ  ادخ  مشخ  رثا  رب  تسین  رود  دندش و  گنس  هدوب  هتسباو  اهنادب  هچنآ  اب  دندوب و  یمدرم  دوریم  بلاغ  نامگ 
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رب اوه  هک  هدش  هدید  نآ  زج  هوک و  ياههلق  رد  هچنانچ  ددرگیم ، بآب  لدب  اوه  دوشیم و  ناور  بآ  یئایمیـش  لامعا  اب  گنـس  دـناهتفگ :
ندـش مرگ  اـب  مه  بآ  و  دوـش ، هدـید  تسا  خـی  رب  وراو  ساـط  رب  هـک  یتارطق  رد  و  ددرگیم ، هدـنناکچ  ربا  دوـشیم و  ظـیلغ  يدرـس  رثا 
ءازجا هدش و  هتخاس  بآ  زا  هک  تسیئاوه  راخب  نوچ  دوش ، هدـید  مرگ  بآ  زا  دـعاصتم  راخب  رد  هچنانچ  دوشیم  اوه  شتآ  ای  دیـشروخب 

دورن نآ  رد  هزات  ياوه  تسا و  هتـسب  نآ  ياهخاروس  هک  مدرب  يرگنهآ  هروک  رد  هچنانچ  دوش  شتآ  اوه  و  دراد ، دوخ  اب  مه  بآ  فیطل 
. هدش شتآ  نورد  ياوه  هک  دوش  هظحالم 

هچ ره  درپ و  الاب  میقتسم  ّطخب  دنامب  شتآ  رگا  اریز  غارچ ، هلعش  رد  دوش ، ءاوهب  لدب  مه  شتآ  و  تسا ، لیبق  نیا  زا  مه  هدنشک  مرگ  داب 
. تسین نینچ  دزوسب و  دشاب  شربارب  رد 

هک دوش  دیدپ  هنایم  تیفیک  کی  دننک  رثا  مه  رد  دوخ  داضتم  ياهورین  اب  دنزیمایب و  مه  اب  دنوش و  درخ  رـصانع  نیا  نوچ  دـنتفگ  مه  زاب 
دشاب صقان  اسب  درادهگن و  زارد  ینامز  ار  نآ  دوش و  هضافا  نادب  ياهیعون  تروص  یندنام  دشاب و  لماک  رگا  بیکرت  نیا  و  دشاب ، جازم 

. ّوج تانئاک  دننام  ددرگ  ّلحنم  یببس  كدناب  دننکن و  یگنرد  و 
دیدپ راخب  زا  مکی  عون  نیمز ، نورد  ای  نیمز  يور  رد  ای  دننیمز  يالاب  ياضف  رد  ای  اریز  دنعون ، جازمیب 3  تابّکرم  هتفگ : دصاقم  ّفلؤم 

ءازجاب هتخیمآ  كاخ  ءازجا  یکـشخ  زا  تسا و  راخب  هک  درآرب  راد  بآ  یئاوه  ءازجا  يرت  زا  هک  دـنترارح  رثا  ود  ره  هک  ناـخد  اـی  دوش 
. تسا دود  نآ  دراد و  مه  ءاوه  ءازجا  هتبلا  شتآ و 

رگا و  ددرگ ، هدـنناکچ  ربا  دوش  مهرد  دـسر و  هیریرهمز  هقبطب  اسب  و  ددرگ ، اوه  دور و  لـیلحتب  نآ  یبآ  ءازجا  دوش و  فیطل  اـسب  راـخب 
زا هـک  یتروـص  رد  دزیرب  يدرخ  درگ  گرگت  دـشاب  نآ  زا  سپ  رگا  دزیر و  ورف  فرب  دروـخرب  یتخــس  يامرــسب  شندـشهرطق  زا  شیپ 

دیاسب و شیاههرپ  مهب  دروخرب  تکرح و  هطساوب  اریز  دیآ  رود  تفاسم 
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. دشاب راومهان  تشرد  هن  رگ  ددرگ و  درخ  درگ و 
هقبطب راخب  اسب  و  تسا ، امرـس  راتفرگ  ناتـسمز  رد  دوش و  لیلحت  راـخب  ناتـسبات  رد  نوچ  تسا  زیئاـپ  اـی  راـهب  ياوه  رد  گرگت  اـنامه  و 

و دشاب ، منبش  هن  رگا  ددرگ و  وزع  ددنب  خی  دوش و  مهرد  بش  يامرسب  دشاب و  مک  رگا  ددرگ و  هم  دشاب  رایسب  رگا  سپ  دسرن  هیریرهمز 
. نارابب تسا  فرب  نوچ  منبش  هب  وزع  تبسن 

اهنآب روآ  راشف  ای  نتفر  الاب  زا  عنام  ياهداب  ببسب  دسر  ریرهمزب  هکنآ  زا  شیپ  هدش  مهرد  امرسب  هک  تسیرایـسب  راخب  زا  هدنراب  ربأ  اسب  و 
. تسا هدش  دنک  نیگنس و  رتالاب  ياوه  هکنآ  يارب  ای  تسا  داب  ربارب  رد  هوک  هکنآ  يارب  دنوش  مهرد  ات 

دـشاب مرگ  رگا  دـش  سوبحم  شنورد  رد  دود  دـندش و  ربا  دندیـسر و  درـس  ياوـهب  نوـچ  و  دـشاب ، يدود  هتفر  ـالاب  راـخب  اـب  هک  اـسب  و 
دعر هک  دیآرب  یـشرغ  شندیرد  زا  دردیم و  یتخـسب  ار  ربا  دروآیم و  داسف  دـیآ و  ریزب  دـهاوخیم  هدـش  درـس  رگا  دور و  الاب  دـهاوخیم 

. تسا هقعاص  هک  هدنهج  مهرد و  ای  تسا  قرب  هک  فیطل  یشتآ  تسا و 
هدـهاشم دروخرب  غارچ  هلعـشب  هک  هدـش  شوماخ  غارچ  دود  رد  هچنانچ  دوش  روهلعـش  دـسر و  شتآ  هرکب  دـعاصتم  ظیلغ  دود  هک  اسب  و 

روهلعـش تسا  تفلک  ظیلغ و  سب  زا  هک  اـسب  تسا و  باهـش  ناـمه  دـتفا و  ورف  هک  دـیآ  مشچب  يرتخا  نوچ  روهلعـش  دود  نیا  و  ددرگ ،
دخرچیم کلف  هارمهب  هک  شتآ  هرک  اب  دشاب و  يرتخا  ریز  اسب  رادخاش و  روناج  ای  رام  ای  مد  ای  وسیگ  دننامب  دـنامب  اجب  دزوسب و  دوشن و 

هتفر الاب  هک  دود  دومع  رگا  دراد و  دود  یتفلکب  یگتـسب  نیا  دشاب  هایـس  دشاب ، خرـس  دـهد  خر  نآ  رد  یکانـساره  عضو  اسب  و  دـخرچب ،
(. نایاپ  ) تسا قیرح  نآ  رد  هدش و  ورف  نیمزب  نامسآ  زا  گرزب  يرام  هک  دیآ  رظنب  دوش ، روهلعش  دشاب و  هتسویپ  نیمزب 

: هتفگ سپس  و  هدرک ) لقن  ار  دصاقم  بحاص  نایب  نامه  هقعاص  قرب و  دیلوت  حرش  رد  مه  فقاوم  زا 
ماسجا یلو  دزوسن  ار  اهنآ  دـنک و  ذوفن  راد  هنزور  ماسجا  رد  هک  دوش  فیطل  اجنآ  ات  اـسب  دـسر  نیمزب  قرب  نوچ  هتفگ : فقاوم  حراـش  و 

دننام ار  هنزوریب  مهرد و 
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رد ياهقعاص  کی  هک  هدـش  لقن  رتاوتب  دـشاب ، هدـش  بآ  هک  اهنآ  زا  دزوسب  ار  نامه  و  دـنک ، بآ  دنـشاب  هدـش  هسیک  هک  ياهرقن  ـالط و 
. تخوسن ار  يرگید  زیچ  درک و  بآ  نآ  رد  لیدنق  کی  دروخرب و  فیفح  نب  هَّللا  دبع  یبأ  ریبک  خیش  دبنگب  زاریش 

تـسا تیاکح  و  یتخـسب ، دنک  درخ  ار  نآ  دنز و  هوکب  دزوسب و  ار  نآ  دسر  هچ  رهب  دشاب و  تفلک  مهرد و  هقعاص  قرب و  نآ  هک  اسب  و 
. دوب هدرک  غاد  ار  عطق  لحم  نوچ  دیکچن  نآ  زا  ینوخ  درب و  ار  شیاپ  ود  ره  تفرگ و  قرب  نابایب  رد  ار  یکدوک  هک 

شتآ دشاب  نیمز  اب  هتسویپ  دسر و  شتآب  ات  دور  الاب  دیآرب و  برچ  كانبـسچ و  یناخد و  يراخب  نوچ  هتفگ : هیقرـشم  ثحابم  رد  يزار 
دـنازوسب و تسنآ  درگ  هچنآ  دوـخ و  دـسر  نیمزب  نوـچ  هدـمآ و  نیمزب  نامـسآ  زا  نیـشتآ  يراـم  هـک  دـیآ  مـشچب  دزیر و  ورف  دریگ و 
هک ریز  غارچ  هلیتفب  هلعـش  دریگب و  دسر و  مودب  لوا  دود  میراذگ ، روهلعـش  غارچ  ریز  ار  هدـش  شوماخ  غارچ  نوچ  هک  تسنآ  شاهنومن 

. دسرب تسا  شوماخ 
هک دوش  لیکشت  دننام  ربا  یلالز  راد  تبوطر  ءازجا  اضف  رد  اسب  هتفگ : نامک  نیگنر  هام و  درگ  هلاه  زورب  تلع  هراب  رد  فقاوم  حرـش  رد 

دوش و سکعنم  نآ  رد  دباتب و  رگید  ياهتمـسقب  هام  وترپ  دوش و  دـیدپ  هام  نآ  هحفـص  نایم  زا  دزاسن و  ناهنپ  ار  دوخ  سپ  دـننام و  هنیآب 
دید زا  ار  نآ  هام  عاعـش  توق  نوچ  دیاین  ام  مشچب  دراد  رارق  هام  صرق  ربارب  نآ  زا  هچنآ  اریز  تسا  هلاه  هک  دیآ  مشچب  ياهرئاد  هام  درگ 

. دوش هدید  تسین  هام  دوخ  صرق  ربارب  هک  شتمسق  نآ  یلو  دزادنیب ،
ینارابیب رب  تلالد  دیآ  مشچب  هدیرد  وس  ره  زا  هلاه  رگا  و  دشاب ، مارآ  اوه  دزون و  داب  هک  تسا  یماگنه  هلاه  دیلوت  تقو  رتشیب  دناهتفگ 

نآ زا  هک  تسیداب  لیلد  دـیرد  فرطکی  زا  رگا  دراد و  ناراب  رب  تلالد  دـش  وحم  هلاه  یتقو  اـت  دـشاب  تفلک  ربا  رگا  دراد و  اوه  یکاـپ  و 
تفه هک  دـناهتفگ  یخرب  دـشاب ، رتگرزب  تسا  رتکیدزن  امب  هک  نیریز  رگید و  کـی  يور  دوش  لیکـشت  هلاـه  هقبط  ود  اـسب  دـیآ و  فرط 
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. تسا هدید  رگید  کی  يور  ار  هلاه  هقبط 
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هتفگ انیس  نبا  یلو  دنکیم ، دوبان  ار  كزان  ياهربا  دیشروخ  اریز  تسا  مک  رایسب  دنمان  هوافط »  » ار نآ  هک  دیـشروخ  درگ  هلاه  هک  نادب  و 
درگ هلاـه  و  هدـید ، یمک  هلاـه  همین  کـی  نآ  لابندـب  نآ و  زا  سپ  و  ناـمک ، نـیگنر  ياـهگنر  رد  لـماک  دیـشروخ  درگ  هدـید  ياهلاـه 
وترپ هدوب و  ظیلغ  ربا  نوچ  نامک  نیگنر  نوچ  هدید  ياهلاه  هام  درگ  وا  هک  هدش  تیاکح  و  دیآ ، دـیدپ  هریت  مهرد و  ربا  رثا  رب  دیـشروخ 
دنریگ رارق  دیـشروخ  ربارب  رد  لالز  راد  تبوطر  كزاـن  ياـهربا  هک  اـسب  تسا و  هدـش  رادومن  ناـمک  نیگنر  دـننامب  هدرک و  ناـشیرپ  ار 

. دشاب نامک  نیگنر  نامه  هرئاد و  لکشب 
ای هوک  دننام  دـشاب  ياهریت  مسج  نآ  سپ  دریگ و  رارق  تئیه  نادـب  لالز  فیطل و  يراخب  دیـشروخ  ربارب  رد  نوچ  هک  تسنیا  شحرـش  و 

وترپ ياهگنر  دیآ و  مشچب  نامک  نیگنر  دـنزادنا  راخب  نادـب  دـننادرگرب و  دیـشروخ  زا  ور  نوچ  دـشاب  قفا  کیدزن  دیـشروخ  هریت و  ربا 
زا اهنآ  تشگرب  هوک و  زا  نآ  سپ  ياهگنر  يراخب و  ربا  ياهگنر  فالتخا  بسانتب  دـنوش و  هدـید  هنیآ  رد  هچناـنچ  دـیامنب  ار  دیـشروخ 

. دنیآ مشچب  نوگانوگ  نامک  نیگنر  ياهگنر  هریت  مارجا 
انب و  دنشاب ، یناحور  ياهورین  هیکلف و  تالاصتا  یئاضف  ياههدیدپ  هنوگ  نیا  ندش  دیدپ  ببس  دنتشادنپ  یخرب  هتفگ : هیقرشم  ثحابم  رد 

. تسین نینچ  هکنیا  اب  تسنآ  رد  اعقاو  هک  درب  نامگ  درگنب و  هنیآ  دننام  يزیچ  رد  ار  تسخن  تروص  هک  دنتسین  یلایخ  روما  نیا  رب 
کی زا  یهاـگ  تسا و  يداـم  ببـس  کـیب  یهاـگ  يراـمیب  یتسردـنت و  اریز  تسین  اـم  هتفگ  اـب  یفاـنم  تسا  هتفگ  وا  هکنیا  هـتفگ : ماـما 

یئاضف ياههدیدپ  هنوگ  نیا  هک  دندرک  هدـهاشم  نارگـشیامزآ  هک  تسنیا  وا  نخـس  دـیؤم  یلو  تسا  هیناسفن  تاریثأت  یکلف و  تالاصتا 
دوبن رادـیاپ  لالدتـسا  نیا  دـندوبن  تـالاصتا  نادـب  دنتـسم  یتادوجوم  اـهنآ  رگا  و  دـنهد ، خر  نیمز  رد  یثداوـح  هکنیا  رب  دـنراد  تلـالد 

(. نایاپ )
شنیرفآ نیمز و  رد  ياهدیدپ  کی  دومن  هطساوب  دریگ  مشخ  ای  دنک  ینابرهم  یمدرمب  دهاوخ  هناحبـس  ادخ  نوچ  دناهتفگ : نانآ  زا  یخرب 

ای ناراب  نوچ  ياهدیرفآ 
337 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

دننک و دیدپ  یشبنج  نیمزب  هتشامگ  ياههتشرف  هلیسوب  ات  دیامرف  دیشروخب  هتشامگ  هتشرف  ود  هژیوب  ینامسآ  ياههتشرفب  اهنآ  دننام  داب و 
. تسا ینیمز  رصانع  نتخیمآ  رثا  رب  ددرگ  دیدپ  نیمز  اضف و  رد  هچ  ره  اریز  دوشب  دهاوخ  هچنآ  ات  دننز  مهب  ار  نآ 

ار یمرگ  ینامـسآ  لـئاسوب  نوـچ  اههتـشرف  اریز  تسا  دود  راـخب و  ناـمه  هـتفرگن  دوـخب  یلماـک  جازم  زوـنه  هـک  نآ  هدـیدپ  تـسخن  و 
اهنآ هلیـسوب  هاـگنآ  و  كاـخ ، شتآ و  زا  مود  تسبآ و  اوـه و  زا  ياهتخیمآ  تسخن  هک  دود  نـیمز  زا  دـنرآرب و  راـخب  بآ  زا  دـنزیگنارب 

، نامک نیگنر  هقعاص ، قرب ، دعر و  وزع ، منبـش ، گرگت ، فرب ، ناراب  ربا ، نوچ  دنرادن  لماک  جازم  هک  دـنوش  دـیدپ  يدـنچ  تادوجوم 
وا ياههتشرف  هلیسو  هناحبس و  ادخ  نامرفب  اهنیا  همه  اهرازین ، اههاچ و  اهتانق و  اههمشچ و  ندیشوج  اههزرل و  نیمز  اهداب ، اهباهش  اههلاه ،

«. رونلا - 44 ۀیآلا - ار - ربا  دناریم  ادخ  هک  ینیبن  ایآ   » هدومرف هراشا  اهنآ  زا  یخربب  هناحبس  ادخ  هچنانچ  تسا ،
زا هچنآ  رد  هشیدنا  هکلب  شیاههدیدپ ، زا  يرایسب  اضف و  تیهام  كردب  تسا  یکمک  بوخ  نآ  ضراوع  هبامرگ و  نامتخاس  رد  هشیدنا 
زا يرایـسب  نوچ  نادب  تسا  یکمک  مه  زاب  دیآ  دورف  شاهرهچ  ياهخاروسب  سپـس  دـسر و  وا  زغم  ریرهمزب  دـیآرب و  یمدآ  هدـعم  نیمز 

(. نایاپ  ) یقافآ یسفن و  روما 
. دهاوخیم همدقم  ود  نآ  ندرک  نشور  هتفگ : نامک  نیگنر  ياهگنر  هراب  رد  نیققحم  زا  یکی 

هدید نادب  نتخیمآ  اب  ای  هایـس  هلیـسوب  نوچ  دیفـس  هکنیا  هصالخ  و  دنیآ ، دیدپ  ود  نیا  نتخیمآ  زا  دنهایـس  دیپس و  نایم  هک  اهگنر  مکی -
یناوغرا رد  رتشیب و  یبآ  رد  نآ  هبلغ  و  یناوغرا ، یبآ و  هن  رگا  دیامن و  خرس  دشاب  هایس  رب  بلاغ  دیفس  رگا  دوشیم  رگید  ياهگنر  دوش 
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. تسا رتمک 
يربا هک  اجنآ  تسا و  یهایس  زیچ  میرب  نامگ  دشاب  يوترپ  مینیبن و  ار  دیشروخ  صرق  نوچ  اریز  تسندیدن ، مکح  رد  هایـس  گنر  مود -

هک اجنآ  مینیب و  یناوغرا  تسا  بلاغ  شهایس  هک  اجنآ  مینیب و  خرس  ار  نآ  تسا  یهایس  رب  بلاغ  شیدیفس  تسا 
338 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. یبآ تسا  هنایم 
: میئوگ دندش  هدیچ  همدقم  ود  نیا  نوچ 

يوـلهپ هک  شنوریب  هرود  تسا ، گـنر  هس  تاـقوا  رتـشیب  دـشاب و  ناـمک  نیگنر  دوـش  هدـید  ربا  رد  هنیمز  نیا  رد  دیـشروخ  وـترپ  نوـچ 
یهایس یشیب  یمک و  رد  تسا  هنایم  نوچ  تسیبآ  نآ  ینورد  رود  و  شیب ، شیدیفس  تسا و  مک  شیهایس  نوچ  تسا  خرـس  تسنامـسآ 

هک يدرز  هرود  و  تسا ، مک  شیدیفـس  شیب و  شیهایـس  نوچ  تسا  شفنب  یناوغرا و  تسا  نیمز  يوس  هک  شموـس  هرود  يدیفـس و  و 
رانک رد  دیفس  هک  تسنیا  شتلع  و  یبآ ، رانک  رد  یخرس  زا  تسیدومن  هکلب  تسین  یلقتسم  ساکعنا  دوش  هدید  یبآ  خرـس و  هنایم  یهاگ 

دراد و دومن  رتنشور  تسا  یهایـس  کیدزن  هک  خرـس  هرانک  رتشیب  یهایـس  یبآ  دراد و  يدیفـس  خرـس  هرود  نوچ  و  دیامن ، رتدیفـس  هایس 
نیگنر بیترت  عضو و  یلو  دنراد  ار  هدربمان  گنر  نامه  مادـک  ره  دـنوش و  هدـید  مه  يولهپ  رد  نامک  نیگنر  ود  اسب  دوش و  هدـید  درز 

هک تسین  رود  خرس و  نیریز  یبآ و  نآ  يولهپ  تسا و  شفنب  تسنامسآ  يوس  هک  شیالاب  هرود  ینعی  تسین  ورد  يوراو  ینوریب  نامک 
(. نایاپ  ) دشاب يرگید  يوراو  نامک  نیگنر  ود  زا  یکی 

دنک و یسررب  لئاسم  نیا  رد  تسین  فلکم  یمدآ  تسا و  عرـش  نابز  فلاخم  اهنآ  همه  و  اجنیا ، رد  مدرم  نآ  نانخـس  تسنیا  میوگ : نم 
زا رابخا  يرایـسب  رد  و  تشاذـگیمن ، تشاذـگیمناو  ار  شنایب  عرـش  بحاص  تشاد  فلکم  يارب  يدوس  رگا  و  دـشیدنیب ، اهنآ  قئاقح  رد 

. هدش نغدق  دندومرفن  هچنآ  نتسناد  جنر 
و دـنرادن ، هدـیقع  راتخم  رداقب  هک  تسا  هفـسالف  يأر  میدرک  رکذ  ام  هچنآ  دـنتفگ : ثحابم  نیا  داریا  زا  سپ  شحراش  فقاوم و  فلؤم 
ار اهنیا  همه  دنرادنپ و  اهنآ  فلتخم  ياهجازم  مه و  زا  ادج  نوگانوگ و  روص  رثا  دـنناد و  هدام  ینوگانوگ  زا  ار  ماسجا  روص  ینوگانوگ 
تسا و درف  رهوج  هک  مه  دـننام  دـنراد  هدام  کی  دنـسنج و  کی  همه  ماسجا  دـناهتفگ  ناملکتم  اما  و  دـندنباو ، کلف  عاضوا  تاکرحب و 

راتخم ياناوت  يادخ  تساوخ  تسا و  یضرع  هکلب  تسین  اهنآ  تاذ  زا  ماسجا  فالتخا  دنرادن و  یفالتخا  متا و 
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(. نایاپ  ) تسا
دنیبن یبآ  ناراب و  دراد و  باتفآ  هلق  رـس  رب  هداتـسیا  هکنیا  اب  درابب  دوش و  دـقعنم  هوک  هلق  رب  ربا  هکنیا  زا  دوش  هدـهاشم  هچنآ  هک  نادـب  و 

. هجو ودب  تسین  تسنامسآ  زا  ناراب  دنیوگ  هک  ياهیلوا  رهاظ  فلاخم 
ربا هک  دشاب  هدمآ  دورف  اجنآ  رد  ربا  ندش  هتـسب  زا  شیپ  ای  دوشن  ساسحا  هک  دـنک  حـشرت  هدرخ  هدرخ  نامـسآ  زا  ناراب  تسا  نکمم  - 1

. هدش الاب 
- هر یئاهب - خیش  هچنآ  تسنآ  دیؤم  و  دیآرب ، رت  ياهنیمز  اهایرد و  زا  يرگید  دیآ و  ورف  نامسآ  زا  یکی  تسا  مسق  ود  ناراب  میئوگ  - 2
زا یکیب  دـش و  راوس  راکـش  يارب  يزور  نومأم  هک  دـناهدرک  لقن  ماع  صاخ و  هتفگ : هک  اجنآ  هدرک ، تیاور  حالفلا » حاتفم   » باـتک رد 

. دنام دوخ  ياج  رب  اهنآ  زا  یکی  دنتخیرگ و  دندیسرت و  ناکدوک  همه  درک ، رذگ  كدوک  هتسدب  دادغب  ياههچوک 
یهاـنگ و  منک ، داـشگ  ار  نآ  دوخ  نتفر  اـب  اـت  دوبن  کـنت  هار  نوچ  تفگ : یتخیرگن ؟ تناراـی  دـننام  ارچ  تفگ : دـش و  وا  شیپ  نوماـم 

نیمزب و  داتسرف ، ار  شزاب  دیـسر  دادغب  نوریب  نوچ  و  دمآ ، دنـسپ  وا  نخـس  ار  نومام  مزیرگب ؟ ارچ  سپ  مسرتب  وت  زا  نآ  يارب  ات  متـشادن 
زج دـنتخیرگ  ناکدوک  همه  زاب  تشگرب  هار  نامه  زا  نوچ  و  درک ، بجعت  نآ  زا  نومأم  و  دروآ ، دوخ  كونب  يدرخ  یهام  ات  تشگنزاب 
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. تسخن راب  رد  دوب  هدنام  دوخ  ياجب  هک  كدوک  نامه 
شتـسار دومرف : وا  خـساپ  رد  تسیچ ؟ نم  تسد  نایم  وگب  تفگ : واب  تفر و  وا  دزن  درک و  ناهنپ  دوخ  تسد  ناـیم  ار  یهاـم  نآ  نومأـم 

ار توـبن  داژن  نآ  اـب  دـننک و  راکــش  ار  نآ  ناـهاشداپ  دـنتفیب و  نآ  زا  دـنیآرد و  شنوردـب  درخ  ناـیهام  دریگرب  اـیرد  بآ  زا  ربا  نوـچ 
تـشذگرد زا  سپ  دماشیپ  نیا  متـسه و  اضرلا  یلع  نب  دّمحم  نم  تفگ  یتسیک ؟ وت  تفگ : واب  داتفا و  سارهب  نآ  زا  نومأم  و  دنیامزایب ،

. لاس - 10 دناهتفگ : دوب  لاس  ماگنه 11  نآ  رد  ترضح  نآ  رمع  و  دوب ، مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 
شنارتخد درک و  عضاوت  وا  رب  رد  دیسرپ و  ار  وا  دمآ و  ریزب  بسا  زا  نومأم 
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. دومن جیوزت  ودب 

. تشذگ مالّسلا  هیلع  ماما  خیرات  باوبا  رد  ناتساد  نیا  میوگ : نم 
، تسا گرگت  اهنآ  رد  هک  اههوک  نامـسآ  زا  دروآ  ورف  و   » هدومرف ادخ  هکنیا  و  دنتـسیچ ، ربا  قرب و  دعر و  دـش : لاؤس  یـضترم  دیـس  زا 

؟ هچ ینعی  رونلا » - 44
؟ گرگت تسا  اجنآ  ایآ 

دناهتـشرف و ود  هک  دراد  تیاور  قرب  دـعر و  اما  تسین و  یکـش  نآ  رد  مه و  رد  تسا  یمـسج  ربا  تفگ : خـساپ  رد  هّرـس - سّدـق  وا - و 
زا  » هدومرف ادخ  هکنیا  دشخردب و  مهب  اهنآ  دروخرب  زا  مه  قرب  ربا و  ياههکیت  دروخرب  زا  تسا  یـشرغ  دـعر  هک  تسنیا  میئوگ  ام  هچنآ 

گرگت هک  یماگنه  رد  دنـشاب  هدیرفآ  گرگت  ياههوک  هک  درادن  یعنام  تسا و  ادخ  مالک  هک  درادـن  یکـش  هیآ » رخآ  ات  تسا  اههوک 
. درابیم ورف 

يرجه يدیشروخ  لاس 1351  هام  دادرخ  مّوس  هبنشراهچ  زور  ملاعلا  ءامسلا و  مانب  راونالا  راحب  دلجم 14  زا  دلج 3  همجرت  حرش و  نایاپ 
. ياهرمک دّمحم  نب  رقاب  دّمحم  هماخب  ير  رهش  رد 

یموجن يرامشهاگ 

يرامشهاگ - 1

میوقت و دشابیم . لاس  نآ  روحم  هک  تسا  خیرات  نامز و  باسح  میظنت  يرادهگن و  نییعت ، هویش  میوقت  ای  همانلاس )  ) امنلاس يرامشهاگ ،
. دراد جاور  يرامشهاگ  زا  ینوگانوگ  ياههویش  ناهج  رد  دوش . یم  هتفگ  لاسکی  ای  هرودکی  شیامن  هبساحم و  هب  رتشیب  همانلاس 

هژاو نوماریپ  - 2

: دراد ینوگانوگ  یناعم  میوقت  هژاو 
تاـکرح نآ  رد  هک  دـنچ  یقاروا  اـهتقو ، ندرک  هبـساحم  هلمج : زا  تسا ، هدـمآ  یفلتخم  یناـعم  هملک  نیا  لـیذ  ادـخهد  هماـن  تغل  رد 

 .... رامشهاگ و دنسیون ، ار  نآ  تاریثات  بکاوک و 
یم يربط  خیرات  ریـسفت  رد  تسا . هدمآ  بیکرت  لیدعت و  بسانت ، هزادنا ، ینعم  هب  میوقت  میوقت » نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دـقل   » نآرق رد 

هکنآ رهب  زا  مدآ ، زا  رتوکین  دوـبن  نیمز  تشپ  رب  قـلخ  چـیه  دـیرفایب ؛ ار  مدآ  هک  هگنآ ، هک  میوـقت  نسحا  یف  تفگ  نآ  رهب  زا   :» میناوـخ
رد ینعم  هب  میوقت  : » تسا هدمآ  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد  تسا ». تردق  هاگیاج  نیا  دی  دیرفایب و  شیوخ  دی  هب  ار  وا  لجوزع  يادخ 

... « تسا و هتسیاش  تیفیک  لدتعم و  ماظن  بسانم و  تروص  هب  يزیچ  ندروآ 
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رود کـی  ناـمز  تدـم   ) یقیقح لاـس  قیبـطت  ناـمز و  میظنت  يارب  هک  تسا  نیناوق  لوصا و  زا  يا  هعومجم  یموجن ، حالطـصا  رد  میوقت 
و دنرب ) یم  راک  هب  میوقت  رد  نآ  تامیـسقت  لاس و  �هبـساحم  رد  اهناسنا  هک  ینامز  تدـم   ) يزاجم لاس  اب  دیـشروخ ) رود  هب  نیمز  لماک 

ضیارف ماجنا  یعرـش و  ییوشانز ، یعامتجا ، ینییآ ، یلام ، يزرواشک ، روما  ماجنا  تهج  رتکچوک ، ياه  شخب  هب  نآ  میـسقت  یگنوگچ 
رد [ 5 .] تسا فدارتم  همانهاگ »  » اب نآ  نودـم  لکـش  رد  و  يرامـشهاگ »  » هملک اب  یـسراف  نابز  رد  دریگ و  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ینید 

. دوش یم  هدید  زین  هنسلا » رتفد   » و تیقاوملا » ۀفرعم   » دننام ییاه  هژاو  اههتشبنراوید  اههبیتک و  یمیدق ، نوتم 
هبساحم نیمز  رود  هب  هام  هرک  شدرگ  ساسا  رب  هکلب  دیشروخ  رود  هب  نیمز  شدرگ  ساسا  رب  هن  نیناوق  لوصا و  نیا  عماوج  زا  یضعب  رد 

. دنا هدش  نیودت  و 
، اه هتشبن  گنس  درک .  هدافتـسا  نامز  ندرک  صخـشم  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  میوقت  زا  ندمت ، ياه  هناشن  رگید  رانک  رد  ندمتم  ناسنا 

. دشاب اعدم  نیا  رب  مکحم  يدهاش  دناوت  یم  اه  هینبا  ياه  يراکهدنک  اههبیتک و 

ناهج رد  يرامش  هاگ  هچخیرات  - 3

زا هک  دـندوب  یماوقا  نیلوا  دالیم  زا  لـبق  زا 4241  نایرـصم  دسریم . لاس  هب 30,000  هام  هلها  تبث  هب  هجوت  اـب  میوقت  زا  هدافتـسا  هقباـس 
یلباب ماوقا  دناهدرک . فیرعت  هزور  هام 30 هدزاود  ساسارب  ار  لاس  هک  یموق  نیلوا  نایلباب  دندومن و  هدافتـسا  هزور  يدیشروخ 365 میوقت 
یهام دنچ  ای  کی  دوخ  میوقت  هب  هدش  دایز  لصف  راهچ  اب  ناشمیوقت  فالتخا  هک  دـندشیم  هجوتم  تقو  ره  لاس  دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب 

داهنشیپ هب  دالیم  زا  لبق  لاس 45  رد  رازس  سویلوژ  دوب . یفاضا  هامکی  لاس  شش  ره  نآ  هتفای  لماکت  اتبـسن  لکـش  هک  دندرکیم . هفاضا 
دوب و زور  لاس 365  دوب . زور  لوط 365.25  اب  يدیـشروخ  لاس  ساسارب  میوقت  نیا  درک . یفرعم  ار  ینیلوژ  میوقت  ینانوی  یـسانشهراتس 

أدـبم اب  یحیـسم  يدالیم  میوقت  سپ  نآ  زا  هسیبک .) لاس   ) دـش یم  هفاضا  لاس  لوط  هب  زور  کی  لاـس  راـهچ  ره  زور  رـسک  ناربج  يارب 
نامز رد  دوب  یلباب  میوقت  زا  هتفرگرب  هک  زین  یناریا  میوقت  دـش . رتقیقد  يروگیرگ  میوقت  هلیـسوب  اهدـعب  هک  دـمآ  تسدـب  نآ  زا  يدـالیم 

. دشیم هفاضا  هزور  لاسره 360 نایاپ  هب  زور  دش و 5  هزور  ینیلوژ 365  میوقت  زا  رثاتم  لوا  ریشدرا 

يرامشهاگ لاکشا  - 4

: دنشابیم ریز  یلک  لکش  هس  هب  اهيرامشهاگ 
يدیشروخ يرامشهاگ 
یهم يرامشهاگ 

یهم يدیشروخ -  يرامشهاگ 

يرامشهاگ عاونا  - 5

: زا دناترابع  ناهج  ياهيرامشهاگ  نیرتدربراکرپ  نیرتروهشم و  زا  یخرب 
يدالیم يرامشهاگ 
يرجه يرامشهاگ 

يرمق يرجه  يرامشهاگ 
يدیشروخ يرجه  يرامشهاگ 

ناریا يرامشهاگ 
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ینیچ يرامشهاگ 
ودنه يرامشهاگ 
ياهرک يرامشهاگ 
ییادوب يرامشهاگ 

یناویح يرامشهاگ 
یطبق يرامشهاگ 
يربرب يرامشهاگ 

يربع يرامشهاگ 
ینمرا يرامشهاگ 
يدرک يرامشهاگ 

یناطلس  يریسمرگ  يدرک  يرامشهاگ 
رایسب يدربراک  ای  تسا و  هدش  خوسنم  اه  نآ  زا  هدافتـسا  ای  هک  تسا  هدش  عادبا  زین  يرگید  يرامـشهاگ  ياه  ماظن  الاب ، دراوم  رب  هوالع 

. دراد يا  هقطنم  ای  دودحم و 
ایدپ یکیو  عبنم : 

تعیرش رظنم  زا  موجن 

نآرق - 1

22/ هرقب - 1

َنوُمَْلعَت ُْمتنَأَو  ًاداَدنَأ  ِهِّلل  ْاُولَعَْجت  َالَف  ْمُکَّل  ًاقْزِر  ِتاَرَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلَزنَأَو  ءاَِنب  ءاَمَّسلاَو  ًاشاَِرف  َضْرَألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا 
زا نادب  و  دروآ ؛ دورف  یبآ  نامسآ  زا  و  داد ؛ رارق  هتشارفا ]  ] ییانب ار  نامـسآ  و  هدرتسگ ،]  ] یـشرف امـش  يارب  ار  نیمز  هک  ییادخ ]  ] نامه

شنیرفآ زا  تسخن  هیآ ، نیا  رد  . دینادیم دوخ  هک  یلاح  رد  دیهدن ، رارق  ینایاتمه  ادـخ  يارب  سپ  دروآ ؛ نوریب  امـش  يارب  یقزر  اههویم 
(. ًاشارف ضرالا  مکل  لعج  يذلا  « ) داد رارق  امش  تحارتسا  رتسب  ار  نیمز  هک  ییادخ  نامه  : » دیوگیم نخس  نیمز 

همادا دوـخ  فـلتخم  تاـکرح  هب  اـضف  نیا  رد  يروآماسرـس  تعرـس  اـب  هدرک و  راوـس  دوـخ  تشپ  رب  ار  امـش  هک  يراوـهار  بکرم  نـیا 
تسا . وا  گرزب  ياهتمعن  زا  یکی  دنک ، دراو  امش  دوجو  رب  یشزرل  نیرتمک  هکنآیب  دهدیم ،

، دـهدیم یگدـنز  لیاسو  عاونا  اهتعارز و  اهغاب و  هیهت  هنال و  هناخ و  نتخاس  تحارتسا و  تکرح و  هزاـجا  امـش  هب  هک  شاهبذاـج  يورین 
نامیگدنز لیاسو  اههناخ و  همه  ام و  همه  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  دوبن  نیمز  هبذاج  رگا  هک  دیاهدرک  رکف  چـیه  تسا ، يرگید  تمعن 

دشیم !؟ نادرگرس  اضف  رد  باترپ و  اضف  هب  نیمز  ینارود  تکرح  رثا  رب 
دراد رب  رد  ار  تحارتسا  رطاـخ و  یگدوسآ  شمارآ و  موهفم  اـهنت  هن  شارف ، تسا ، ییاـبیز  ریبعت  هچ  تحارتـسا ) رتـسب  « ) شارف  » هب ریبـعت 

تسا . هداتفا  نآ  موهفم  رد  زین  نتشاد  رارق  لادتعا  دح  رد  ندوب و  مرن  مرگ و  هکلب 
نیمه ریسفت  رد  ار  تقیقح  نیا  شیاویش  نایب  رد  مالّسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  داجـس  ماما  ناهج  نایعیـش  ياوشیپ  نیمراهچ  هکنیا : بلاج 

تسا : هدومرف  حیرشت  هیآ 
ةدیدش و ال  مکدمجتف ، دربلا  ةدیدش  مکقرحتف و ال  ةرارحلا  یمحلا و  ةدـیدش  اهلعجی  مل  و  مکماسجال ، ۀـقفاوم  مکعابطل ، ۀـمئالم  اهلعج 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 483 

http://www.ghaemiyeh.com


یف مکیلع  عنتمتف  هبالـصلا  ةدـیدش  مکقرغتف و ال  ءاملاک  نیللا  ةدـیدش  و ال  مکبطعتف ، نتنلا  ةدـیدش  و ال  مکتاـم ، اهعدـصتف  حـیرلا  بیط 
مکل ! ًاشارف  ضرالا  لعج  کلذلف  مکاتوم :...  روبق  مکتینبا و  مکرود و 

درـس دایز  و  دـیزوسب ، شترارح  زا  اـت  تخاـسن  نازوس  مرگ و  ار  نآ  امـش ، مسج  قفاوم  داد و  رارق  امـش  عبط  بساـنم  ار  نیمز  دـنوادخ  »
هیام ات  دیرفاین  وبدب  ار  نآ  دناسر و  بیـسآ  امـش  زغم  هب  نآ  دنت  يوب  ات  دادن  رارق  هدننز  رطعم و  ردـقنآ  ار  نآ  دـیوش ، دـمجنم  ات  دـیرفاین 

هناخ و نآ  رد  دیناوتب  ات  دـیرفاین  مکحم  تفـس و  نانچ  زین  دـیوش و  قرغ  نآ  رد  هک  دادـن  رارق  بآ  نوچمه  ار  نآ  ددرگ ، امـش  تکاله 
هنوگ نیا  دنوادخ  يرآ  دینک ، نفد  نآ  رد  تسا ) یتحاران  هنوگ  رازه  هیام  نیمز  حطـس  رد  ناشدوجو  هک   ) ار ناگدرم  دیزاسب و  نکـسم 

هحفص 41 .} لوا ،  دلج  نیلقثلا ، رون  « } داد رارق  امش  تحارتسا  رتسب  ار  نیمز 
ءانب .) ءامسلاو  « ) داد رارق  امش  رس  يالاب  رب  یفقس  نوچمه  ار  نامسآ  : » دیوگیم دزادرپیم و  نامسآ  تمعن  هب  سپس 

هب ینعم  نیا  فقـس ، نوچمه  ًاعبط  تسا ، هدـش  انب  امـش  رـس  يـالاب  رب  نامـسآ  هک  تسنآ  رگناـیب  مکیلع »  » هملک هب  هجوت  اـب  ءاـنب »  » هملک
ـ  ءایبنا « ) میداد رارق  یظوفحم  فقس  ار  نامسآ  ام  : » ًاظوفحم ًافقـس  ءامـسلا  انلعج  تسا و  هدمآ  نآرق  رگید  ياج  رد  يرتحیرـص  تروص 

(. 32
فقس نیا  هک  دیایب  بیجع  دنتسه  انشآ  زورما  تئیه  رظن  زا  نیمز  نامسآ و  نامتخاس  عضو  هب  هک  یناسک  زا  یضعب  يارب  ریبعت  نیا  دیاش 

زایپ تسوپ  تاقبط  نوچمه  مه  يور  هب  كالفا  نتفرگ  رارق  هب  رئاد  ار  سویملطب  تئیه  هیـضرف  ریبعت ، نیا  ایآ  تساـجک ؟ تسا و  هنوگچ 
دوشیم : نشور  ًالماک  بلطم  ریز  حیضوت  هب  هجوت  اب  یلو  دنکیمن ؟ یعادت  اههرطاخ  رد 

یکی تسا ، هتفرگ  رارق  قوف  تهج  رد  هک  تسا  يزیچ  اهنآ  همه  كرتشم  ردق  هک  تسا ، هدمآ  یفلتخم  یناعم  هب  نآرق  رد  ءامـس »  » هملک
و هدناشوپ ، ار  نیمز  هرک  رود  ات  رود  هک  یمکارتم  ياوه  رشق  ینعی  تسا ، نیمز  وج  نامه  تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  اهنآ  زا 

تسا . رتمولیک  دص  دنچ  نآ ، تماخض  نادنمشناد  هیرظن  قبط 
دح هچ  ات  هک  تسناد  میهاوخ  میـشیدنیب  تسا  هدرک  هطاحا  وس  ره  زا  ار  نیمز  هک  اوه ، میخـض  رـشق  نیا  یتاـیح ، یـساسا و  شقن  هب  رگا 

تسا . رثؤم  اهناسنا  تظافح  يارب  مکحم و  فقس ، نیا 
هعـشا نیا  باـتفآ ـ  رون  شباـت  زا  عناـم  هکنیا  نیع  رد  هدرک  هطاـحا  ار  اـم  فارطا  نیرولب ، یفقـس  نوـچمه  هک  اوـه  صوـصخم  رـشق  نیا 

زین دـشاب  هتـشاد  تماخـض  رتم  نیدـنچ  هک  نیدالوپ  دـس  کی  زا  هک  تسا  مواقم  مکحم و  يردـقب  تسین  نیرفآ ـ  یگدـنز  شخبتایح و 
تسا ! رتمکحم 

نیا یلو  دشیم  بلس  ناهج  مدرم  زا  شمارآ  ًالمع  دوب و  ینامسآ  هدنکارپ  ياهگنس  رابگر  ضرعم  رد  ًامئاد  نیمز  دوبن ، فقـس  نیا  رگا 
دادعت اهنت  دنکیم و  دوبان  دنازوسیم و  نیمز  حطس  هب  طوقس  زا  لبق  ار  ینامسآ  ياهگنـس  مامت  ًابیرقت  يرتمولیک  دص  دنچ  هدرـشف  رـشق 
زگره مک  دادـعت  نیا  و  دـنوش ، باترپ  ياهشوگ  هب  ناینیمز  يارب  رطخ  گـنز  کـی  ناونع  هب  هدرک و  روبع  نآ  زا  دـنناوتیم  یمک  رایـسب 

دنز . مه  رب  ار  شمارآ  تسا  هتسناوتن 
قداص ماما  ام  گرزب  ياوشیپ  زا  هک  تسا  یثیدـح  تسا  نیمز » وج   » نیمه نامـسآ  یناعم  زا  یکی  دـهدیم  ناشن  هک  يدـهاوش  هلمج  زا 

دیامرفیم : لضفم  هب  هک  اجنآ  تسا  هدش  لقن  نامسآ  گنر  هرابرد  مالّسلاهیلع 
رظن یتح  تسا و  ناسنا  مشچ  يارب  اـهگنر  نیرتقفاوم  هک  هدـیرفآ  یبآ  نینچنیا  ار  نآ  ادـخ  هک  شیدـنیب  نامـسآ  گـنر  رد  لـضفم  يا  »

لضفم .} دیحوت  « } دنکیم تیوقت  ار  هدید  نآ  هب  ندرک 
رد نامسآ  زا  روظنم  نیاربانب  تسین ، نیمز  فارطا  هدش  مکارتم  ياوه  گنر  زج  يزیچ  نامسآ  یبآ  گنر  هک  مینادیم  همه  ار  نیا  زورما 

تسا . نیمز  وج  نامه  ثیدح  نیا 
دناهدش ریخست  نامسآ  لد  رد  هک  یناگدنرپ  هب  اهنآ  ایآ  : » ءامـسلا وج  یف  تارخـسم  ریطلا  یلا  اوری  ملا  میناوخیم  لحن  هروس  هیآ 79  رد 
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دندرکن ؟» هاگن 
ءام .) ءامسلا  نم  لزنا  و  « ) درک لزان  یبآ  نامسآ  زا  و  : » دیوگیم هتخادرپ  ناراب  تمعن  هب  نآ  زا  دعب 

يدام . ياهتمعن  همه  هدولاش  اهیدابآ و  همه  هیام  و  نیرفآ ، یگدنز  و  شخبتایح ، یبآ ؟ هچ  اما 
مینادیم اریز  تسا ، نیمز  وج  نامه  اجنیا  رد  ءامـس »  » زا روظنم  هک  دنکیم  دـیکأت  ار  تقیقح  نیا  رگید  راب  ءام  ءامـسلا  نم  لزنا  هلمج و 

. دنیآیم دوجو  هب  دناهدنکارپ  نیمز  وج  رد  هک  ییاهراخب  مکارت  زا  اهربا  اهربا و  زا  ناراب 

29/ هرقب - 2

ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُهَو  ٍتاَواَمَس  َْعبَس  َّنُهاَّوَسَف  ءاَمَّسلا  َیلِإ  يَوَتْسا  َُّمث  ًاعیِمَج  ِضْرَألا  ِیف  اَّم  مَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 
راوتـسا ار  نامـسآ  تفه  و  تخادرپ ، نامـسآ  شنیرفآ ]  ] هب سپـس  دیرفآ ؛ امـش  يارب  ار  همه  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  هک  یـسک  نآ  تسوا 
یفلتخم ياه  قادـصم  هک  تسا  یعماج  موهفم  نیا  و  تسا ، ـالاب  فرط  ینعم  هب  تغل  رد  ءامـس »  » هملک . تساـناد يزیچ  ره  هب  وا  و  درک ؛

: تسا هتفر  راک  هب  ینوگانوگ  دراوم  رد  نآرق  رد  مینیبیم  اذل  دراد ،
ۀبیط ةرجشک  ۀبیط  ۀملک  ًالثم  هللا  برـض  فیک  رت  ملا  دیامرفیم : هکنانچ  هدش ، قالطا  نیمز  رواجم  تمـسق  رد  الاب » تهج   » هب یهاگ  - 1

تباث و شاهشیر  هک  ياهزیکاپ  تخرد  هب  ار  كاپ  راتفگ  تسا  هدز  لثم  هنوگچ  دـنوادخ  يدـیدن  ایآ   » ءامـسلا یف  اـهعرف  تباـث و  اهلـصا 
(. 24 میهاربا ـ  « ) تسا نامسآ  رد  شاهخاش 

بآ نامسآ  زا  ام  : » اکرابم ًءام  ءامسلا  نم  انلزن  و  میناوخیم : هکنانچ  هدش ، قالطا  اهربا ) لحم  ) نیمز حطس  زا  رترود  ياهقطنم  هب  هاگ  - 2
(. 9 ق ـ  « ) میدرک لزان  یتکربرپ 

رارق یظوفحم  مکحم و  فقـس  ار  نامـسآ  ام  : » ًاظوفحم ًافقـس  َءامـسلا  انلعج  و  هدش : هتفگ  نیمز » فارطا  ياوه  مکارتم  رـشق   » هب هاگ  - 3
(. 32 ءایبنا ـ  « ) میداد

طوقس ربارب  رد  ار  نیمز  هرک  هک  تسا  یماکحتسا  نانچنآ  ياراد  دراد ، رارق  ام  رـس  يالاب  رب  یفقـس  نوچمه  هک  نیمز  وج  مینادیم  اریز 
رگا دنوشیم ، بذج  نآ  يوس  هب  هتفرگ و  رارق  نیمز  هبذاج  هزوح  رد  ًابترم  زورهنابش ، هک  اهگنـس  نیا  دنکیم ، ظفح  ینامـسآ  ياهگنس 
سپ اهگنس  هک  دوشیم  ببس  رشق ، نیا  دوجو  اما  میدوب ، كانرطخ  ياهگنس  نیا  طوقس  ضرعم  رد  ًابترم  ام  دوبن  مکارتم  ياوه  رـشق  نیا 

دوش . رتسکاخ  سپس  لعتشم و  نیمز  وج  اب  دروخرب  زا 
راـخب دود و  هک  یلاـح  رد  تخادرپ  اهنامـسآ  هب  : » ناـخد یه  ِءامـسلا و  یلا  يوتـسا  مث  تسا : هدـمآ  ـالاب » تارک   » ینعم هب  یهاـگ  و  - 4

(. 11 تلصف ـ  ( ) دیرفآ ار  تارک  نیتسخن ، زاگ  زا  و  « ) دندوب
: دناهدرک یفلتخم  ياهریسفت  دنراد و  ینوگانوگ  تانایب  یمالسا  نادنمشناد  نارسفم و  تسیچ ؟ هناگتفه  ياهنامسآ  زا  دوصقم  هکنیا  رد 

هدیقع هب  هک  دیـشروخ ) هام و  لحز ، يرتشم ، خیرم ، هرهز ، دراطع ،  ) دننادیم عبـس » تارایـس   » نامه ار ، هناگتفه  ياهنامـسآ  یـضعب  - 1
دندوب . تارایس  ءزج  میدق  یکلف  نادنمشناد 

تسا . هتفرگ  رارق  مه  يور  هک  یفلتخم  ياهرشق  تسا و  نیمز  فارطا  ياوه  مکارتم  تاقبط  روظنم  هک  دندقتعم  رگید  یضعب  - 2
ینعم هب  هک  تسا  يریثکت  ددع  هکلب  تسین ، صوصخم ) ددع   ) يدادعت ددع  ینعم  هب  اجنیا  رد  تفه  ددع  : » دـنیوگیم رگید  یـضعب  - 3

و میناوخیم : نامقل  هروس  هیآ 27  رد  ًالثم  دراد  ياهظحالم  لباق  رئاظن  نآرق  یتح  برع و  مالک  رد  نیا  و  دشابیم ، ناوارف  دایز و  دادـعت 
ایرد و  دـندرگ ، ملق  نیمز  ناتخرد  رگا  : » هللا تاملک  تدـفن  ام  رحبا  ۀعبـس  هدـعب  نم  هدـمی  رحبلا  مالقا و  ةرجـش  نم  ضرالا  یف  اـم  نا  ول 

تشون .» نآ  اب  ناوتیمن  ار  ادخ  تاملک  دوش ، هدوزفا  نآ  رب  ایرد  تفه  و  بکرم ،
، ددرگ بکرم  زین  اـیرد  نارازه  رگا  هکلب  تسین  تفه  صوـصخم  ددـع  هیآ  نیا  رد  هعبـس »  » ظـفل زا  روـظنم  هک  تسا  نـشور  یبوـخ  هـب 
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تشاگن . نآ  اب  ار  دنوادخ  نایاپیب  ملع  ناوتیمن 
دشاب . روظنم  نآ  زا  یصاخ  ددع  هکنآیب  تسا  الاب  ملاع  ناوارف  تارک  ددعتم و  ياهنامسآ  هب  هراشا  عبس  تاوامس  نیاربانب 

نیا رارکت  تسا ، هناگتفه  ياهنامـسآ  یعقاو  ینعم  نامه  عبـس » تاوامـس   » زا دوصقم  هک  تسا  نیا  دـسریم ، رظن  هب  رتحیحـص  هچنآ  - 4
صوصخم ددـع  نامه  هب  هراشا  هکلب  تسین ، ریثکت  ینعم  هب  اـجنیا  رد  عبـس »  » ددـع هک  دـهدیم  ناـشن  نآرق ، فلتخم  تاـیآ  رد  تراـبع 

تسا .
شـش و  تسا ، لوا  نامـسآ  ءزج  همه  مینیبیم  ام  هک  ار  یتارایـس  تباوث و  تارک و  مامت  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  نآرق  تایآ  زا  اهتنم 

نامـسآ تفه  ناونع  هب  ار  ملاع  تفه  ًاعومجم  تسا و  نوریب  ام  زورما  یملع  ياهرازبا  اـم و  دـید  سرتسد  زا  هک  دراد  دوجو  رگید  ملاـع 
دنهدیم . لیکشت 

ـ  تلصف « ) میداد تنیز  ناگراتس  ياهغارچ  اب  ار  نییاپ  نامسآ  ام  : » حیباصمب ایندلا  َءامسلا  انیز  و  دیوگیم : نآرق  هکنیا : نخس  نیا  دهاش 
(. 12

ـ  تافاص « ) میدیشخب تنیز  ناگراتس  بکاوک و  اب  ار  نییاپ  نامـسآ  ام  : » بکاوکلا ٍۀنیزب  ایندلا  َءامـسلا  انیز  انا  میناوخیم : رگید  ياج  رد 
(. 6

و تسا ، لوا  نامسآ  ءزج  همه  دهدیم  لیکـشت  ار  ناگراتـس  ناهج  مینیبیم و  ام  ار  هچنآ  همه  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخب  تایآ  نیا  زا 
میرادن . نآ  تایئزج  زا  یقیقد  عالطا  رضاح  لاح  رد  ام  هک  دراد  دوجو  رگید  نامسآ  شش  نآ  ياروام  رد 

تـسا لیلد  نیا  هب  درادرب ، هدرپ  هدنیآ  رد  نآ  يور  زا  مولع  تسا  نکمم  تسا و  لوهجم  ام  يارب  رگید  نامـسآ  شـش  میتفگ  هکنیا  اما  و 
ییاجب نونکا  مه  تئیه  ملع  ًالثم  دروآیم ، تسدـب  ار  ییاههزات  شنیرفآ  بئاـجع  زا  دوریم  شیپ  هک  تبـسن  رهب  رـشب  صقاـن  مولع  هک 
هزادنا هب  هلـصاف  دناهدرک ، فشک  گرزب  ياههناخدصر  هچنآ  دنهدیم ، تسد  زا  ار  دید  تردق  اهپوکـسلت  نآ ، زا  دعب  هک  تسا  هدیـسر 

رد هک  دراد  عنام  هچ  سپ  نآ ، نایاپ  هن  تسا  ناهج  زاغآ  نیا  هزات  هک  دـنفرتعم  دوخ  و  دـشابیم ، يرون  لاس  درایلیم ) کـی   ) نویلیم رازه 
ددرگ . فشک  يرگید  ملاوع  اهناشکهک و  اهنامسآ و  تئیه  ملع  تفرشیپ  اب  هدنیآ 

میونشب . ناهج  گرزب  ياههناخدصر  زا  یکی  نابز  زا  ار  نخس  نیا  هک  تسا  نیا  رتهب 
دنکیم : فیصوت  نینچ  ار  الاب  ناهج  تمظع  رامولاپ »  » هناخدصر

، یلو دوبن ، يرون  لاس  دصناپ  زا  شیب  دیـسریم  ام  رظنب  هک  ییایند  تعـسو  دندوب ، هتخاسن  ار  رامولاپ  هناخدـصر  نیبرود  هک  یتقو  ات  »... 
اهنآ زا  یـضعب  هک  دـش  فشک  دـیدج  ناشکهک  اهنویلیم  هجیتن  رد  و  دـناسر ، يرون  لاس  نویلیم  رازه  هب  ار  ام  يایند  تعـسو  نیبرود  نیا 

دروخیم مشچ  هب  یکیرات  بیهم و  میظع ، ياضف  يرون  لاس  نویلیم  رازه  هلصاف  زا  دعب  یلو ، دنراد ، هلصاف  ام  اب  يرون  لاس  نویلیم  رازه 
دنک . رثأتم  ار  هناخدصر  نیبرود  یساکع  هحفص  ات  دنکیمن  روبع  اجنآ  زا  ییانشور  ینعی  دوشیمن ، هدید  نآ  رد  زیچ  چیه  هک 

نآ هب  هبذاج  اب  تسا  ام  تمـس  رد  هک  ییایند  هک  دراد  دوجو  ناشکهک  نویلیم  اهدـص  کیرات  بیهم و  ياضف  نآ  رد  دـیدرت  نودـب  یلو 
ياهرذ زج  تسا  ناـشکهک  نوـیلیم  رازه  اهدـص  ياراد  دـسریم و  رظن  هب  هک  یمیظع  ياـیند  نیا  ماـمت  دوـشیم . يرادـهگن  اـهناشکهک 

دشابن .» يرگید  يایند  مود  يایند  نآ  يوسارف  رد  هک  میرادن  نانیمطا  زونه  تسین و  رتمیظع  يایند  کی  زا  رادقمیب  کچوک و 
ناهج زاغآرس  ار  شیوخ  تایفشک  اهنامسآ  تمسق  رد  دوخ  زیگناتفگش  تفرشیپ  نآ  اب  زونه  ملع  هک  دیآیمرب  یبوخ  هب  هتفگ  نیا  زا 

. درامشیم تمظعاب ، سب  ناهج  ربارب  رد  یکچوک  هرذ  ار  نآ  هکلب  نآ ، نایاپ  هن  دنادیم 

164/ هرقب - 3

ءاَّم نِم  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُهّللا  َلَزنَأ  اَمَو  َساَّنلا  ُعَفنَی  اَِمب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرَْجت  ِیتَّلا  ِْکلُْفلاَو  ِراَهَّنلاَو  ِلـْیَّللا  ِفَـالِتْخاَو  ِضْرَـألاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ 
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َنُولِقْعَی ٍمْوَقِّل  ٍتاَیآل  ِضْرَألاَو  ءاَمَّسلا  َْنَیب  ِرِّخَسُْملا  ِباَحَّسلاَو  ِحاَیِّرلا  ِفیِرْصَتَو  ٍۀَّبآَد  ِّلُک  نِم  اَهِیف  ََّثبَو  اَِهتْوَم  َدَْعب  َضْرألا  ِِهب  اَیْحَأَف 
دوس مدرم  هب  هچنآ  اب  دـنناور  ایرد  رد  هک  ییاـهیتشک  و  زور ، بش و  ندـمآ  رگیدـکی  یپ  رد  و  نیمز ، اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  هک  یتسار 
هنوگ ره  نآ  رد  و  هدـینادرگ ، هدـنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآ ، اـب  و  هداتـسرف ، ورف  نامـسآ  زا  ادـخ  هک  یبآ  نینچ ] مه   ] و دـناسریم ،

، دنـشیدنایم هک  یهورگ  يارب  تسا ، هدـیمرآ  نیمز  نامـسآ و  نایم  هک  يربا  و  اهداب ، ندـینادرگ  رد ] زین   ] و هدرک ، هدـنکارپ  ياهدـنبنج 
أدـبم نآ  زا  ياهناشن  تیآ و  مادـک  ره  هک  یتسه  ناهج  رد  مظن  راثآ  زا  شخب  شـش  هب  هیآ  نیا  رد  . دراد دوجو  ایوگ ]  ] ییاههناشن ًاـعقاو 

: دش هراشا  تسا  گرزب 
ضرالا .)...  تاوامسلا و  قلخ  یف  نا   ...« ) نیمز نامسآ و  شنیرفآ  رد  - » 1

تباث و ناگراتس  رازه  نارازه  و  ناشخرد ، باتفآ  نویلیم  اهنویلیم  ینعی  الاب  ملاع  تارک  همه  نیا  و  هوکشرپ ، نامـسآ  نیا  شنیرفآ  يرآ 
میظع ياهپوکـسلت  تشپ  رد  ای  و  دـنیوگیم ، نخـس  ام  اب  دوخ  ینعمرپ  ياهندزکمـشچ  اب  هراتـسرپ  کیرات و  بش  کـی  رد  هک  راـیس 

هتـسویپ مه  هب  ریجنز  هتـشر  کی  ياههقلح  نوچمه  ار  اهنآ  رـسارس  هک  دوخ ، بیجع  قیقد و  ماـظن  نآ  اـب  دـنهدیم ، ناـشن  اـم  هب  ار  دوخ 
هایگ و عون  رازه  اهدـص  ساـبل  رد  عونتم و  رایـسب  ياـههرهچ  رد  هک  یگدـنز  تاـیح و  رهاـظم  عاونا  اـب  نیمز  شنیرفآ  نینچمه  و  تسا ،

دنتسه . وا  یگناگی  ملع و  تردق و  ناشخرد  ياههنیئآ  وا و  كاپ  تاذ  ياههناشن  همه  هدش ، رگهولج  ناویح ،
شرتسگ نیا  تسین  مولعم  و  دوشیم ، رتشیب  وا  رظن  رد  شتعسو  ملاع و  نیا  تمظع  دوریم ، رتشیپ  رـشب  شناد  ملع و  هچ  ره  هکنیا  بجع 

تفای !؟ دهاوخ  همادا  یک  ات  یملع 
نیا زا  یکی  زا  یئزج  اـم  یــسمش  هموـظنم  هـک  دراد  دوـجو  ـالاب  ملاـع  رد  ناـشکهک  رازه  نارازه  دـنیوگیم : اـم  هـب  نادنمــشناد  زورما 
نایم رد  نادنمـشناد  تابـساحم  يور  هک  دراد  دوجو  ناشخرد  هراتـس  دیـشروخ و  نویلیم  اهدـص  ام  ناشکهک  رد  اهنت  تسا ، اـهناشکهک 

یتردق !؟ هچ  تمظع  هچ  هو  هدنز ،! دوجوم  اهدرایلیم  اب  تسا  ینوکسم  هرایس  اهنویلیم  اهنآ 
راهنلا .)...  لیللا و  فالتخا  و   ...« ) زور بش و  دش  دمآرد و  زین  و  - » 2

رب هتـساک و  یکی  زا  ًامئاد  هک  شیجیردـت  صاخ و  مظن  نآ  اب  یکیرات  ییانـشور و  تفر  دـمآ و  نیا  و  راهن ، لـیل و  ینوگرگد  نیا  يرآ 
یلماکت لحارم  هدـنز  تادوجوم  ناـهایگ و  ناـتخرد و  و  دـیآیم ، دوجو  هب  هناـگراهچ  لوصف  نآ  کـمک  هب  و  دوشیم ، هدوزفا  يرگید 

دنتسه . وا  یلاعتم  تافص  تاذ و  زا  يرگید  هناشن  اهنیا  دننکیم ، یط  ماگ  هب  ماگ  یجیردت ، تارییغت  نیا  وترپ  رد  ار  دوخ 
، دوب بش  هشیمه  اـی  و  زور ، هشیمه  ًالـصا  اـی  تفرگیم و  تروص  جرم  جره و  اـب  مأوت  تارییغت  نیا  اـی  و  دوـبن ، یجیردـت  رییغت  نیا  رگا 

دوب . یناماسبان  یگتفشآ و  راچد  ًامئاد  تشاد  دوجو  ًاضرف  رگا  دشیم و  هدیچرب  یلک  هب  نیمز  هرک  هحفص  زا  یگدنز  تایح و 
سانلا .)... عفنی  امب  رحبلا  یف  يرجت  یتلا  کلفلاو   ...« ) دنیآیمرد تکرح  هب  مدرم  دوس  هب  اهایرد  رد  هک  ییاهیتشک  و  - » 3

ماجنا يارب  نیمز ، فلتخم  طاقن  هب  هلیـسو  نیا  هب  و  ددرونیم ، ار  اهـسونایقا  هنحـص  کچوک ، گرزب و  ياـهیتشک  هلیـسو  هب  ناـسنا  يرآ 
تسا : ماظن  دنچ  لولعم  ینابداب ، ياهیتشک  اب  ًاصوصخم  تکرح  نیا  دنکیم ، رفس  دوخ  دصاقم 

هب نیمز  بونج  لامش و  بطق  زا  موادم  روط  هب  هک  يرـسارس  ياهـشزو  زا  معا   ) دزویم اهـسونایقا  حطـس  رد  هک  یمظنم  ياهداب  تسخن 
ياهـشزو اـی  دـنفورعم ، هزیلآ » رتـنک   » و هزیلآ »  » ماـنب دـنتکرح و  رد  بونج  لامـش و  بطق  يوس  هب  ءاوتـسا  طـخ  زا  ءاوتـسا و  طـخ  يوـس 

دنریگ و هرهب  یعیبط  ناگیار  ناوارف و  يورین  نیا  زا  دنهدیم ، ناکما  اهیتشک  هب  دـننکیم و  تکرح  ینیعم  ياههمانرب  تحت  هک  ياهقطنم 
رب ار  اهنآ  دوشیم و  دراو  ماسجا  هب  نآ  هیحان  زا  هک  یـصوصخم  راـشف  اـی  بوچ  یعیبط  تیـصاخ  نینچمه   ) دـنور شیپ  دـصقم  يوس  هب 
ای و  دنکیم ، میظنت  ار  اهامنبطق  ياههبرقع  هک  نیمز ، یسیطانغم  بطق  ود  ریذپانرییغت  تیصاخ  نینچمه  و  دزاسیم ، روانـش  بآ ، حطس 

اهیتشک زا  هدافتسا  دنهدن ، مه  تسد  هب  تسد  اهماظن  نیا  همه  ات  يرآ  دنهدیم ، ناشن  ناسنا  هب  ار  دصقم  هار  هک  نامسآ  ناگراتـس  ماظن 
وا . كاپ  تاذ  يارب  تسا  یتیآ  زین  اهنیا  هجیتن  رد  تسین و  ریذپناکما  ناشراشرس  دئاوف  نآ  اب 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 487 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسا هدوزفا  نآ  تمظع  رب  بتارم  هب  هکلب  هدـشن  هتـساک  ینعم  نیا  تمظع  زا  يروتوم  ياهیتشک  شیادـیپ  اب  اـهنت  هن  زورما  هکنیا  بجع 
اهنادیم و نآ ، رد  و  دنراد ، تعسو  رهش  کی  هزادنا  هب  یهاگ  هک  دنتسه  يرکیپلوغ  ياهیتشک  رشب  هیلقن  هلیـسو  نیرتمهم  زونه  هک  ارچ 
. دایز ياهامیپاوه  نتساخرب  نتسشن و  يارب  تسا  یمیظع  هاگدورف  نآ  هشرع  رب  ای  دراد و  دوجو  رازاب  یتح  يزاب و  نیمز  حیرفت و  زکارم 

تسا هدرتسگ  نآ  رد  ار  ناگدنبنج  عاونا  هدرک و  هدنز  ار  هدرم  ياهنیمز  نآ ، هلیسو  هب  هداتـسرف و  ورف  نامـسآ  زا  دنوادخ  هک  یبآ  و  - » 4
ۀباد .)...  لک  نم  اهیف  ثب  اهتوم و  دعب  ضرالا  هب  ایحاف  ِءام  نم  ءامسلا  نم  هللا  لزنا  ام  و  ...« )

تاـیح یگدـنز و  دزیریم ، اـج  ره  هـب  یعیبـط  هدـش  هیفــصت  بآ  نـیا  تکرباـب  توارطرپ و  تارطق  ناراـب و  شخبتاـیح  ياـههناد  يرآ 
تادوجوم همه  نآ  دنکیم و  شزیر  یّـصاخ  ماظن  اب  هک  بآ  نیا  دروآیم ، دوخ  هارمه  تمعن ، يدابآ و  تکرب و  تکرح و  و  دشاپیم ،

دنتسه . وا  تمظع  تردق و  روآمایپ  همه  دنریگیم  ناج  ناجیب ، عیام  نیا  زا  هک  یناگدنبنج  و 
حایرلا .)...  فیرصت  و   ...« ) اهداب مظنم  شزو  نداد و  تکرح  و  - » 5

رارق دوخ  هاگنالوج  ار  اههگلج  اههرد و  اههوک و  اهیکـشخ ، حطـس  هکلب  دـنهدیم ، تکرح  ار  اهیتشک  دـنزویم و  اهایرد  رب  اهنت  هن  هک 
هیدـه ام  هب  اههویم  دـننکیم  کمک  اهنآ  يروراب  حـیقلت و  هب  دـنناشفایم و  ناهایگ  هدام  ياهتمـسق  رب  ار  رن  ياـههدرگ  یهاـگ  دـناهداد ،

دننارتسگیم . ار  نوگانوگ  ياهرذب  دننکیم و 
ایرد هدنز  تادوجوم  تسیز  يارب  ياهدامآ  طیحم  ات  دـنزیمآیم  مه  هب  موادـم  روط  هب  ار  اهنآ  اهـسونایقا ، جاوما  نداد  تکرح  اب  ینامز  و 

ددرگ . مهارف 
لیدـعت هب  کمک  ریـسمرگ ، قطانم  هب  ریـسدرس  قطانم  يامرـس  لاقتنا  و  ریـسدرس ، قطانم  هب  ریـسمرگ  قطانم  يامرگ  نداد  لاقتنا  اب  هاگ  و 

دننکیم . نیمز  هرک  ياوه 
دنزاسیم . مهارف  رشب  يارب  ار  هیوهت  هیفصت و  لئاسو  اهلگنج ، اهنابایب و  هب  اهرهش  نژیسکا  دقاف  مومسم و  ياوه  ندرک  اجباج  اب  ینامز  و 

تسا . وا  نایاپیب  فطل  تمکح و  زا  يرگید  هناشن  تاکرب ، دئاوف و  همهنیا  اب  اهداب  شزو  يرآ 
ضرالا .)...  ِءامسلا و  نیب  رخسملا  باحسلا  و   ...« ) دنقلعم نامسآ  نیمز و  نایم  رد  هک  ییاهربا  و  - » 6

هاگن قلعم  نامـسآ ، نیمز و  نایم  رد  هبذاج  نوناق  فالخ  رب  ار  بآ  نت  اـهدرایلیم  دنـشدرگ و  رد  اـم  رـس  يـالاب  هک  مکارتم  ياـهربا  نیا 
دنیوا . تمظع  زا  ياهناشن  دوخ  دننک ، داجیا  يرطخ  نیرتمک  هکنآیب  دنربیم ، رگید  هطقن  هب  هطقن  ره  زا  ار  اهنآ  و  هتشاد ،

هن تشاد و  دوجو  ندیـشون  يارب  یبآ  هرطق  هن  نیمز  يور  ياهیکـشخ  رـساترس  رد  دوـبن  اـهنآ  یهدـبآ » بصنم   » يراـیبآ و رگا  هوـالعب 
زا يرگید  هولج  زین  نیا  دشیم ، هدیشاپ  هدرم  كاخ  اج  همه  رب  دوب و  ریوک  دوب و  هناریو  اج  همه  هایگ ، ندییور  يارب  يرابیوج  همـشچ و 

تسا . وا  تردق  ملع و 
نولقعی .) موقل  تایال  « ) دنشیدنایم دنراد و  شوه  لقع و  هک  یمدرم  يارب  اما  دنتسه  وا  كاپ  تاذ  تمالع  اههناشن و   » اهنیا همه  يرآ 

! رک نارادشوگ  تریصبیب و  نارادمشچ  زغمکبس و  ناربخیب  يارب  هن 
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اَِهباَْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  ْاُوتْأَو  یَقَّتا  ِنَم  َِّرْبلا  َّنِک  ـ َلَو اَهِروُهُظ  نِم  َتُوُیْبلا  ْاُْوتَْأت  ْنَِأب  ُِّرْبلا  َْسَیلَو  ِّجَْحلاَو  ِساَّنِلل  ُتِیقاَوَم  َیِه  ُْلق  ِۀَّلِهألا  ِنَع  َکَنُولَأْسَی 
َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهّللا  ْاوُقَّتاَو 

تـسین نآ  یکین  و  دنا ». ّجح  مسوم ]  ] مدرم و يارب  يرامـش  هاگ  ِصخاش ]  ] اهنآ : » وگب دنـسرپیم ، وت  زا  هام ] [ي  اهلاله تمکح ]  ] هرابرد
، دیسرتب ادخ  زا  و  دییآرد ، اهنآ  يدورو ]  ] رد زا  اههناخ  هب  و  دنک ، هشیپ  اوقت  یسک  هک  تسا  نآ  یکین  هکلب  دییآرد ، اههناخ  ِتشپ  زا  هک 

: لوزن نأش  . دیدرگ راگتسر  هک  دشاب 
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؟ تسیچ هام  لاله  نیا  هک  دننکیم  لاؤس  ام  زا  رایـسب  تفگ  دیـسر و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تمدخ  لَبَج  ْنب  ذاعُم  هک  میناوخیم  یثیدح  رد 
درک . نایب  ناسنا  یگدنز  ماظن  رد  ار  نآ  يونعم  يدام و  دیاوف  دش و  لزان  قوف  هیآ  دراد  هدیاف  هچ  و 

یعیبط  میوقت 
نیا هک  یجیاتن  تلع و  زا  دنتشاد و  ییاهشسرپ  ص )  ) مالسا ربمغیپ  زا  هام  لاله  دروم  رد  یهورگ  تسا  هدمآ  لوزن  نأش  رد  هک  روطنامه 

لاؤـس وـت  زا  هاـم  ياـهلاله  هراـبرد  . » تسا هدرک  سکعنم  تروـص  نیا  هب  ار  اـهنآ  لاؤـس  نآرق  هک  دـندشیم  اـیوج  دراد  ربرد  عوـضوم 
ِۀَّلِهَْالا .) ِنَع  َکَنُولَئْسَی  « ) دننکیم

« رَمَق  » نآ هب  ًادـعب  دراد و  مان  لالِه »  » نیتسخن بش  هس  رد  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و  مود  لوا و  بش  رد  هاـم  ینعم  هب  لـالِه »  » عمج هَّلِهَا » »
دناهدیمان . لاله  ار  نآ  زا  شیب  یضعب  دنیوگیم و 

هیرگ ینعی  ِّیبَـص  لالِْهتِْـسا  زا  لـصا  رد  هژاو  نیا  هـک  دـندقتعم  گرزب  نارـسفم  زا  رگید  یـضعب  و  ناـیبلاعمجم »  » رد یـسربط »  » موـحرم
دننکیم دنلب  کیبل  هب  ار  دوخ  يادـص  نایجاح  هک  اجنآ  رد  زین  هتفر و  راک  هب  هام  زاغآ  يارب  سپـس  هدـش  هتفرگ  دـلوت  زاغآ  رد  كدوک 

دوشیم . هتفگ  ِّجَْحلِاب ) ُمْوَْقلا  َّلَهَا  )
« ِّیبَص لالِْهتِْـسا   » هک دـنادیم  هام  لالِه  نامه  ار  هژاو  نیا  لـصا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نیا  سکع  تادرفم »  » رد بغار »  » تاـملک زا  یلو 

تسا . هدش  هتفرگ  نآ  زا  كدوک ) ندرک  هیرگ  )
. تسا هدش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ًارارک  لاؤس  نیا  دوشیم  مولعم  هتفر  راک  هب  عراضم  لعف  تروص  هب  هک  َکَنُولَئْسَی »  » هلمج زا  لاح  ره  رب 

تسا » جح  مدرم و  يارب  یعیبط )  ) تاقوا نایب  اهنیا  وگب  دیامرفیم : سپس 
ِّجَْحلا .) َو  ِساّنِلل  ُتیقاوَم  َیِه  ُْلق  )

يارب یعیبط  میوقت  کی  هام  تقیقح  رد  دراد  لاس  رد  ینیعم  تقو  هک  ییاهتدابع  رد  مه  دننکیم و  هدافتسا  نآ  زا  هنازور  یگدنز  رد  مه 
هدافتـسا یعیبط  میوقت  نیا  زا  دنناوتیم  دنـشاب  ناهج  زا  ياهطقن  ره  رد  داوسیب و  داوس و  اب  زا  معا  مدرم  هک  دوشیم  بوسحم  رـشب  دارفا 

ماظن تسا  یهیدب  داد و  صیخشت  ناوتیم  زین  ار  هام  ياهبش  تقد  اب  هکلب  تخانش  نآ  اب  ناوتیم  ار  هام  رخآ  طسو و  زاغآ و  اهنت  هن  دننک 
گرزب دنوادخ  لیلد  نیمه  هب  تسین  ریذپناکما  خیرات  نییعت  يارب  یمومع  قیقد و  هلیسو  کی  ینعی  میوقت  نودب  رـشب  یعامتجا  یگدنز 

تسا . هداد  رارق  ناگمه  رایتخا  رد  ار  یناهج  میوقت  نیا  یگدنز  ماظن  يارب 
یعیبـط ياهـسایقم  اریز  تسا  هدـش  هداد  رارق  یعیبـط  ياهـسایقم  قـبط  رب  نآ  تاروتـسد  هک  تسا  نـیا  نیناوـق  تازاـیتما  زا  یکی  ًـالوصا 
رایتخا رد  یعیبطریغ  ياهـسایقم  سکع  هب  اما  دراذـگیمن . نآ  رب  يرثا  نامز  تشذـگ  دراد و  رارق  ناگمه  رایتخا  رد  هک  تسا  ياهلیـسو 

دننک . هدافتسا  یناهج  ياهسایقم  زا  دناهتسناوتن  مدرم  همه  زونه  ام  رصع  رد  یتح  تسین  همه 
باتفآ بورغ  تقو ، نییعت  دروم  رد  تماق و  لوط  یهاگ  ناتشگنا و  دنب  یهاگ  ماگ و  یهاگ  بجو ، یهاگ  ار  سایقم  مالسا  مینیبیم  اذل 

تسا . هداد  رارق  هام  تیؤر  راهنلافصن و  زا  دیشروخ  تشذگ  رجف و  عولط  و 
يرمق ياههام  یلو  هدـش  هتفرگ  نامـسآ  بکاوک  تاکرح  زا  ود  ره  هچرگ  دوشیم  نشور  یـسمش  رب  يرمق  ياههام  زاـیتما  اـجنیا  زا  و 

هام نیا  رد  ًالثم  هک  دنهدیم  صیخـشت  دنراد  هک  یلیاسو  اب  نامجنم  طقف  ار  یـسمش  ياههام  هک  یلاح  رد  تسا  هدهاشم  لباق  همه  يارب 
تسا . ینامسآ  جرب  مادک  یکلف و  ياهتروص  زا  کی  مادک  لباقم  رد  دیشروخ 

یگنوگچ زا  لاؤس  ای  هدوب  تارییغت  نیا  هدـیاف  زا  لاؤس  ناشفدـه  هام  لاله  زا  ناگدننکشـسرپ  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
دناهدوزفا و  ار ، مود  لامتحا  یضعب  دناهتفریذپ و  ار  لوا  لامتحا  نارـسفم  زا  یـضعب  لماک ؛ ردب  ات  لاله  ياهینوگرگد  لاله و  شیادیپ 

جیاتن نایب  هب  نآرق  هدوب  لکـشم  يرایـسب  يارب  نآ  باوج  مهف  دیاش  هتـشادن و  رب  رد  نانآ  يارب  ياهدیاف  نآ  شیادیپ  للع  زا  لاؤس  نوچ 
. دنورب اههجیتن  لابند  هب  اج  همه  دزومایب  مدرم  هب  ات  هتخادرپ  نآ 
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َْنَیب اَم  ُمَْلعَی  ِِهنْذِِإب  َّالِإ  ُهَدـْنِع  ُعَفْـشَی  يِذَّلا  اَذ  نَم  ِضْرَألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ُهَّل  ٌمَْون  َالَو  ٌۀَنِـس  ُهُذُـخَْأت  ُموُّیَْقلا َال  ُّیَْحلا  َوُه  َّالِإ  ـَه  َلِإ َـال  ُهّللا 
ُمیِظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُهَو  اَمُهُظْفِح  ُهُدوُؤَی  َالَو  َضْرَألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُهُّیِسْرُک  َعِسَو  ءاَش  اَِمب  َّالِإ  ِهِْملِع  ْنِّم  ٍءْیَِشب  َنوُطیُِحی  َالَو  ْمُهَْفلَخ  اَمَو  ْمِهیِْدیَأ 

اهنامـسآ رد  هچنآ  نارگ ؛ یباوخ  هن  دریگیم و  ورف  ار  وا  کبـس  یباوخ  هن  تسا ؛ هدنراد  اپرب  هدنز و  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  هک  تسادخ 
هچنآ نانآ و  يور  شیپ  رد  هچنآ  دنک ؟ تعافش  شهاگشیپ  رد  وا  نذا  هب  زج  هک  سک  نآ  تسیک  تسوا . ِنآ  زا  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  و 

، هتفرگرب رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  وا  یسرک  دنباییمن . هطاحا  دهاوخب ، هچنآ  هب  زج  وا ، ملع  زا  يزیچ  هب  و  دنادیم . تسا  ناشرس  تشپ  رد 
هب هک  هدـش  هتفرگ  ثرا ) نزو  رب  « ) سْرِک  » زا يوغل  هشیر  رظن  زا  یـسْرُک » .» گرزب ِيـالاو  تسوا  و  تسین ، راوشد  وا  رب  اـهنآ  يرادهگن  و 

ياهتخت هب  تهج  نیمه  هب  دوشیم و  هتفگ  تسا  هدـش  بیکرت  هتـسویپ و  مهب  هک  يزیچ  ره  هب  زین  یهاگ  دـشابیم و  ساسا  لصا و  ینعم 
. دیآیم دنلبهیاپ  تخت  ای  فقس و  دوخ  ای  فّقسم »  » زیچ ینعم  هب  هک  تسا  شْرَع »  » نآ لباقم  هطقن  دنیوگیم و  یسْرُک »  » هاتوک

هکنیا هب  رظن  دـشابیم و  ملع  زا  هیانک  یـسْرُک  هملک  یهاگ  دنیـشنیم  یـسْرُک  رب  میلعت  سیردـت و  ماگنه  هب  ملعم  داتـسا و  هک  اـجنآ  زا  و 
هب ياهقطنم  رب  ییاورنامرف  و  تردـق »  » و تموکح »  » زا هیانک  تروص  هب  یهاگ  تسا  ناسنا  هرطیـس  ذوفن و  ریز  راـیتخا و  تحت  یـسرک » »

دوریم . راک 
دشاب : دناوتیم  ینعم  دنچ  هب  اجنیا  رد  یسرک  دریگیم ، رب  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  همه  دنوادخ  یسرک  هک  میناوخیم  هیآ  نیا  رد 

هب هتفرگ و  رب  رد  ار  اـج  همه  وا  ذوفن  هقطنم  دـنکیم و  تموکح  نیمز  اهنامـسآ و  همه  رب  دـنوادخ  ینعی  تموکح ـ  ورملق  هقطنم  فلا :
تسا . اهیباحس  اهناشکهک و  ناگراتس و  نیمز و  زا  معا  هّدام  ملاع  هعومجم  دنوادخ  یسرک  بیترت  نیا 

فقس ینعم  هب  تغل  رد  شرع  میتفگ  اریز   ) دشاب هدوب  هدام  ناهج  زا  رتیلاع  رتالاب و  ياهلحرم  دیاب  ینعم  نیا  قبط  شْرَع  هک  تسا  یعیبط 
تعیبط ءاروام  ناهج  ناگتـشرف و  حاورا و  ملاـع  شرع  ینعم  تروص  نیا  رد  و  یـسرک ) سکع  هب  تسا  دـنلبهیاپ  ياـهتخت  ناـبهیاس و  و 

هب يرگید  و  تعیبط » هدام و  ملاع   » ینعم هب  یکی  هک  دنریگ  رارق  مه  لباقم  رد  یسرک  شرع و  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  دوب  دهاوخ 
ینعم هب  تسا  نکمم  دوشن  رکذ  یـسرک  لباقم  رد  رگا  ًاصوصخم  دراد و  زین  يرگید  یناعم  شرع  یلو  تسا  تعیبط » ءاروام  ملاع   » ینعم

دشاب . هدوب  یتسه  ملاع  عومجم 
اریز تسین  نوریب  وا  مـلع  ذوـفن  ورملق  زا  يزیچ  دراد و  هطاـحا  نـیمز  اهنامـسآ و  عـیمج  هـب  دـنوادخ  مـلع  ینعی  مـلع ـ  ذوـفن  هـقطنم  ب :
نب صْفَح  هلمج  زا  تسا  هدـش  هیکت  ینعم  نیا  يور  زین  يددـعتم  تایاور  رد  دـشابیم . ملع  زا  هیانک  یهاگ  یـسرک  میتفگ  هک  روطنامه 

تسیچ ؟ َضْرَْالا » َو  ِتاومَّسلا  ُهُّیِسْرُک  َعِسَو   » زا روظنم  مدیسرپ : ترضح  نآ  زا  هک  دنکیم  لقن  مالّسلاهیلع ، قداص  ماما  زا  ثایِغ 
هرامش 1036 .} هحفص 259 ، لّوا ، دلج  نیلقثلارون ، ریسفت   } تسا وا  ملع  روظنم  دومرف :

: دوـشیم نینچ  هیآ  ینعم  بیترت  نیا  هب  تسا و  هدرک  هطاـحا  ار  اـهنآ  وـس  ره  زا  هک  نیمز ـ  اهنامـسآ و  ماـمت  زا  رتعیـسو  يدوـجوم  ج :
تسا . هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  هتفرگ و  رب  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  همه  دنوادخ  یسرک 

ام َو  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْالا  َو  ِتاومَّسلِاب  ٌطیُحم  ُّیِسْرُْکلَا  : » دیامرفیم هک  اجنآ  هدش  لقن  ریسفت  نیا  مالّسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد 
هرامش 1042 } ثیدح  هحفص 260 ، لوا ، دلج  نیلقثلارون ، ریسفت  « } يرَّثلا َتَْحت 

دراد .» تسا  هتفرگ  رارق  نیمز  قامعا  ریز  رد  هچنآ  اهنآ و  نیب  ام  هچنآ  اهنامسآ و  نیمز و  هب  هطاحا  یسرک  »
ربارب رد  اهنآ  هعومجم  هک  يروطب  تسا  رتعیـسو  نیمز  اهنامـسآ و  زا  بتارم  هب  یـسرک  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  ياهراـپ  زا  یّتح 

اَم : » دوـمرف هک  هدـش  لـقن  مالّـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  هلمج  زا  دـشاب  هتـشاد  رارق  یناـبایب  طـسو  رد  هک  تسا  ياهـقلح  نوـچمه  یـسرک 
و 2، دـلج 1  نایبلاعمجم ، « } ٍةالف یف  ۀَْـقلَحَک  ّاِلا  ِشْرَْعلا  َدـْنِع  ُّیِـسْرُْکلا  اَم  َو  ٍٍةالَف  یف  ٍمَتاخ  ِۀَْـقلَحَک  ّاِلا  ِّیِـسْرُْکلا  َدـْنِع  ُضْرَْالا  َو  ُتاومَّسلا 
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هحفص 362 }
رد تسا  ياهقلح  نوچمه  شرع  ربارب  رد  یسرک  نابایب و  کی  طسو  رد  تسا  يرتشگنا  هقلح  نوچمه  یسرک  ربارب  رد  نیمز  اهنامسآ و  »

نابایب .» کی  طسو 
هدرپ نآ  زا  تسا  هتـسناوتن  رـشب  شناد  ملع و  زوـنه  هک  تسا  يزیچ  موـس  ینعم  یلو  تسا  نشور  موـهفم و  ًـالماک  مّود  لّوا و  ینعم  هتبلا 

لوادـتم قرط  زا  زونه  دـشاب  ام  ناهج  زا  رتعیـسو  بتارم  هب  دـشاب و  هتفرگ  رب  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یملاع  نانچ  دوجو  اریز  درادرب 
تعـسو هک  دـنافرتعم  نادنمـشناد  همه  هکلب  تسین ، تسد  رد  زین  نآ  یفن  رب  یلیلد  هنوـگچیه  لاـح  نیع  رد  تسا ، هدـشن  تاـبثا  یملع 

هک دـنک  اعدا  دـناوتیمن  سک  چـیه  دوشیم و  رتشیب  زور  هب  زور  یموجن  تاعلاطم  رازبا  لئاسو و  تفرـشیپ  اب  ام  رظن  رد  نیمز  نامـسآ و 
يرگید رامـشیب  ملاوع  يوق  لاـمتحا  هب  هکلب  تسا  هدـش  نآ  فشک  هب  قفوم  زورما  ملع  هک  تسا  هزادـنا  نیمه  هب  یتسه  ملاـع  تعـسو 

تسا . نوریب  ام  زورما  لئاسو  دید  ورملق  زا  هک  دراد  دوجو 
ذوفن هب  هراشا  مه  دناوتیم  َضْرَْالا » َو  ِتاومَّسلا  ُهُّیِسْرُک  َعِسَو   » هلمج درادن و  مه  اب  یتافانم  چیه  هناگهس  ياهریـسفت  نیا  هک  دنامن  هتفگان 

نامـسآ و هک  ناهج  نیا  زا  رتعیـسو  یناـهج  مه  وا و  یملع  ذوفن  مه  دـشاب و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  راـگدرورپ  تردـق  هقلطم و  تموکح 
دنکیم . لیمکت  دوب  راگدرورپ  ملع  تعسو  هرابرد  هک  ار  هیآ  لبق  ام  ياههلمج  هلمج ، نیا  تروص  ره  رد  تسا و  هتفرگ  رب  رد  ار  نیمز 

دراد و هطاحا  ملاوع  نیا  همه  هب  وا  شناد  ملع و  یسرک  هتفرگ و  ارف  ار  نیمز  اهنامسآ و  همه  راگدرورپ  تردق  تموکح و  هک  نیا  هجیتن 
. تسین نوریب  وا  یملع  ذوفن  تموکح و  ورملق  زا  يزیچ 

190/ نارمع لآ  - 6

ِباَْبلألا ِیلْوُأِّل  ٍتاَیآل  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِفَالِتْخاَو  ِضْرَألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ 
نآرق تایآ  . تسا هدننک ] عناق   ] ییاههناشن نادنمدرخ  يارب  زور ، بش و  ندـمآ  رگیدـکی  یپ  رد  و  نیمز ، اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  ًاملـسم 

رد اذل  ندیـشیدنا ، يارب  تسا ، ياهمدقم  تایآ  ندناوخ  توالت و  هدـش و  لزان  مدرم  كرد  مهف و  يارب  هکلب  تسین ، ندـناوخ  يارب  اهنت 
زور بش و  دـش  دـمآ و  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  : » دـیوگیم تسا و  هدرک  نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  تمظع  هـب  هراـشا  هـیآ  نـیا 

«. تسا نادنمشیدنا  درخ و  نابحاص  يارب  ینشور  ياههناشن 
نیا زا  شرکفت  دادعتسا و  هنامیپ  هزادنا  هب  سک  ره  ات  دنکیم ، بذج  بلج و  گرزب  شنیرفآ  نیا  رد  هشیدنا  هب  ار  مدرم  بیترت  نیا  هب  و 

عیدـب و ياهـشقن  شنیرفآ و  ناـهج  یتـسار ، هب  و  ددرگ . باریـس  شنیرفآ  رارـسا  فاـص  همـشچرس  زا  دربـب و  یمهـس  نارکیب  سوناـیقا 
هملک فرح و  ره  هک  تسا  یگرزب  هداعلاقوف  باتک  دنکیم  تموکح  اهنآ  رب  هک  ياهدننکهریخ  تاماظن  نآ و  زیگنالد  ابیز و  ياهحرط 

. تسا ناهج  راگدیرفآ  ییاتکی  دوجو و  رب  نشور ، رایسب  لیلد  نآ 
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َنُولِدْعَی مِهِّبَِرب  ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا  َُّمث  َروُّنلاَو  ِتاَُملُّظلا  َلَعَجَو  َضْرَألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا 
وا ریغ  ، ] دناهدیزرو رفک  هک  یناسک  همه  نیا  اب  دروآ . دیدپ  ار  ییانشور  اهیکیرات و  و  دیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ار  ییادخ  شیاتس 

تملظ رون و  دروم  رد  و  هتفر ، راک  هب  َقَلَخ »  » هملک نامـسآ ، نیمز و  شنیرفآ  هرابرد  ارچ  هک  نیا  رد  . دننکیم ربارب  دوخ  راگدرورپ  اب  ار ]
يزیچ دوجو  لصا  هرابرد  تقلخ  هک  تسا  نیا  دسریم  نهذ  هب  رتکیدزن  هچنآ  یلو  دنراد ، ینوگانوگ  نانخـس  نارّـسفم  َلَعَج ،»  » هملک

زا دراد  یعبت  هبنج  تملظ  رون و  هک  اجنآ  زا  دنکیم و  ادـیپ  دوجو  اهنآ  لابند  هب  هک  تسا  یتایفیک  راثآ و  صاوخ و  هرابرد  لعج  تسا و 
. تسا هدش  لعج  هب  ریبعت  نآ 
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هب تقیقح  رد  هیآ  نیا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالَّسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد  هک  نیا  هّجوت  بلاج 
هب مود  دـندوب ، شنیرفآ  قـلخ و  رکنم  دنتــشادنپیم و  یلزا  ار  ناـهج  هـک  اـهيّدام »  » هـب لّوا  دـیوگیم ، خــساپ  ناـفرحنم  زا  هفیاـط  هـس 

. دندوب لئاق  هیبش  کیرـش و  ادخ  يارب  هک  برع  ناکرـشم  رب  ّدر  موس  دنتـسنادیم ، لقتـسم  أدبم  ود  ار  تملظ  رون و  هک  یناتـسرپهناگود 
هحفص 701 .} لّوا ، دلج  نیلقثلارون ، ریسفت  }

تسا ؟ تاقولخم  زا  تملظ  ایآ 
ناـیم رد  فورعم  هک  یلاـح  رد  تسا ، وا  هدـیرفآ  مه  تملظ » ، » تسا دـنوادخ  قولخم  رون »  » هک روطناـمه  دوشیم ، هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 

مودـعم رب  قوـلخم  ماـن  هک  مینادیم  ار  نیا  و  تسین ، روـن  مدـع  زج  يزیچ  تملظ »  » هـک تـسا  نـیا  یعیبـط  موـلع  نادنمـشناد  هفـسالف و 
تسا !؟ هدروآ  رامش  هب  دنوادخ  تاقولخم  ءزج  ار  تملظ  ثحب ، دروم  هیآ  هنوگچ  نیاربانب  تشاذگ ، ناوتیمن 

تفگ : ناوتیم  داریا  نیا  خساپ  رد 
راک هب  يوق  ناوارف و  رون  ربارب  رد  فیعض  مک و  رایسب  رون  يانعم  هب  ًابلاغ  تملظ  هکلب  تسین ، قلطم  تملظ  يانعم  هب  هشیمه  تملظ  ًالّوا :
رون اب  هتخیمآ  بش  تملظ  هراومه  هکلب  تسین ، قلطم  تملظ  بش ، رد  تسا ، مّلـسم  هکنیا  اب  یناملظ » بش   » مییوگیم همه  ًالثم  دوریم ،

هک بش ، یکیرات  زور و  ینشور  امش  يارب  دنوادخ  هک  دوشیم  نیا  هیآ  موهفم  نیاربانب ، دشابیم ، رون  رگید  عبانم  ای  ناگراتس  گنرمک 
تسا . ادخ  تاقولخم  زا  ینعم  نیا  هب  تملظ  هک  تسا  یهیدب  و  داد ؛ رارق  تسا ، فیعض  رایسب  رون  يرگید  يوق و  رون  یکی 

رما کی  زا  ًامتح  دوش ، عقاو  یـصاخ  طیارـش  رد  هک  یماگنه  یمدع  رما  اّما  تسا ، یمدـع  رما  کی  قلطم  تملظ  هک  تسا  تسرد  ًایناث : و 
زا دـیاب  ًامتح  دروآیم ، دوجو  هب  ینّیعم  فادـها  يارب  یـصاخ  طیارـش  رد  ار  قلطم  تملظ  هک  یـسک  ینعی  دریگیم ؛ همـشچرس  يدوجو 

ار رون  يولج  میراچان  مینک  کیرات  یـسکع  ندرک  رهاظ  يارب  ار  قاطا  ینّیعم  هظحل  رد  میهاوخیم  ام  ًالثم  دـنک ، هدافتـسا  دوجو  لیاسو 
عَبَّتلِاب .) قولخم   ) تسا قولخم  یتملظ  نینچ  دیآ ، دوجو  هب  نّیعم  هظحل  نیا  رد  تملظ  ات  میریگب 

دشابیم . قولخم  دراد و  دوجو  زا  یمهس  صاخ  مدع  اّما  تسین ، قولخم  هچرگ  قلطم  مدع  حالطصا  هب  و 
تروص هب  تملظ »  » هدش و هدروآ  درفم  هغیـص  اب  رون » ، » نآرق تایآ  رد  هک  تسا  نیا  تشاد  هّجوت  نآ  هب  دیاب  اجنیا  رد  هک  يرگید  هتکن 

تاُملُظ .)  ) عمج
اهیگدـنکارپ و همـشچرس  هراوـمه  يوـنعم ) یـسح و  زا  معا   ) تملظ هک  دـشاب  تقیقح  نـیا  هـب  یفیطل  هراـشا  ریبـعت  نـیا  تـسا  نـکمم 

دشابیم . عامتجا  تدحو و  زمر  رون  هک  یتروص  رد  تسا ، اهنداتفا  رود  اهییادج و 
هنوگهمه یهاتوک  تّدم  رد  مینکیم ، نشور  نابایب  ای  طایح  طسو  رد  یغارچ  یناتـسبات ، بش  کی  رد  هک  میاهدـید  دوخ  مشچ  اب  رایـسب 

شوماخ ار  نآ  هک  یماگنه  اّما  دنهدیم ، لیکـشت  عونتم  لاکـشا  رد  ار  یگدـنز  زا  یعمجم  عقاو  رد  دـنوشیم و  عمج  نآ  درِگ  تارـشح 
نامیا نآرق و  ملع و  رون  تسا ، هنوگنیمه  زین  یعاـمتجا  يونعم و  لـئاسم  رد  دـندرگیم ، هدـنکارپ  دـنوریم و  یفرط  هب  مادـک  ره  مینک 

. تسا یگدنکارپ  بجوم  قافن  رفک و  لهج و  تملظ  و  تدحو ، هیام 
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َنیَکِرْشُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  َالَو  َمَلْسَأ  ْنَم  َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َیِّنِإ  ُْلق  ُمَعُْطی  َالَو  ُمِعُْطی  َوُهَو  ِضْرَألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِرِطاَف  ًاِّیلَو  ُذِخَّتَأ  ِهّللا  َْریَغَأ  ُْلق 
هداد كاروـخ  و  دـهدیم ، كاروـخ  هـک  تـسوا  و  مـنیزگرب ؟ یتسرپرـس  نـیمز -  اهنامـسآ و  هدـنروآ  دـیدپ  ادـخ -  زا  ریغ  اـیآ  : » وـگب

ناکرـشم زا  زگره  هک ]: هدـش  هداد  ناـمرف  نم  هب   ] و تسا ، هدروآ  مالـسا  هک  مشاـب  یـسک  نیتـسخن  هـک  مرومأـم  نـم  : » وـگب دوـشیمن ».
باختنا دوخ  يارب  هاگهانپ  هاگهیکت و  ناونع  هب  ار  اهتب  دنتسنادیم  دنوادخ  تاذ  صوصخم  ار  ناهج  شنیرفآ  هکنیا  اب  ناکرشم  .« شابم

، رون يادخ  ناراب ، يادخ  دّدعتم : نایادـخ  هب  دـندرکیم  هیکت  اهتب  زا  یکی  هب  دوخ  ياهيدـنمزاین  زا  کی  ره  يارب  هاگ  دـندوب و  هدرک 
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میدق نانوی  رد  هک  دشابیم  عاونأ  ِبابرأ  هدیقع  نامه  نیا  دندوب و  لئاق  يزور  قزر و  يادـخ  و  حلـص ، گنج و  يادـخ  تملظ ، يادـخ 
. تشاد دوجو  زین 

دوخ هاگهانپ  تسرپرـس و  ّیلو و  ار  ادـخ  ریغ  ایآ  وگب : اهنآ  هب  : » دـهدیم روتـسد  نینچ  ربمایپ  هب  طلغ  رادـنپ  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  نآرق 
هتشاد يزور  هب  يزاین  دوخ  هکنیا  نودب  تسا  تادوجوم  همه  هدنهديزور  و  نیمز ، اهنامـسآ و  هدننیرفآ  وا  هک  یلاح  رد  منک ؟ باختنا 

دشاب .»
يزور هدروآ و  دوجو  هب  ار  یتسه  ناهج  رـسارس  يرگید  تردـق  هب  ءاـکتا  نودـب  و  تسا ، وا  زیچ  همه  هدـننیرفآ  هک  یماـگنه  نیارباـنب ،

مامت رد  دنقولخم و  همه  هیقب  ًالوصا  دهد ، رارق  هاگهیکت  تسرپرس و  یلو و  ار  وا  ریغ  ناسنا  هک  دراد  لیلد  هچ  تسا ، وا  تسد  هب  ناگمه 
دنزاس ؟ فرطرب  ار  يرگید  زاین  دنناوتیم  هنوگچ  دندنمزاین ، وا  هب  دوخ  دوجو  تاظحل 

زا رِطاف » . » دنکیم یفّرعم  رِطاف »  » ناونع هب  ار  ادخ  هدروآ  نایم  هب  نیمز  نامسآ و  شنیرفآ  زا  نخـس  هک  یماگنه  هیآ  نیا  رد  هکنیا  بلاج 
تسا . نتفاکش  ینعم  هب  و  روُُطف »  » هدام

دنتشاد عازن  مه  اب  یبآ  هاچ  رس  رب  برع  ود  هک  مدیمهف  هاگنآ  ار  ِضْرْألا » َو  ِتاَوَمَّسلا  ِرِطاَف   » ینعم دیوگیم : هک  هدش  لقن  ساّبع » نبا   » زا
ماهدرک !» ثادحا  هتفاکش و  ار  هاچ  نیا  نم  « ؛» اُْهتْرَطَف اَنأ  : » تفگیم دوخ  تیکلام  تابثا  يارب  اهنآ  زا  یکی 

نیرتقیقد اـب  هک  تسا  یبلاـج  ریبعت  نیا  اریز  میباـیرد ؛ زور  مولع  کـمک  هب  میناوتیم  ساـّبع » نبا   » زا رتـهب  ار  رطاـف  ینعم  زورما  اـم  یلو 
ملاع و  ناـهج ) هعومجم   ) گرزب ملاـع  نادنمـشناد ، تاـقیقحت  قبط  هکنیا : هچ  تسا  گـنهامه  ناـهج  شیادـیپ  اـب  زور  یملع  تاـیرظن 

اهناشکهک و دندش و  هتفاکـش  مه  زا  یپ  رد  یپ  ياهراجفنا  رثا  رب  هک  دندوب  يدـحاو  هدوت  زاغآ ، رد  همه  یـسمش ) هموظنم   ) رتکچوک
َنیِذَّلا َرَی  َْمل  َوأ  دیوگیم : هک  اجنآ  هدـش  نایب  يرتشیب  تحارـص  اب  بلطم  نیا  ایبنا  هروس  هیآ 30  رد  دـندمآ ، دوجو  هب  تارک  اههموظنم و 

ادج مه  زا  ار  اهنآ  ام  دـندوب و  هتـسویپ  مه  هب  نیمز  نامـسآ و  دـننادیمن  نارفاک  ایآ  : » اَمُهاَنْقَتَفَف اًْقتَر  اَتَناَک  ِضْرْألا  َو  ِتاَوَمَّسلا  َّنأ  اوُرَفَک 
«. میدرک
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َنِیِنقوُْملا َنِم  َنوُکَِیلَو  ِضْرَألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاَْربِإ  يُِرن  َِکلَذَکَو 
رب « ) ْکُلم  » هشیر زا  لـصا  رد  توُکَلَم  . دـشاب ناگدـننک  نیقی  هلمج  زا  اـت  میدـنایامن  میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  هنوگ ، نیا  و 

اجنیا رد  نآ  زا  روظنم  نیاربانب ، هدـش  هفاضا  نآ  هب  هغلابم  دـیکأت و  يارب  ت »  » و واو »  » و تسا ، تیکلاـم  تموکح و  ینعم  هب  مکح ) نزو 
. تسا یتسه  ملاع  رسارس  رب  دنوادخ  هقلطم  تموکح 

هب اهنآ  بورغ  زا  ندرب  یپ  ناگراتس و  هام و  دیـشروخ و  عضو  هدهاشم  هرابرد  دعب  تایآ  رد  هک  تسا  یلیـصفت  زا  یلامجا  ایوگ  هیآ  نیا 
تسا . هدمآ  ناشن  دوب  قولخم 

نداد ناشن  زا  روظنم  بیترت  نیا  هب  و  تسا ، هتخادرپ  اهنآ  حرـش  هب  سپـس  هدرک ، رکذ  ار  اـیاضق  نآ  عومجم  زا  یلمجم  ادـتبا  نآرق  ینعی ،
دوشیم . نشور  میهاربا  هب  نیمز  نامسآ و  توکلم 

َنِیِنقوُْملا .) َنِم  َنوُکَِیل  َو  « ) ددرگ نیقی  میهاربا  رب  هک  دوب  نیا  ام  فده  :» دیامرفیم هیآ  نایاپ  رد  و 
لامک دـح  رـس  هب  نیقی  نیا  شنیرفآ  رارـسا  رد  هعلاطم  اب  اـّما  تشاد  ادـخ  یگناـگی  هب  يرطف  یلالدتـسا و  نیقی  میهاربا  هک  تسین  کـش 

ْنیَع  » هلحرم هب  وا  نامیا  دـندش ، هدـنز  هک  ياهدیربرـس  ناغرم  هدـهاشم  اب  یلو  تشاد  ریخاتـسر  داـعم و  هب  ناـمیا  هک  روطناـمه  دیـسر ،
. دیسر نیقَْیلا »
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َنِیِلفآلا ُّبِحُأ  َلاَق ال  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اَذ  َلاَق َهـ ًابَکْوَک  َيأَر  ُْلیَّللا  ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف 
ناگدننک بورغ  : » تفگ درک ، بورغ  نوچ  هاگنآ  و  تسا ». نم  راگدرورپ  نیا  : » تفگ دید ؛ ياهراتس  دنکفا ، هدرپ  وا  رب  بش  نوچ  سپ 
نارّـسفم رتشیب  یلو  تسا ، وگ  تفگ و  نارّـسفم  نایم  تسا ؟ هدوب  هراتـس  مادـک  ياهراتـس )  ) اًبَکْوَک زا  روظنم  هکنیا  رد  .« مرادـن تسود  ار 
شتـسرپ دروم  میدق  ياهنامز  رد  هراتـس  ود  ره  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  خیراوت  زا  ياهراپ  زا  و  دناهدرک ، رکذ  ار  يرتشم  ای  هرهز  هراتس 

لقن رابخألا  نویع  رد  مالّـسلاهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  زا  هک  یثیدح  رد  یلو  دـناهدشیم ، بوسحم  نایادـخ )  ) ههلآ ءزج  و  هدوب ،
، عوضوم نیا  مالّسلاهیلع  قداص  ماما  زا  زین  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  تسا ، هدوب  هرهز  هراتس  هراتس ، نیا  هک  تسا  هدیدرگ  حیرـصت  هدش 

{. هحفص 735 و 737 لّوا ، دلج  نیلقثلارون ، ریسفت  . } تسا هدش  تیاور 
تاراّیس زا  کی  ره  هدرک ، عورش  ناتسرپتب  اب  ار  دوخ  تازرابم  اجنآ  رد  میهاربا  هک  لباب ، هدلک و  مدرم  هک  دناهتفگ  نارّـسفم  زا  یـضعب 

عونلاّبر ار  دراطع »  » ملع و لدـع و  عونلاّبر  ار  يرتشم »  » گنج و عونلاّبر  ار  خـیرم » ، » دنتخانـشیم یتادوجوم  عونلاّبر  اـی  قلاـخ  ار 
({ یقرواپ  ) هحفص 467 مراهچ ، دلج  حوتفلاوبا ، ریسفت  ! } دنتسنادیم همه  هاشداپ  ار  باتفآ »  » و ناریزو ... 
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َنیِّلاَّضلا ِمْوَْقلا  َنِم  َّنَنوُکأل  یِّبَر  ِینِدْهَی  ْمَّل  ِنَئل  َلاَق  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اَذ  َلاَق َهـ ًاغِزَاب  َرَمَْقلا  َيأَر  اَّمَلَف 
هدرکن تیاده  ارم  مراگدرورپ  رگا  : » تفگ دش ، دیدپان  نوچ  هاگنآ  تسا ». نم  راگدرورپ  نیا  : » تفگ دید ، عولط  لاح  رد  ار  هام  نوچ  و 

هب اذـل  تسا و  نوخ  نتخاس  يراج  نتفاکـش و  ینعم  هب  لصا  رد  رذـن ) نزو  رب  « ) غَْزب  » هداـم زا  غزاـب  .« مدوب ناـهارمگ  هورگ  زا  ًاـعطق  دوب 
هیبشت عون  کی  اب  هتخیمآ  تقیقح  رد  هاـم  اـی  باـتفآ  عولط  رب  هملک  نیا  قـالطا  دوشیم و  هتفگ  غزب  کـشزپماد )  ) راـطیب ندرک  یحارج 

هک یگنرمک  یخرـس  قفا ، رانک  رد  نیا  رب  هوالع  دنفاکـشیم ، ار  یکیرات  هدرپ  اـیوگ  دوخ  عولط  ماـگنه  هب  هاـم  باـتفآ و  اریز  تساـبیز 
. دننکیم داجیا  دوخ  فارطا  رد  تسین ، نوخ  گنر  هب  تهابشیب 
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َنیِکِرْشُْملا َنِم  ْاَنَأ  اَمَو  ًافِینَح  َضْرَألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ 
ناکرـشم زا  نم  و  تسا ؛ هدروآ  دـیدپ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  مدـینادرگ  یـسک  يوس  هب  ار  دوخ  يور  هنالدـکاپ  صـالخا ، يور  زا  نم 

ملع قبط  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـیاش  نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  رب  هملک  نیا  قـالطا  تسا ، نتفاکـش  ینعم  هب  روُُطف  هداـم  زا  َرَطَف  . متـسین
. دناهدمآ هدوجو  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ینامسآ  تارک  هدش و  هتفاکش  مه  زا  دعب  هدوب و  يدحاو  هدوت  ناهج  لّوا ، زور  زورما ،
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ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلَذ  ًاناَبْسُح  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  ًانَکَس  َْلیَّلا  َلَعَجَو  ِحاَبْصِإلا  ُِقلاَف 
ياناوت نآ  يریگهزادنا  نیا  هداد . رارق  باسح  هلیـسو  ار  هام  دیـشروخ و  شمارآ و  يارب  ار  بش  و  تسا ، حبـص  هدنفاکـش  هک ] تسومه  ]

. تسا هدش  هراشا  ینامسآ  يّوج و  ياهتمعن  زا  تمعن  هس  هب  هیآ  نیا  رد  . تساناد
ِحاَبْصْإلا .) ُِقلاَف  « ) تسا حبص  هدنفاکش  دنوادخ  : » دیوگیم تسخن 

« حبص  » و حابصا » ، » دشابیم تبسانم  نیمه  هب  زین  دنیوگیم  قلف  ار  حبـص  هکنیا  و  تسا ، نتفاکـش  ینعم  هب  لصا  رد  قلخ ) نزو  رب  » ) قلف »
تسا . ینعم  کی  هب  ود  ره 
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مد هدیپس  ییانـشور  هک  هدش  هیبشت  یمیخـض  هدرپ  هب  بش  یکیرات  اریز  تسا . هتفر  راک  هب  هک  تسا  ییابیز  رایـسب  ياهریبعت  زا  ریبعت  نیا 
ییانشور هب  بذاک  اریز  بذاک ، حبـص  مه  دنکیم و  قیبطت  قداص  حبـص  هرابرد  مه  عوضوم  نیا  و  دفاکـشیم ، مه  زا  هدز  كاچ  ار  نآ 

زا هک  تسا  یفاکـش  نوچمه  دوـشیم و  هدیـشاپ  نامـسآ  رد  قرـشم  زا  يدوـمع  تروـص  هب  بش  رخآ  رد  هک  دوـشیم  هتفگ  یگنر  مک 
دیفـس و راون  لکـش  هب  دنکیم  عولط  نآ  زا  دعب  هک  قداص  حبـص  و  دـیآیم ، دـیدپ  بش  هایـس  کیرات و  همیخ  رد  برغ  هب  قرـش  فرط 
لامش و دادتما  رد  نییاپ  فرط  زا  ار  بش  هایـس  رداچ  ییوگ  دوشیم ، راکـشآ  قرـشم  قفا  هنهپ  رد  زاغآ  رد  هک  تسا  ییابیز  ناشخرد و 

دریگیم . ارف  ار  نامسآ  رسارس  هدمآ و  الاب  ًاجیردت  دوریم و  شیپ  هتفاکش و  بونج 
یکی هک  دنکیم  هیکت  حبـص  عولط  هلأسم  يور  اجنیا  رد  هدرک ، هیکت  زور  بش و  تملظ و  رون و  تمعن  يور  ًارارک  هکنیا  رب  هوالع  نآرق 

رود ات  رود  هک  اوه  میخـض  رـشق  ینعی   ) نیمز ّوج  دوجو  هجیتن  ینامـسآ  هدـیدپ  نیا  مینادیم  اریز  تسا  راگدرورپ  گرزب  ياـهتمعن  زا 
هن تشاد و  دوجو  قلف  نیعولطلا و  نیب  هن  تشادـن  دوجو  يّوج  هام  هرک  دـننامه  نیمز  هرک  فارطا  رگا  دـشابیم ، هدـیناشوپ ) ار  هرک  نیا 

هدننکهریخ رون  تشادیمرب و  قرـشم  قفا  زا  رـس  همدقم  چیه  نودب  هدناوخان  نامهیم  کی  دننامه  باتفآ  هکلب  قفـش ، بش و  زاغآ  هدیپس 
زا هبترم  کی  يرارف ، مرجم  کی  دـننام  بورغ  ماگنه  هب  و  دیـشاپیم ، ًاروف  دوب  هدرک  تداع  بش  یکیراـت  هب  هک  ییاـهمشچ  رد  ار  دوخ 

نایم رد  هک  ياهلصاف  نیمز و  ّوج  دوجو  اّما  تفرگیم ، ارف  ار  اج  همه  یکانتشحو  تملظ  یکیرات و  هظحل  کی  رد  دشیم و  ناهنپ  اهرظن 
هدیدپ ود  نیا  زا  کی  ره  ندش  اریذـپ  يارب  ًاجیردـت  ار  ناسنا  دراد ، رارق  باتفآ  بورغ  عولط و  ماگنه  هب  زور  ییانـشور  و  بش ، یکیرات 
ماجنا لّمحت  لباق  عوبطم و  ًالماک  میالم و  یجیردـت و  تروص  هب  رون ، هب  تملظ  زا  تملظ و  هب  رون  زا  لاقتنا  و  دزاـسیم ، هداـمآ  داـضتم 

همه هب  ياهدننکتحاران  تلاح  هچ  دوشیم  شوماخ  غارچ  هظحل  کی  رد  هک  رون  رپ  قاتا  کی  رد  بش  ماگنه  میاهدید  رایـسب  ددرگیم ،
هب ياهزات  یتحاران  تلاح  زاب  دوشیم  نشور  هّمدقم  نودـب  غارچ  هک  یماگنه  دـشکب ، لوط  یتعاس  یـشوماخ  نیا  رگا  دـهدیم و  تسد 

عوضوم نیا  رگا  میوشیم و  تمحز  راـچد  فارطا  يایـشا  ندـید  يارب  درازآیم و  ار  مشچ  غارچ  هدـننکهریخ  رون  دـهدیم ، تسد  همه 
. تسا هدرک  لح  رشب  يارب  یلاع  رایـسب  تروص  هب  ار  لکـش  نیا  حبـص  هدنفاکـش  دوب ، دهاوخ  شخبنایز  مشچ  يارب  ًامّلـسم  دوش  رارکت 

یماگنه دسرب و  قفا  هب  هلـصاف  هجرد  هب 18  قرشم  تمس  رد  دیشروخ  هک  دوشیم  عورـش  یماگنه  حبـص  عولط  دنیوگیم : تئیه  ياملع 
دسرب . قفا  ریز  هجرد  نامه 18  هب  برغم  تمس  رد  دیشروخ  هک  ددرگیم  دیدپان  قفش  دناشوپیم و  ار  اج  همه  بش  یکیرات 

تسا تمعن  بلس  تازاجم و  ای  بولطمان و  زیچ  بش ، تملظ  یکیرات و  هک  تسا  نیا  لیلد  حبص  نتفاکـش  دوشن  رّوصت  هکنیا  يارب  یلو 
اًنَکَس .) َْلیَّلا  َلَعَج  َو  « ) داد رارق  شمارآ  هیام  ار  بش   » دنوادخ دیامرفیم : هلصافالب 

و دوشیم ، ندب  حطس  هّجوتم  نوخ  نایرج  دراد ، ششوک  شالت و  هب  لیامت  ییانـشور  رون و  ربارب  رد  ناسنا  هک  تسا  مّلـسم  عوضوم  نیا 
هدوب کیرات  طیحم  ردـق  ره  یلو  تسین ، شخبمارآ  نادـنچ  رون  ربارب  باوخ  لیلد  نیمه  هب  و  دـندرگیم ، تیلاعف  هداـمآ  اهلولـس  ماـمت 

شمارآ کی  رد  اهلولـس  یّلک  روط  هب  ددرگیم و  ندب  نورد  هّجوتم  نوخ  یکیرات ، رد  اریز  تسا ، رتشخبمارآ  رتقیمع و  باوخ  دشاب 
ورف باوخ  هب  بش  یکیراـت  ماـگنه  هب  زین  ناـهایگ  هکلب  تاـناویح  اـهنت  هن  تعیبط  ناـهج  رد  لـیلد  نیمه  هب  دـنوریم ، ورف  تحارتـسا  و 
همین زا  دعب  ات  ار  بش  هک  ینیشام  يایند  سکع  هب  دننکیم ، عورـش  ار  تیلاعف  شوج و  بنج و  ناهاگحبـص  هعـشا  نیتسخن  اب  دنوریم و 
دنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  تمالس  طاشن و  و  دنوریم ، ورف  باوخ  رد  باتفآ  عولط  زا  دعب  يدایز  تّدم  ات  ار  زور  و  دننامیم ، رادیب 

رد هلمج  زا  تسا ، راگزاس  بلطم  نیا  حور  اب  همه  هک  میناوخیم  ییاهروتسد  هدش  دراو  مالّـسلامهیلع  تیب  لها  قرط  زا  هک  یثیداحا  رد 
اریز هدـم  همادا  دوـخ  ریـس  هب  زگره  بش  زاـغآ  رد  داد  روتـسد  دوـخ  ناتـسود  زا  یکی  هب  هک  هدـش  لـقن  مالّـسلاهیلع  یلع  زا  هغالبلاجـهن 

تحارتسا رادب و  مارآ  ار  دوخ  ندـب  بش  رد  هد ؛ رارق  ندرک  چوک  هن  تماقا  تقو  ار  نآ  تسا و  هداد  رارق  شمارآ  يارب  ار  بش  دـنوادخ 
هیآ .} لیذ  یفاص ، ریسفت  . } نک

هد رارق  بش  رد  ار  جاودزا  مسارم  : » اًنَکَس ُهَلَعَج  َهللا  َّنإَف  ْلیَّلِاب  ْجَّوََزت  میناوخیم : هدش  لقن  مالّسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  رد  هک  یثیدح  رد 
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هیآ .} لیذ  یفاص ، ریسفت  « } تسا هداد  رارق  شمارآ  هیام  ار  بش  دنوادخ  اریز 
زا لبق  بش و  ماگنه  هب  زگره  هک  دادیم  روتـسد  ناراکتمدخ  هب  مالّـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ماما  هک  میناوخیم : یفاک  باتک  رد  زین  و 

رارق شمارآ  هیام  زیچ  همه  يارب  ار  بش  دـنوادخ  : » ٍءْیَـش ِّلُِکل  اًنَکَـس  َْلیَّلا  َلَعَج  َهللا  َّنإ  دومرفیم : دـننکن و  حـبذ  ار  تاناویح  رجف  عولط 
هیآ .} لیذ  یفاص ، ریسفت  «. } تسا هداد 

َو « ) داد رارق  امـش  یگدنز  رد  باسح  هلیـسو  ار  هام  دیـشروخ و  و  : » دـیامرفیم هدرک  دوخ  تمظع  هناشن  تمعن و  نیموس  هب  هراشا  سپس 
اًناَبْسُح .) َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا 

هک دـشاب  هدوب  نیا  روـظنم  تسا  نکمم  اـجنیا  رد  و  تسا ، ندرک  باـسح  ینعم  هب  باـسح ،»  » هداـم زا  ردـصم  ناـمقل ) نزو  رب   ) نابْـسُح
بجوم تسا ) نیمز  تکرح  زا  یـشان  هک  تسا  اـم  رظن  رد  نآ  تکرح  زا  روظنم  هتبلا   ) ینامـسآ هرک  ود  نیا  بترم  ریـس  مّظنم و  شدرگ 

دیروآرد . باسح  ماظن  تحت  ار  دوخ  یگدنز  فلتخم  ياههمانرب  دیناوتب  امش  هک  دوشیم 
دناهمانرب . باسح و  ماظن و  تحت  ینامسآ  هرک  ود  نیا  دوخ  هک  تسا  نیا  الاب  هلمج  زا  روظنم  هک  دناهداد  لامتحا  زین  نارّسفم  زا  یضعب 

دیحوت ياههناشن  زا  یکی  هب  هراشا  مود  تروص  رد  و  اهناسنا ، يارب  تسا  دنوادخ  ياهتمعن  زا  یکی  هب  هراشا  لّوا  تروص  رد  نیاربانب ،
دشاب . هدوب  ینعم  ود  ره  هب  هراشا  تسا  نکمم  و  تسا ، ادخ  دوجو  تابثا  لیالد  و 

شدرگ نیمز  رود  هب  هاـم  و  دیـشروخ ، رود  هب  نیمز  هرک  لاـس  اـهنویلیم  هک  تسا  هّجوـت  بلاـج  رایـسب  عوـضوم  نـیا  تروـص  ره  رد  و 
مّظنم لاله  اب  هام  صرق  و  دـنکیم ، شدرگ  ناینیمز  ام  رظن  رد  یکلف  هناـگهدزاود  ياـهجرب  ربارب  رد  باـتفآ  صرق  نآ  رثا  رب  و  دـنکیم ،

، دوشیمن شیپ  سپ و  ياهظحل  یّتح  هک  تسا  هدـش  باسح  يردـقب  شدرگ  نیا  دوشیم ، رهاظ  بترم  ناـسون  یجیردـت و  رییغت  دوخ و 
تسا رتمولیک  نویلیم  نآ 150  طسوتم  عاعش  هک  لکش  یضیب  رادم  کی  رد  هک  میریگب  رظن  رد  دیشروخ  رود  هب  ار  نیمز  ریـسم  لوط  رگا 

رازه طسوتم 384  عاعـش  اـب  ار  دوخ  دـننام  هریاد  ریـسم  هاـم  ره  رد  هک  هاـم  هرک  نینچمه  و  باـتفآ ، هبذاـج  میظع  يورین  نآ  اـب  ددرگیم 
رد یقیقد  لداعت  هچ  هک  دش  میهاوخ  هّجوتم  هاگنآ  دشکیم ، دوخ  يوس  هب  ار  نآ  ًامئاد  نیمز  هبذاج  میظع  يورین  دـنکیم و  یط  رتمولیک 

هفقو ياهظحل  اهنآ  مظنم  ریـس  رد  هک  هدش  رارقرب  رگید ، يوس  زا  اهنآ  زکرم  زا  زیرگ  يورین  و  وس ، کی  زا  تارک  نیا  هبذاج  يورین  نایم 
ًاقیقد ار  نآ  مه  دزیرب و  ار  نآ  حرط  مه  هک  اهتنایب  تردـق  ملع و  کی  هیاس  رد  رگم  تسین  نکمم  نیا  و  دـنکیمن ، داجیا  دایز  مک و  اـی 

دنک . ارجا 
(. ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلَذ  « ) اناد مه  تسا و  اناوت  مه  هک  تسا  يدنوادخ  يریگهزادنا  نیا  : » دیوگیم هیآ  نایاپ  رد  اذل  و 
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َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتاَیآلا  اَْنلَّصَف  ْدَق  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِتاَُملُظ  ِیف  اَِهب  ْاوُدَتْهَِتل  َموُجُّنلا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُهَو 
[ دوخ  ] لیالد ام  نیقی ، هب  دیبای . هار  ایرد  یکشخ و  ياه  یکیرات  رد  اهنآ  هلیسو  هب  ات  هداد  رارق  امش  يارب  ار  ناگراتس  هک  یسک  تسوا  و 

یـسک وا  : » دیوگیم هدرک  هراشا  راگدرورپ  ياهتمعن  زا  رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  . میاهدرک نایب  ینـشور  هب  دـننادیم  هک  یهورگ  يارب  ار 
«. دیبایب یناملظ ، ياهبش  رد  ایرد ، ارحص و  یکیرات  رد  ار  دوخ  هار  اهنآ  وترپ  رد  ات  هداد  رارق  امش  يارب  ار  ناگراتس  هک  تسا 

میتخاس .» نشور  دناهشیدنا  مهف و  رکف و  لها  هک  يدارفا  يارب  ار  دوخ  لیالد  اههناشن و  : » دیامرفیم هیآ  نایاپ  رد  و 
قمع هب  تسا  هتفر  رتشیپ  ناسنا  شناد  ملع و  ردـق  ره  هچرگ  تسا  انـشآ  اهنآ  ماظن  نامـسآ و  ناگراتـس  اب  هک  تسا  لاس  نارازه  ناـسنا 

یکـشخ ییایرد و  ياهرفـس  رد  یبایتهج  يارب  اذل  هدوب  انـشآ  اهنآ  عضو  هب  شیب  مک و  هشیمه  لاح  ره  رد  یلو  هدش ، رتدراو  ماظن  نیا 
دندوب . ناگراتس  نیمه  وا ، هلیسو  نیرتهب 

زین امنبطق  هاگتـسد  نامز  نآ  رد  تسین و  تسد  رد  دـصقم  هار  ندرک  ادـیپ  يارب  ياهناـشن  چـیه  هک  عیـسو  ياـهسونایقا  رد  ًاـصوصخم 
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تاجن باقرغ  یهارمگ و  زا  ار  رـشب  اهنویلیم  هک  دندوب  اهنامه  تشادن ، دوجو  نامـسآ  ناگراتـس  زج  یّنئمطم  هلیـسو  دوب  هدشن  عارتخا 
دندیناسریم . دوصقم  لزنم  رس  هب  دندادیم و 

؛ تسا تخاون  کی  اج  همه  رد  ناگراتـس  نتفرگ  رارق  عضو  هک  دـهدیم  ناشن  یلاوتم  بش  دـنچ  رد  نامـسآ  هحفـص  هب  یپ  رد  یپ  هاـگن 
تمـس زا  بش  زاغآ  زا  ار  هچراپ  نیا  و  دناهدش ، هتخود  هایـس  هچراپ  کی  يور  هک  دنتـسه  يدیراورم  ياههناد  دـننامه  ناگراتـس  ییوگ 

، دنک ادیپ  رییغت  اهنآ  هلـصاف  هکنیا  نودب  دـندرگیم  نیمز  روحم  رود  هب  دـنتکرح و  رد  نآ  اب  یگمه  دنـشکیم و  برغم  يوس  هب  قرـشم 
تاکرح اهنآ  دـنمانیم و  تاراّیـس  ار  اـهنآ  هک  دنتـسه  ناگراتـس  يدادـعت  هک  تسا  نیا  دروخیم  یّلک  نوناـق  نیا  هب  هک  ییانثتـسا  اـهنت 

، هرهز دراطع ،  ) دنوشیم هدید  مشچ  اب  اهنآ  ددـع  هک 5  دنکیمن  زواجت  هراتس  زا 8  اهنآ  عومجم  و  دنراد ، دوخ  هب  صوصخم  لقتـسم و 
درک . هدهاشم  ار  وتولپ ) نوتپن و  سوناروا و   ) رگید هرایس  هس  ناوتیم  یموجن  ياهنیبرود  اب  اهنت  یلو  يرتشم ) خیرم و  لحز ،

زا رتزیگنالد  رتبلاج و  ياهرظنم  چیه  ناسنا  يارب  اریز  دـناهدوب ، انـشآ  تارایـس »  » و تباوث »  » عضو اب  زین  خـیرات  زا  لبق  ياهناسنا  دـیاش 
ناگراتس زا  دوخ  ریسم  ندرک  ادیپ  يارب  زین  اهنآ  هک  تسین  دیعب  لیلد  نیمه  هب  و  تسین ، هراتـسرپ  کیرات و  بش  کی  رد  نامـسآ  هرظنم 

دندرکیم . هدافتسا 
نآ و  دراد ، زین  يرگید  ریـسفت  قوف  هیآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  تسا  هدـش  دراو  مالّـسلامهیلع  تیب  لها  قرط  زا  هک  تاـیاور  زا  یـضعب  زا 
زا یگدـنز  ياـهیکیرات  رد  اـهنآ  هلیـسو  هب  مدرم  هک  دنتـسه  ناـماما  ینعی  تداعـس ؛ هار  ناـیداه  یهلا و  ناربـهر  موجن  زا  روـظنم  هکنیا 

و درادـن ، یتافانم  هیآ  ینامـسج  يرهاظ و  ریـسفت  اب  يونعم  ریـسفت  هنوگنیا  میاهتفگ  اـهراب  هک  روط  ناـمه  و  دـنباییم ، تاـجن  یهارمگ 
{. هحفص 750 لّوا ، دلج  نیلقثلارون ، ریسفت  . } دشاب تمسق  ود  ره  هب  رظان  هیآ  تسا  نکمم 
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َموُجُّنلاَو َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  ًاثِیثَح  ُُهُبلْطَی  َراَهَّنلا  َْلیَّللا  یِشُْغی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يَوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِس  ِیف  َضْرَألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ 
َنیَِملاَْعلا ُّبَر  ُهّللا  َكَراَبَت  ُْرمَألاَو  ُْقلَْخلا  َُهل  َالَأ  ِهِْرمَِأب  ٍتاَرَّخَسُم 

. تفای الیتسا  يرادناهج ]  ] شرع رب  سپـس  دیرفآ ؛ زور  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  ییادـخ  نآ  امـش  راگدرورپ  تقیقح ، رد 
دیدـپ  ] دـناهدش مار  وا  ناـمرف  هب  هک  ار  ناگراتـس  هاـم و  دیـشروخ و  زین ]  ] و دـناشوپیم ، دـبلطیم -  ار  نآ  ناباتـش  هک  بش -  هـب  ار  زور 

، زور شـش  رد  ناهج  شنیرفآ  زا  ثحب  . نایناهج راگدرورپ  تسا  ییادخ  هدـنخرف  تسوا . ِنآ  زا  رما  قلخ و  ملاع ]  ] هک شاب  هاگآ  دروآ .]
رد یلو  دیدح } 38 ق و 4  هدجس ،  4 ناقرف ،  59 دوه ،  7 سنوی ،  3 ثحب ،  دروم  هیآ   } تسا هدـمآ  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  دروم  تفه  رد 

تقیقح رد  هک  تسا  هدش  هفاضا  نآ  هب  زین  دراد ) رارق  نامـسآ  نیمز و  نایم  رد  هچنآ  « ) امُهَْنَیب ام  ، » نیمز اهنامـسآ و  رب  هوالع  دروم ، هس 
ییاهزیچ ماـمت  لـماش  نامـسآ  مینادیم  نوچ  تسا ، عمج  نیمز  اهنامـسآ و  ینعم  رد  اـهنیا  همه  اریز  لـبق ، هلمج  يارب  تسا  یحیـضوت 

. تسا نآ  لباقم  هطقن  نیمز  دراد و  رارق  الاب  تهج  رد  هک  دوشیم 
، دوش هدیرفآ  نآ  رد  اهنیا  هک  تشادن ، دوجو  يزور  بش و  نامسآ ، نیمز و  شنیرفآ  زا  لبق  هک  دیآیم  نهذ  هب  لاؤس  نیا  ًاروف  اجنیا  رد 

دیآیم . دوجو  هب  باتفآ  رون  ربارب  رد  دوخ و  رود  هب  نیمز  شدرگ  زا  زور  بش و 
لاس اهدرایلیم  دیوگیم : ملع  اریز  ملع ، فالخ  رب  تسا  يزیچ  هتفه  کی  زا  رتمک  ینعی  زور ، شش  رد  ناهج  هعومجم  شیادیپ  هوالع  هب 

دمآرد . ینونک  عضو  هب  نامسآ  نیمز و  ات  دیشک  لوط 
هک دوشیم  رایـسب  اریز  تسا ، نشور  لاؤس  نیا  خـساپ  رگید ، ياهنابز  رد  نآ  لداعم  و  زور ) « ) مْوَی  » هملک عیـسو  موهفم  هب  هّجوت  اب  یلو 

، لاس اهدرایلیم  ای  لاس و  نویلیم  کی  اـی  لاـس  دـص  اـی  دـشاب  لاـس  کـی  نارود  نیا  هاوخ  دوریم ، راـک  هب  نارود » کـی   » ینعم هب  مْوَی » »
دشابیم : ناوارف  تسا  نارود »  » نامه مْوَی »  » یناعم زا  یکی  دهدیم  ناشن  دنکیم و  تباث  ار  تقیقح  نیا  هک  يدهاوش 
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زا ریبعت  ًالثم  تسین ، لومعم  يزور  هنابـش  ینعم  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  و  تسا ، هتفر  راک  هب  ماَّیَا »  » و مْوَی »  » هملک راب  اهدص  نآرق  رد  - 1
هدش هدرمش  تمایق » زور   » ناونع هب  ینالوط  رایـسب  تسا  ینارود  هک  ریخاتـسر  هعومجم  هک  دهدیم  ناشن  ٍۀَمایِْقلا » َمْوَی   » هب ریخاتـسر  ملاع 
(. 4 جراعم ـ   ) دشکیم لوط  لاس  رازه  هاجنپ  مدرم  لامعا  هبساحم  زیخاتسر و  زور  هک  دوشیم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا  ياهراپ  زا  تسا ،

زا یتّدـم  هب  یهاگ  دوشیم و  هتفگ  باـتفآ  بورغ  عولط و  ناـیم  ناـمز  رادـقم  هب  یهاـگ  موی »  » هک میناوخیم  زین  تغل  بتک  نتم  رد  - 2
دشاب . هدوب  رادقم  ره  نامز ،

رد مالّـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  نانچ  تسا ، هدـمآ  ینالوط  نارود  ینعم  هب  مْوَی »  » هملک زین  ینید  نایاوشیپ  نانخـس  تاـیاور و  رد  - 3
وت .» نایز  هب  يزور  تسا و  وت  دوس  هب  يزور  تسا ، زور  ود  وت  يارب  ایند  : » َْکیَلَع ٌمْوَی  َو  ََکل  ٌمْوَی  ِنامْوَی  ُرْهَّدلَا  دیامرفیم : هغالبلاجهن 

زور شش  : » ٍتاقْوأ ِۀَّتِس  ِیف  ِینْعَی  ٍماّیأ  ِۀَّتِس  ِیف  دومرف : ماما  هک  میناوخیم  زین  میهاربا  نب  ّیلع  ریسفت  زا  هیآ  نیمه  لیذ  رد  ناهرب  ریسفت  رد 
نارود .» تقو و  شش  ینعی 

ًالثم دوشیم ، هدید  دایز  نارود »  » ینعم هب  زین  نآ  لداعم  مْوَی و  هملک  فلتخم  ياهنابز  رد  ارعش  راعشا  هرمزور و  ياهوگ  تفگ و  رد  - 4
نارود هک  یلاح  رد  دیدرگ ، راکـشآ  نآ  رد  تایح  راثآ  دـش و  درـس  رگید  زور  دوب و  نازوس  هتخادـگ و  زور  کی  نیمز  هرک  مییوگیم 

دوشیم . غلاب  لاس  اهدرایلیم  هب  نیمز  یگتخادگ 
هب کی  ره  تفالخ  نارود  هک  یلاح  رد  سابعینب ، رگید  زور  و  دـندرک ، بصغ  ار  مالـسا  تفالخ  هیماینب  زور  کی  مییوگیم  هکنیا  اـی 

ددرگیم . غلاب  لاس  اهدص  ای  اههد 
دیوگیم : هک  اجنآ  تسا  ام  ثحب  يارب  ینشور  دهاش  هک  میراد  یناشاک  میلک »  » زا ییانعمرپ  فیرظ و  رعش 

تشذگ  ناسچ  میوگب  وت  اب  میلک  مه  نآ  شیب *  دوبن  يزور  ود  تایح  یماندب 
تشذگ  نآ  نیز و  لد  ندنک  هب  رگد  زور  نآ *  نیا و  هب  دش  لد  نتسب  فرص  زور  کی 

نیا دنچ  ره  تسا ، هدیرفآ  یلاوتم  نارود  شش  رد  ار  نامـسآ  نیمز و  هعومجم  دنوادخ  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  قوف  ثحب  عومجم  زا 
هدرکن نایب  دـشاب  عوضوم  نیا  فلاخم  هک  ار  یبلطم  هنوگچـیه  زورما  ملع  تسا و  هدـش  غلاب  لاس  اهدرایلیم  ای  نویلیم  هب  یهاگ  اهنارود 

تسا .
تسا : هدوب  لیذ  بیترت  هب  ًالمتحم  هناگشش  ياهنارود  نیا 

داد . لیکشت  ار  تارک  دیدرگ و  ادج  مه  زا  دوخ  رود  هب  شدرگ  اب  هک  دوب  یلکش  يزاگ  هدوت  تروص  هب  ناهج  همه  هک  يزور  - 1
دندمآرد . تنوکس  لباق  درس و  ای  ینارون و  باذم و  هدوت  تروص  هب  ًاجیردت  تارک  نیا  - 2

دش . ادج  دیشروخ  زا  نیمز  تفای و  لیکشت  یسمش  هموظنم  رگید  زور  - 3
دیدرگ . تایح  هدامآ  درس و  نیمز  رگید  زور  - 4

دندش . راکشآ  نیمز  رد  ناتخرد  ناهایگ و  سپس  - 5
دیرفاین ؟ هظحل  کی  رد  ار  ناهج  ارچ  دنتشگ . رهاظ  نیمز  يور  رد  ناسنا  تاناویح و  ماجنارس  - 6

کی رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  همه  تسناوتیم  دراد  هک  ییاهتنایب  تردق  دوجو  اب  دنوادخ  هک  دوشیم  حرطم  زین  يرگید  لاؤس  اجنیا  رد 
داد ؟ رارق  ینالوط  ياهنارود  نیا  رد  ار  اهنآ  ارچ  دنیرفایب ، هظحل 

تردق تمظع و  زا  تسناوتیم  رتمک  دوبیم ، هظحل  کی  رد  رگا  شنیرفآ  هکنیا  نآ  تفایرد و  ناوتیم  هتکن  کی  زا  ار  لاؤس  نیا  خساپ 
ماجنا هدش ، باسح  مظنم و  ياههمانرب  قبط  نوگانوگ ، ياههرهچ  و  فلتخم ، لحارم  رد  هک  یماگنه  اّما  دنک ، تیاکح  راگدیرفآ  ملع  و 

، دـشیم لماک  دازون  هب  لیدـبت  هظحل  کی  رد  یمدآ  هفطن  رگا  لثملایف  دوب ، دـهاوخ  راگدـیرفآ  ییاسانـش  يارب  يرتنشور  لیلد  دریگ ،
روهظ و یلکـش ، هب  هاـم  ره  و  ياهلحرم ، رد  زور  ره  هاـم ، یط 9  رد  هک  یماگنه  اّما  دـنک ، وگزاـب  ار  تقلخ  تمظع  تسناوتیمن  ردـقنآ 
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دهد . تسد  هب  راگدیرفآ  تمظع  زا  ياهزات  ياههناشن  تسا  هدومیپ  هک  یلحارم  دادعت  هب  دناوتیم  دنک  زورب 
تسا وا  زا  شنیرفآ  اهنت  هن  ینعی  تفرگ » تسد  هب  ار  اهنآ  يربهر  مامز  نیمز ، نامسآ و  شنیرفآ  زا  سپ  دنوادخ  : » دیوگیم نآرق  سپس 

ِشْرَْعلا .) یَلَع  يوَتْسا  َُّمث   ) دشابیم وا  اب  زین  ناهج  يربهر  هرادا و  هکلب 
یتسه . همادا  اقب و  رد  هن  دننادیم  ادخ  هب  دنمزاین  شنیرفآ  رد  ار  ناهج  هک  اهنآ  هب  تسا  یخساپ  نیا  و 

یَلَع َّرَم  يِذَّلاَک  ْوأ  دوشیم : هتفگ  شرع  زین  فقـس  دوخ  هب  یهاـگ  دـشاب و  هدوب  فقـس  ياراد  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  تغل  رد  شرع » »
ورف شیاهفقـس  هک  دوب  هدش  ناریو  نانچ  نآ  هک  یلاح  رد  تشذگ  ياهیرق  رانک  زا  هک  یـسک  دننام  اَهِـشوُرُع « : یَلَع  ٌۀَیِواَخ  َیِه  َو  ٍۀَیْرَق 

(. 259 هرقب ـ  « ) دوب هدیطلغ  رد  اهفقس  رب  راوید  هتخیر و 
ِینِیتأَی ْمُکُّیأ  دیوگیم : هک  میناوخیم  نامیلس  ناتساد  رد  هک  نانچ  تسا ، هدمآ  زین  نیطالس  تخت  دننامه  دنلب  ياهتخت  ینعم  هب  یهاگ 

(. 38 لمن ـ  دنک ( » رضاح  نم  يارب  ار  سیقلب )  ) وا تخت  دناوتیم  امش  زا  کی  مادک  : » اهِشْرَِعب
َو میناوخیم : نآرق  رد  هک  روطنامه  دوشیم : هتفگ  شرع  دـننزیم ، ناتخرد  زا  یـضعب  نتـشادهگن  اپ  رب  يارب  هک  ییاهتسبراد  هب  رین  و 
ـ  ماعنا « ) دیرفآ تسبراد  نودـب  رادتسبراد و  ناتخرد  زا  ییاهغاب  هک  تسا  یـسک  وا  : » ٍتاَشوْرعَم َْریَغ  َو  ٍتاَشوُْرعَم  ٍتاَّنَج  أَْشنأ  يِذَّلا  َوُه 

(. 141
رد هک  تسا  یتـسه  ناـهج  هعومجم  نآ  زا  روـظنم  ادـخ ،» شرع   » دوـشیم هتفگ  دوریم و  راـک  هب  دـنوادخ  دروـم  رد  هک  یماـگنه  یلو 

دوشیم . بوسحم  راگدرورپ  تموکح  تخت  تقیقح 
ورف شتخت  « ) ُهُشْرَع َُّلث   » هلمج هک  روطنامه  تسا ، شیوخ  روشک  روما  رب  رادمامز  کی  ّطلست  زا  هیانک  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  هلمج  ًالوصا 

، روشک نالف  رد  مییوگیم  ًالثم  دوریم ، راک  هب  دایز  ییاـنک  ریبعت  نیا  زین  یـسراف  رد  دـشابیم ، تردـق  نداد  تسد  زا  ینعم  هب  تخیر )
هب یعمج  اـی  دـشاب ، هتـشادن  یتـخت  ًالـصا  تسا  نکمم  هک  یلاـح  رد  دندیـشک ، ورف  تـخت  زا  ار  ناشرادـمامز  دـندرک و  شروـش  یعمج 

تسا . نداتفا  تردق  زا  ای  نتفای  تردق  زا  هیانک  اهنیا  همه  دندناشن ، تخت  رب  ار  وا  دنتساخرب و  نالف  یهاوخاوه 
نیمز اهنامـسآ و  روما  ریبدـت  رب  وا  ّطلـست  راگدرورپ و  لماک  هطاحا  زا  هیانک  ِشْرَعلا  یَلَع  يَوَتْـسا  َُّمث  هلمج  ثحب  دروم  هیآ  رد  نیاربانب ،

تسا . اهنآ  تقلخ  زا  دعب 
نیا رد  هلمج  نیا  ناوارف  لامعتـسا  دراوم  هب  هّجوت  ایوگ  دناهتفرگ  ادـخ » مّسجت   » رب لیلد  ار  قوف  هلمج  هک  اهنآ  دوشیم : نشور  اجنیا  زا  و 

دناهدرکن . ییانک  ینعم 
ًالومعم هک   ) یـسرک دراوم  هنوگ  نیا  رد  دریگ ، رارق  یِـسْرُک »  » لباقم رد  هک  تسا  يدراوم  رد  نآ  و  تسه ، زین  شْرَع »  » يارب رگید  ینعم 

حاورا و ملاع   ) هدام قوف  ام  ناهج  زا  هیانک  شرع  دـشاب و  هدوب  هدام  ناهج  زا  هیانک  تسا  نکمم  دوشیم ) هتفگ  هاتوک  هیاپ  ياـهتخت  هب 
ناگتشرف .)

« دـناشوپیم بش  یناـملظ  ياـههدرپ  اـب  ار  زور  ییانـشور  دـنکفایم و  زور  رب  یـششوپ  نوـچمه  ار  بش  هک  تسا  وا  : » دـیامرفیم سپس 
َراَهَّنلا .) َْلیَّلا  یِشُْغی  )

اهنت شـشوپ  اریز  دـناشوپیم » زین  ار  بش  یکیرات  زور  هلیـسو  هب   » هدومرفن هدـش و  رکذ  بش  دروم  رد  اهنت  قوف  ریبعت  هکنیا  هّجوت  بلاج 
ییانشور . هن  تسا ، یکیرات  بسانم 

دودیم راکهدـب  لابند  هب  تعرـس  اب  هک  يراکبلط  دـننامه  تسا » تکرح  رد  زور  لابند  هب  تعرـس  اب  بش  : » دـنکیم هفاـضا  نآ  زا  دـعب 
اًثِیثَح .) ُُهُبلْطَی  )

هب نآ  تکرح  یگنوگچ  رظان  نیمز  هرک  نوریب  زا  یـسک  رگا  تسا ؛ یبلاج  ریبعت  نیمز  هرک  رد  زور  بش و  تیعقوم  هب  هّجوت  اب  ریبعت  نیا 
رود هب  يروآماس  رـس  تعرـس  اب  نیمز  هرک  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دـشاب  هدوب  شدوخ  يور  رب  نیمز  لکـش  یطورخم  هیاس  نداتفا  دوخ و  رود 
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رد زور  ییانشور  لابند  هب  هرک  نیا  يور  رد  دایز  تعرس  اب  لکش  یطورخم  هایس  يالویه  ایوگ  هک  دنکیم  ساسحا  نینچ  ددرگیم  دوخ 
ياضف ماـمت  رد  نیمز و  هرک  زا  یمین  رد  باـتفآ  ییانـشور  اریز  تسین ، قداـص  زور  ییانـشور  دروم  رد  عوضوم  نیا  یلو  تسا ، تکرح 

حبـش کـی  دـننامه  لکـش  یطورخم  هیاـس  تروـص  هب  هک  تسا  بش  یکیراـت  اـهنت  دریگیمن ، دوـخ  هب  یلکـش  و  تـسا ، شخپ  فارطا 
دودیم . نیمز  يور  رکیپلوغ  زیمآرارسا 

َو َسْمَّشلا  َو  « ) دنتـسه وا  نامرف  رب  رـس  همه  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـیرفآ  ار  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  هک  تسا  وا  : » دـنکیم هفاضا  زاب 
ِهِْرمِأب .) ٍتاَرَّخَسُم  َموُجُّنلا   َ َرَمَْقلا و

دیـشاب هاگآ  : » دـیوگیم دـیکأت  ناونع  هب  ناگراتـس  دیـشروخ و  هام و  شنیرفآ  زور و  بش و  ماظن  یتسه و  ناـهج  شنیرفآ  رکذ  زا  سپ 
ُْرمْألا .) َو  ُْقلَْخلا  َُهل  َالأ  « ) تسا وا  تسد  هب  اهنت  یتسه  ناهج  روما  هرادا  شنیرفآ و 

نآرق رگید  تاـیآ  هیآ و  نیا  رد  هک  ینئارق  هب  هّجوت  اـب  اـّما  تسا ، وگ  تفگ و  نارّـسفم  ناـیم  تسیچ ، ْرمَا »  » و ْقلَخ »  » زا روـظنم  هکنیا  رد 
راـگدرورپ ناـمرف  هب  هک  تسا  یتاـماظن  نیناوق و  رما »  » زا روظنم  و  نیتسخن ، شنیرفآ  قلخ »  » زا روظنم  هک  دوشیم  هدافتـسا  تسا  دوجوم 

دیامنیم . يربهر  دوخ  ریسم  رد  ار  اهنآ  دنکیم و  تموکح  یتسه  ملاع  رد 
يرانک هدراذـگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  هدـیرفآ و  ار  ناهج  دـنوادخ  دـنرادنپیم ، نینچ  هک  اهنآ  هب  تسا  یخـساپ  تقیقح  رد  ریبعت  نیا 

درادن ! يزاین  تایح  همادا  اقب و  رد  اّما  تسا ، ادخ  هب  دنمزاین  شداجیا  رد  یتسه  ملاع  رگید ، ریبعت  هب  و  تسا ، هتسشن 
و دشابیم ، وا  هب  هتسباو  زین  شاهرادا  تایح و  همادا  ریبدت و  رد  تسا  وا  هب  دنمزاین  شثودح  رد  ناهج  هک  روطنامه  دیوگیم : هلمج  نیا 

ددرگیم . دوبان  هتسسگ و  مه  زا  یّلک  هب  شماظن  دوش  هتفرگ  نآ  زا  ادخ  فطل  ياهظحل  رگا 
دراد و یجیردت  هبنج  قلخ  ملاع  اریز  دننادب ، هدام » ءارَوام   » ملاع ار  رما »  » ملاع و  هدام »  » ملاع ار  قلخ »  » ملاع هک  دنلیام  هفـسالف  زا  یـضعب 

امَّنإ میناوخیم : هک  نانچ  تسا  هدام  ءاروام  ناهج  تیـصاخ  نیا  دراد و  يروف  یعفد و  هبنج  رما  ملاـع  تسا و  هداـم  ناـهج  تیـصاخ  نیا 
دوجوم مه  نآ  شاب ، دوجوم  دهدیم  نامرف  وا  هب  دنک ، هدارا  ار  يزیچ  دنوادخ  هک  یماگنه  : » ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنأ  اًئیَـش  َدارأ  اذإ  ُهُْرمأ 

(. 82 سی ـ  «) دوشیم
هب رما  هک  دوشیم  هدافتسا  ِهِْرمَِاب  ٍتارَّخَسُم  َموُجُّنلا  َو  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  هلمج  یّتح  نآرق و  تایآ  رد  رما »  » لامعتسا دراوم  هب  هّجوت  اب  یلو 

دینک . ّتقد  هدام ـ  ياروام  ناهج  ای  دشاب  هدام  ناهج  رد  هاوخ  تسا ، یهلا  نامرف  هنوگ  ره  ینعم 
َنیَِملاَْعلا .) ُّبَر  ُهَّللا  َكَراَبَت  « ) تسا نایملاع  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا  تکربرپ  : » دیامرفیم هیآ  نایاپ  رد  و 

عون کی  یتسه  ناهج  ریبدت  ناگراتـس و  هام و  دیـشروخ و  زور و  بش و  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ  رکذ  زا  دـعب  هلمج  نیا  تقیقح  رد 
. هدومرف ناگدنب  هب  میلعت  ناونع  هب  هک  تسا  راگدرورپ  سدقم  ماقم  زا  شیاتس 
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ُهّللا ُمُِکلَذ  ِِهنْذِإ  ِدـَْعب  نِم  َّالِإ  ٍعیِفَـش  نِم  اَم  َْرمَـألا  ُرِّبَدـُی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يَوَتْـسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَـألاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ 
َنوُرَّکَذَت َالَفَأ  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَر 

ریبدت ار  شنیرفآ ]  ] راک تفای . الیتسا  شرع  رب  سپـس  دیرفآ . ماگنه  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  ییادـخ  نآ  امـش  راگدرورپ 
رد موی »  » هملک ؟ دیریگیمن دنپ  ایآ  دیتسرپب . ار  وا  سپ  امـش ، راگدرورپ  ادـخ ، تسا  نیا  تسین . وا  نذا  زا  سپ  زج  يرگتعافـش  دـنکیم .

: مییوگیم هکناـنچ  دوـشیم  لامعتـسا  نارود ، ینعم  هب  عـقاوم  يرایـسب  رد  تاـغل  ریاـس  رد  نآ  لداـعم  یـسراف و  رد  زور »  » برع و تغل 
نایاپ زا  سپ  دوب و  دادبتسا  ینارود  ینعی  تسا ، يدازآ  زور  بالقنا  وترپ  رد  نونکا  یلو  درکیم ، تموکح  دادبتـسا  ام  روشک  رد  يزور 

. تسا هدیسر  مدرم  ییاهر  نارود  دادبتسا 
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تسا . هدیرفآ  نارود  شش  رد  ار  نیمز  نامسآ و  راگدرورپ  هک  دوشیم  نیا  قوف  هلمج  موهفم  نیاربانب 
شرعلا .) یلع  يوتسا  مث  « ) تفرگ تسد  رد  ار  اهنآ  روما  مامز  ناهج  شنیرفآ  زا  سپ  دنوادخ  : » دنکیم هفاضا  سپس 

رمالا .) ربدی  « ) شریبدت هضبق  رد  زیچ  همه  و  تسا ، وا  نامرف  هب  ناهج  ياهراک  همه  »
نیا دـیآیم ، دـنلب  ياهتخت  ینعم  هب  یناـمز  و  تسا ، فقـس  ياراد  هک  يزیچ  ینعم  هب  یهاـگ  و  فقـس ،»  » ینعم هب  یهاـگ  شرع »  » هملک

شتخت ياههیاپ  ای  و  تسـشن ، تخت  رب  صخـش  نالف  مییوگیم  هک  نانچ  تسا ، تردق  نامه  نآ  ییانک  ینعم  اما  تسا  نآ  یلـصا  ینعم 
نکمم هک  یلاح  رد  تسا  تردـق  نداد  تسد  زا  ای  نتفای و  تردـق  زا  هیاـنک  اـهنیا  همه  دـندروآ ، ریز  هب  تخت  زا  ار  وا  اـی  و  تخیر ، ورف 
تـسد رب  ار  ناهج  روما  مامز  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  شرعلا » یلع  يوتـسا   » لیلد نیمه  هب  دشاب ، هدوبن  راک  رد  یتخت  ًالـصا  تسا 

تفرگ .
ندرک یـسررب  ینعم  هب  ریبدـت  نیاربانب  تسا  يزیچ  تبقاـع  رـس و  تشپ  ینعم  هب  ربا ) نزو  رب  « ) ربد  » زا لـصا  رد  ریبدـت »  » هداـم زا  ربدـت » »

مامز تسا و  هللا »  » راگدـیرفآ قلاخ و  دـش  نشور  هکنآ  زا  سپ  تسا . ندومن  لـمع  نآ  قبط  رب  ندیجنـس و  ار  حـلاصم  و  اـهراک ، بقاوع 
ناوتان زجاع و  ناجیب و  تادوجوم  نیا  اهتب  هک  تسا  مولعم  دشابیم  وا  نامرف  هب  روما  همه  ریبدـت  تسا و  وا  تسد  هب  یتسه  ناهج  هرادا 

وا نامرف  نذا و  هب  زج  ياهدننک  تعافش  چیه  : » دیامرفیم دعب  هلمج  رد  اذل  دنشاب  هتشاد  دنناوتیمن  اهناسنا  تشونرس  رد  یشقن  هنوگچیه 
هنذا .) دعب  نم  الا  عیفش  نم  ام  « ) درادن دوجو 

هودبعاف .) مکبر  هللا  مکلذ  « ) وا ریغ  هن  دینک  شتسرپ  دیاب  ار  وا  امش ، راگدرورپ  هللا »  » تسا نینچ  نیا   » يرآ
(. نورکذت الفا  ( »؟ دیوشیمن رکذتم  نشور  لیلد  نیا  اب  ایآ  »
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ٍمْوَِقل ِتاَیآلا  ُلِّصَُفی  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  َِکلَذ  ُهّللا  َقَلَخ  اَم  َباَسِْحلاَو  َنِینِّسلا  َدَدَـع  ْاوُمَْلعَِتل  َلِزاَنَم  ُهَرَّدَـقَو  ًارُون  َرَمَْقلاَو  ءاَیِـض  َسْمَّشلا  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُه 
َنوُمَْلعَی

. دینادب ار  باسح  اهلاس و  هرامش  ات  درک  نّیعم  ییاهلزنم  نآ  يارب  و  درک ، نابات  ار  هام  دیشخب و  ییانـشور  ار  دیـشروخ  هک  یـسک  تسوا 
هب هراـشا  هیآ  نیا  . دـنکیم ناـیب  ینـشور  هب  دـننادیم  هک  یهورگ  يارب  ار  دوـخ ] [ي  اـههناشن تـسا . هدـیرفاین  ّقـح  هـب  زج  ار  اـهنیا  ادـخ 

رارق رون  ار  رمق  ینشور و  ءایض و  ار  دیشروخ  هک  تسا  یسک  وا  : » دیوگیم هدرک  شنیرفآ  ناهج  رد  ادخ  تمظع  تایآ  زا  ییاهتمـسق 
« داد

هدمع و مهـس  تاناویح  شرورپ  ناهایگ و  تیبرت  رد  هکلب  دزاسیم  نشور  مرگ و  ار  تادوجوم  رتسب  اهنت  هن  شریگملاع  رون  اب  دیـشروخ 
ـ  اهراشبآ اهدور و  نایرج  اهایرد و  جاوما  اهداب و  تکرح  یتح  دراد  دوجو  نیمز  هرک  رد  یـشبنج  تکرح و  ره  ًالوصا  و  دراد ، یـساسا 

یهاتوک هلـصاف  رد  دوش  عطق  اـم  یکاـخ  هرک  زا  شخبتاـیح  هعـشا  نیا  يزور  رگا  و  تسا ، باـتفآ  رون  تکرب  زا  مینک  تقد  تسرد  رگا 
تفرگ . دهاوخ  ارف  ار  اجهمه  گرم  توکس و  یکیرات و 

نانکاس همه  يارب  شمیالم  ییانـشور  هکلب  دـنکیم  يربهر  اهنابایب  رد  ار  ناوربش  اهنت  هن  تسا ، ام  رات  ياهبـش  غارچ  شیابیز  رون  اـب  هاـم 
تسا . طاشن  شمارآ و  هیام  نیمز 

باسح اهلاس و  هرامش  ات  درک  ردقم  ییاههاگلزنم  نآ  يارب  دنوادخ  : » دیوگیم هدرک  هراشا  هام  دوجو  دیفم  راثآ  زا  رگید  یکی  هب  سپس 
دینادب .» ار  شیوخ  راک  یگدنز و 

ًاجیردـت سپ  نآ  زا  هام و  همین  دودـح  اـت  دوریم  شیازفا  هب  ور  تسین  شیب  یکیراـب  لـاله  هک  بش  نیتسخن  زا  هاـم  دـینیبیم  رگا  ینعی 
ناـمه و  ددرگیم ، رهاـظ  لـاله  لکـش  هب  رگید  راـب  دوریم و  ورف  قاـحم  یکیراـت  رد  دـعب  هاـم  رخآ  زور  ود  یکی  اـت  دـباییم  ناـصقن 
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ملاع و هک  تسا  یعیبط  هدنز  قیقد و  رایـسب  میوقت  کی  هکلب  تسین ، هدوهیب  ثبع و  ینوگرگد  نیا  دـنکیم ، یط  ار  نیـشیپ  ياههاگلزنم 
ام هب  هام  هک  تسا  يرون  رب  هفاـضا  نیا  دـنرادهگن و  ار  دوخ  یگدـنز  روما  اـهراک و  خـیرات  باـسح  دـنناوخب و  ار  نآ  دـنناوتیم  لـهاج 

دشخبیم .
تسین . يرگیزاب  رهب  زا  يرسرس و  هام  رهم و  شدرگ  نیا  شنیرفآ و  نیا  دنکیم  هفاضا  سپس 

اما دـهدیم .» حرـش  دـننکیم  كرد  دـنمهفیم و  هک  اـهنآ  يارب  ار  دوـخ  ياـههناشن  تاـیآ و  ادـخ   » هک دـنکیم  دـیکأت  هیآ  ناـیاپ  رد  و 
. دننکیمن كرد  نآ  زا  يزیچ  نیرتمک  دنرذگیم و  راگدرورپ  ياههناشن  تایآ و  نیا  همه  رانک  زا  رایسب  هچ  رصبیب  ناربخیب 
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َنُونِمُْؤی َّال  ٍمْوَق  نَع  ُرُذُّنلاَو  ُتاَیآلا  ِینُْغت  اَمَو  ِضْرَألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَذاَم  ْاوُرُظنا  ُِلق 
هیآ نیا  رد  . دشخبیمن دوس  دنروآیمن  نامیا  هک  ار  یهورگ  اهرادشه ، اههناشن و  یل ] و[ تسیچ »؟ نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  دیرگنب  : » وگب

هچ نیمز  نامـسآ و  رد  دینیبب  دیرگنب و  تسرد  وگب  اهنآ  هب  : » دـیامرفیم ص )  ) ربمایپ هب  دـهدیم و  ناشن  ار  يرایتخا  نامیا  لیـصحت  هار 
 «. تسا راگدیرفآ  تمکح  ملع و  تردق و  تمظع و  رب  یلیلد  نآ  زا  ياهشوگ  ره  هک  تسا  یفرگش  زیگناتریح و  ماظن 

نیا گرزب و  ياـههموظنم  نـیا  دنـشدرگ  رد  دوـخ  رادـم  رد  مادـک  ره  هـک  ینامــسآ  فـلتخم  تارک  ناـشخرد و  ناگراتــس  هـمه  نـیا 
و شرارـسا ، بئاجع و  مامت  اب  نیمز  هرک  نیا  نینچمه  تسا ، اـمرفمکح  اـهنآ  رـسارس  رب  هک  یقیقد  ماـظن  نیا  رکیپلوغ و  ياـهناشکهک 
رتانـشآ و یتسه  ناهج  أدـبم  هب  اهنآ  هعلاطم  اب  دـیرگنب و  اهنیا  همه  ناـمتخاس  رد  تسرد  شنوگاـنوگ ، عونتم و  هدـنز  تادوجوم  همهنیا 

دیوش . رتکیدزن 
راک نیا  ینعی  تسا  شنیرفآ  ناهج  هعلاطم  هجیتن  نامیا  دیوگیم : دنکیم و  یفن  ار  هدارا  يدازآ  بلس  ربج و  هلأسم  ینشور  هب  هلمج  نیا 

تسا . امش  دوخ  تسدب 
اههناشن تایآ و  هک  ارچ  دنرواین ، نامیا  یهورگ  هک  تسین  بجعت  ياج  زاب  قح  ياههناشن  تایآ و  همه  نیا  اب  یلو  دنکیم  هفاضا  سپس 

نامیا زگره  دـناهتفرگ  میمـصت  هک  اهنآ   » اما دـنراد ، قح  شریذـپ  يارب  یگدامآ  هک  دروخیم  یناسک  درد  هب  اهنت  اهراذـنا  اـهراطخا و  و 
«. درادن ناشیا  رب  يرثا  هنوگچیه  روما  نیا  دنرواین 
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ُلِّصَُفی َْرمَألا  ُرِّبَدـُی  یمَـسُّم  ٍلَجَأل  يِرْجَی  ٌّلُـک  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  َرَّخَـسَو  ِشْرَْعلا  یَلَع  يَوَتْـسا  َُّمث  اَـهَنْوََرت  ٍدَـمَع  ِْریَِغب  ِتاَواَـمَّسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ُهّللا 
َنُوِنقُوت ْمُکِّبَر  ءاَِقِلب  مُکَّلََعل  ِتاَیآلا 

ار هام  دیـشروخ و  تفای و  الیتسا  شرع  رب  هاگنآ  تشارفارب ، دینیبب  ار  اهنآ  هک  ییاهنوتـس  نودب  ار  اهنامـسآ  هک  تسا  یـسک  نامه ]  ] ادخ
هب ار  دوخ ]  ] تایآ و  دنکیم ، ریبدت  شنیرفآ ]  ] راک رد  دنوادخ ] . ] دنهدیم همادا  دوخ  ریـس  هب  نّیعم  یتّدم  يارب  مادـک  ره  دـینادرگ ؛ مار 

هدش دراو  نآ  ریـسفت  رد  هک  یثیدح  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  . دینک لصاح  نیقی  ناتراگدرورپ  ياقل  هب  امـش  هک  دـیما  دـیامنیم ، نایب  ینـشور 
سویملطب تئیه  نامز  نآ  رد  هک  ارچ  دوبن ، راکشآ  یـسک  رب  تایآ ، لوزن  نامز  رد  هک  هتـشادرب  یملع  تقیقح  کی  يور  زا  هدرپ  تسا ،

وت رد  وت  یتارک  تروص  هب  اهنامـسآ  نآ  قبط  و  درکیم ، تموـکح  مدرم  راـکفا  رب  ناـهج و  یملع  لـفاحم  رب  رتماـمت ، هچ  ره  تردـق  اـب 
دودح یلو  تشاد ، هیکت  يرگید  رب  مادک  ره  هکلب  هدوبن ، نوتـسیب  قلعم و  مادـکچیه  ًاعبط  دنتـشاد و  رارق  مه  يور  زایپ  تاقبط  دـننامه 

، دراد تیعقاو  هچنآ  تسا و  موهوم  یلک  هب  يزایپ ، تسوپ  كالفا  هک  دیسر  اجنیا  هب  رشب  شناد  ملع و  تایآ ، نیا  لوزن  زا  دعب  لاس  رازه 
ار اهنآ  هک  يزیچ  اهنت  و  دنشاب ، هتشاد  یهاگهیکت  هکنآیب  دنتباث ، قلعم و  دوخ ، هاگیاج  رادم و  رد  مادک  ره  نامسآ  تارک  هک  تسا  نیا 
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تکرح هب  طوبرم  يرگید  دراد و  تارک  نیا  مرج  اـب  طاـبترا  یکی  هک  تسا  هعفاد  هبذاـج و  هوـق  لداـعت  درادیم ، تباـث  دوـخ  ياـج  رد 
. تساهنآ

تسا . هتشاد  هگن  دوخ  ياج  رد  ار  نامسآ  تارک  یئرمان ، نوتس  کی  تروص  هب  هعفاد  هبذاج و  لداعت  نیا 
یف یتلا  موجنلا  هذه  دومرف : ماما  ثیدح  نیا  قبط  تسا ، بلاج  رایـسب  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  مالّـسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  هک  یثیدح 

دنتسه ییاهرهـش  دننامـسآ ، رد  هک  یناگراتـس  نیا  : » رون نم  دومع  یلا  ۀنیدم  لک  ۀطوبرم  ضرالا  یف  يذلا  نئادملا  لثم  نئادم  ءامـسلا 
، راحبلا ۀنیفس  «.} تسا طوبرم  رون  زا  ینوتس  اب  رگید ) هراتس  اب  ياهراتـس  ره   ) رگید رهـش  اب  يرهـش  ره  هک  نیمز  يور  ياهرهـش  نوچمه 

یمق }. میهاربا  نب  یلع  ریسفت  زا  لقن  هحفص 574 ، دلج 2 ،
يورین اب  نآ  لداعت  هبذاج و  جاوما  رکذ  يارب  زور  نآ  تایبدا  قفا  رد  رون » زا  ینوتـس   » ای یئرمان » نوتـس   » زا رتاسر  رتنـشور و  يریبعت  اـیآ 

دشیم ؟ ادیپ  هعفاد 
الیتسا شرع  رب  تسا ، وا  ياهتنایب  تردق  تمظع و  زراب  هناشن  هک  نوتـسیب  ياهنامـسآ  نیا  شنیرفآ  زا  دعب  دنوادخ  : » دـیامرفیم سپس 

شرعلا ) یلع  يوتسا  مث  « ) تفرگ تسدب  ار  یتسه  ملاع  تموکح  ینعی  تفای ،
دیشروخ و هک  تسا  یسک  وا  : » دیوگیم هام  دیـشروخ و  ریخـست  زا  نخـس  اهنآ ، رب  راگدرورپ  تموکح  اهنامـسآ و  شنیرفآ  نایب  زا  دعب 

رمقلا .) سمشلا و  رخس  و  « ) تخاس راذگتمدخ  رادربنامرف و  رخسم و  ار  هام 
یناهج دنشاپیم ، رون  دناهدنز . تادوجوم  همه  اهناسنا و  راذگتمدخ  و  دنتـسه ، وا  نامرف  رب  رـس  اهنیا  همه  هک  رتالاب  نیا  زا  يریخـست  هچ 

دننیرفآیم و دـم  رزج و  اهایرد  رد  دـنهدیم ، شرورپ  ار  هدـنز  تادوجوم  دـنرادیم ، هگن  مرگ  ار  تادوجوم  رتسب  دـنزاسیم ، نشور  ار 
دنتسه . اهتکرب  اهتکرح و  همه  همشچرس  هصالخ 

تسا هدش  نییعت  اهنآ  يارب  هک  یصخشم  دمآ  رـس  ات  هام  دیـشروخ و  نیا  زا  مادک  ره  و  تسین ، يدبا  ینادواج و  هدام  ناهج  ماظن  نیا  اما 
یمسم .) لجال  يرجی  لک  « ) دنهدیم همادا  تکرح  هب  دوخ  ریسم  رد 

هدـیاف هجیتن و  نودـب  تسین و  باتک  باسحیب و  اهینوگرگد  اهدـش و  دـمآ و  اهـشدرگ و  تاـکرح و  نیا  هک  دـیازفایم  نآ  لاـبند  هب  و 
ربدی  ) تسا هتفرگ  رظن  رد  یفده  یباسح  ره  يارب  یباسح و  یتکرح  ره  يارب  و  دنکیم ،» ریبدت  ار  اهراک  همه  هک  تسوا   » هکلب دشابیمن 

رمالا .)
« دینک ادیپ  نامیا  رگید  يارس  راگدرورپ و  ياقل  هب  ات  دهدیم  حرـش  ار  اهنآ  ياهیراکهزیر  درمـشیمرب و  امـش  يارب  ار  شیوخ  تایآ  وا  »

(. نونقوت مکبر  ءاقلب  مکلعل  تایالا  لصفی  )
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ًادوُهْشَم َناَک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرقَو  ِْلیَّللا  ِقَسَغ  َیلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َةَالَّصلا  ِِمقَأ 
[ ناگتـشرف  ] روضح اب ] نورقم   ] هراومه حبـص  زامن  اریز  ار ، حبـص  زامن  زین ]  ] و راد ، اپرب  بش  یکیرات  تیاهن  اـت  باـتفآ  لاوز  زا  ار  زاـمن 

درط يارب  ياهلیـسو  و  تسا ، كرـش  اب  هزرابم  يارب  يرثؤم  لماع  هک  دزادرپیم ، شیاین  ادـخ و  هب  هجوت  زامن و  هلأسم  هب  تایآ  نیا  . تسا
. یمدآ ناج  لد و  زا  یناطیش  هسوسو  هنوگره 

درط ار  یناطیـش  ياـههسوسو  دـیوشیم و  شناـج  لد و  زا  ار  هاـنگ  راـبغ  درگ و  دزادـنایم ، ادـخ  داـی  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  زاـمن  يرآ 
دنکیم .

دروم زامن  نیا  هک  ارچ  ار ، حبـص ) زامن   ) رجف نآرق  نینچمه  بش و  همین  ات  باتفآ ، لاوز  ماـگنه  هب  راداـپرب ، ار  زاـمن  : » دـیوگیم تسخن 
تسا .» زور  بش و  ناگتشرف  هجوت 
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ندـیلام ینعم  هب  کلد »  » هدام زا  لصا  رد  و  دـشابیم ، رهظ  تقو  هک  تسا  راـهنلا  فصن  هریاد  زا  باـتفآ  لاوز  ینعم  هب  سمـش » كولد  »
ارچ تسا  ندش  لیامتم  ینعم  هب  کلد  زا  ای  و  دلامیم ، ار  دوخ  مشچ  باتفآ  شبات  تدش  رثا  رب  عقوم  نآ  رد  ناسنا  هک  ارچ  هدـش ، هتفرگ 

لئاح باتفآ  لباقم  رد  ار  دوخ  تسد  ناسنا ، هکنیا  ای  دوشیم و  لیامتم  برغم  تمـس  هب  راهنلافصن  هریاد  زا  عقوم  نیا  رد  دیـشروخ  هک 
دزاسیم . لیامتم  دنزیم و  رانک  دوخ  مشچ  زا  ار  نآ  رون  ییوگ  دنکیم ،

رد تسا ، هدـش  ریـسفت  دیـشروخ  لاوز  ینعم  نیمه  هب  كولد »  » هدیـسر ام  هب  مالّـسلامهیلع  تیب  لها  عباـنم  زا  هک  یتیاور  رد  لاـح  ره  هب 
: دوـمرف ماـما  درک  لاؤـس  مالـسلاهیلع  ماـما ، زا  هیآ  نیمه  ریـسفت  زا  هرارز » نب  دـیبع   » هک میناوـخیم  مالّـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  یتـیاور 

لیاـسو « } تسا بش  همین  نآ  ناـیاپ  و  رهظ )  ) سمـش لاوز  تقو  نآ  زاـغآ  هک  تسا  هدرک  بـجاو  ناناملـسم  رب  زاـمن  راـهچ  دـنوادخ » »
هحفص 115 .} دلج 3 ، هعیشلا ،

: دومرف نینچ  درک  لاؤس  نآ  زا  هعیـش  گرزب  ثدحم  هرارز  هک  یماگنه  هیآ  نیمه  ریـسفت  رد  مالّـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد 
: ةادغلا ةولـص  رجفلا  نآرق  سانلل و  نهتقو  و  ص )  ) هللا لوسر  نهعـضو  تاولـص  عبرا  کلذ  لیّللا ،  فصن  یلا  لیّللا  قسغ  اهلاوز ، اهکولد 

ربمایپ هک  تسا  زامن  راهچ  نیا  تسا ، بش  همین  ینعم  هب  لیّللا  قسغ  و  تسا ،  راـهنلا ) فصن  هریاد  زا   ) نآ لاوز  ینعم  هب  سمـش  كولد  »
هحفص 205 .} دلج 3 ، نیلقثلا ، رون  « } تسا حبص  زامن  هب  هراشا  رجفلا  نآرق  و  دومن ، تیقوت  داد و  رارق  مدرم  يارب  ار  اهنآ  (ص )

تسین . هظحالم  لباق  هک  دناهداد  كولد  ینعم  رد  يرگید  تالامتحا  نارسفم ، زا  یضعب  هتبلا 
هملک نیا  دـشابیم  رتمکارتم  تقو  ره  زا  بش  همین  رد  بش  یکیرات  و  تسا ، تملظ  تدـش  قسغ  هکنیا  هب  هجوت  اـب  لـیّللا »  قسغ   » اـما و 

دناسریم . ار  بش » همین   » هتفر مه  يور 
تسا . رجف  زامن  هب  هراشا  هتفر  مه  يور  رجف » نآرق   » دوشیم و تئارق  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  نآرق » »

هنیمز رد  نآرق  تایآ  ریاس  هب  مامـضنا  اب  و  دـنکیم ، هناگجنپ  ياهزامن  تقو  هب  یلامجا  هراشا  هک  تسا  یتاـیآ  زا  هیآ  نیا  لـیلد  نیمه  هب 
دوشیم . صخشم  ًاقیقد  هناگجنپ  زامن  تقو  هدش ، دراو  هطبار  نیا  رد  هک  یناوارف  تایاور  و  تسا ، زامن  تقو 

ةولـصلا تاولـصلا و  یلع  اوظفاـح  دـننام  هدرک ، زاـمن  کـی  هب  هراـشا  اـهنت  نآرق  تاـیآ  زا  یـضعب  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  هب  هجوت  هتبلا 
تسا . رهظ  زامن  نامه  حیحص  ریسفت  قبط  یطسو  زامن  هک  ( 238- هرقب  ) یطسولا

فرط  » هک ( 114- دوه  ) لیللا نم  ًافلز  راهنلا و  یفرط  ةولـصلا  مقا  دـننام و  هدرک ، هناگجنپ  ياهزامن  زا  زاـمن  هس  تقو  هب  هراـشا  یهاـگ  و 
تسا . اشع  زامن  هب  هراشا  لیللا » نم  ًافلز   » برغم و حبص و  زامن  هب  هراشا  راهنلا »

ثحب . دروم  هیآ  دننام  دنکیم ، نایب  ًالامجا  ار  زامن  جنپ  ره  تاقوا  یهاگ  و 
ماکحا زا  رگید  يرایـسب  دـننام  هکلب  هدـشن ، نایب  تایآ  نیا  رد  هناـگجنپ  ياـهزامن  تاـقوا  تاـیئزج  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  لاـح  ره  هب 

تسا . هدمآ  نیتسار  ناماما  و  ص )  ) ربمایپ تنس  رد  نآ  حرش  هدش و  تعانق  تایلک  هب  اهنت  یمالسا 
« تسا هدهاشم  دروم  حبـص  زامن  : » ًادوهـشم ناک  رجفلا  نآرق  نا  دیوگیم : قوف  هیآ  هک  تسا  نیا  دنامیم  یقاب  اجنیا  رد  هک  يرگید  هتکن 

یناسک ؟ هچ  هدهاشم  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا 
بقارم هک  بش  ناگتشرف  حبـص  زاغآ  رد  اریز  تسا ، زور  بش و  هکئالم  دوهـشم  دیوگیم : هدیـسر  ام  هب  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  یتایاور 

ار نآ  هورگ  ود  ره  دریگیم  ماجنا  عولط  زاغآ  نامه  رد  حبـص  زامن  نوچ  و  دـنهدیم ، زور  ناگتـشرف  هب  ار  دوخ  ياـج  دـنیادخ  ناگدـنب 
دنهدیم . یهاوگ  نآ  رب  هدرک و  هدهاشم 

دناهدرک . لقن  ود  ره  ننست  لها  هعیش و  نادنمشناد  ار  تایاور  نیا 
نیا ریـسفت  رد  هک  دـناهدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  مکاح  يذـمرت و  هجام و  نبا  یئاسن و  دـمحا و  یناعملاحور ) ریـسفت  لقن  قبط   ) هلمج زا 

هحفص 126 .} دلج 15 ، یناعملاحور ، ریسفت   } راهنلا ۀکئالم  لیللا و  ۀکئالم  هدهشت  هدومرف : هلمج 
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هحفص دـلج 15 ، یناعملاحور ، ریـسفت   } دـناهدرک لقن  دوخ  حیحـص  رد  ار  ینعم  نیمه  زین  ملـسم  يراخب و  تنـس  لها  فورعم  ثدـحم 
{. 126
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َنُونِمُْؤی اَلَفَأ  ٍّیَح  ٍءْیَش  َّلُک  ءاَْملا  َنِم  اَْنلَعَجَو  اَمُهاَنْقَتَفَف  ًاْقتَر  اَتَناَک  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  َْملَوَأ 
زیچ ره  و  میتخاس ، ادج  مه  زا  ار  ود  نآ  ام  و  دندوب ، هتـسویپ  مه  هب  ود  ره  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دنتـسنادن  دـندیزرو  رفک  هک  یناسک  ایآ 

اجنیا رد  هک  ییادج ) یگتـسویپ و  « ) قتف  » و قتر »  » زا روظنم  هک  نیا  رد  ؟ دنروآیمن نامیا  مه ] زاب   ] ایآ میدروآ ؟ دیدپ  بآ  زا  ار  ياهدنز 
رظن هب  رتکـیدزن  ریـسفت ، هس  اـهنآ  ناـیم  زا  هک  دـناهتفگ  رایـسب  نانخـس  نارـسفم  تسیچ ؟ تسا  هدـش  هتفگ  نیمز  اهنامـسآ و  دروـم  رد 

. دشاب عمج  هیآ  موهفم  رد  تسا  نکمم  ریسفت  هس  ره  تفگ  میهاوخ  هکنانچ  دسریم و 
دحاو هدوت  تروص  هب  ناهج  نیا  هعومجم  نادنمشناد ، تارظن  قبط  هک  تسا  تقلخ  زاغآ  هب  هراشا  نیمز  نامـسآ و  یگتـسویپ  مه  هب  - 1

یـسمش و هموظنم  هلمج  زا  اههراتـس  بکاوک و  دش و  هیزجت  ًاجیردـت  تکرح ، ینورد و  تاراجفنا  رثا  رب  هک  دوب  نازوس  راخب  زا  یمیظع 
تسا . شرتسگ  لاح  رد  ناهج  مه  زاب  دمآ و  دوجو  هب  نیمز  هرک 

ییامندوخ يدحاو  هدام  تروص  هب  دوب و  هتفر  ورف  مه  رد  همه  هک  يروط  هب  تسا  ناهج  داوم  ندوب  تخاونکی  یگتـسویپ ، زا  روظنم  - 2
تادوجوم تاناویح و  ناهایگ و  فلتخم  عاونا  و  دندرک ، ادیپ  يدیدج  تابیکرت  و  دندش ، ادج  مه  زا  داوم  نامز ، تشذگ  اب  اما  درکیم ،

ياهناشن مادـک  ره  و  دراد ، ياهژیو  صاوخ  راـثآ و  صوصخم و  ماـظن  کـی  ره  هک  یتادوجوم  دـندش ، رهاـظ  نیمز  نامـسآ و  رد  رگید ،
شنایاپیب . تردق  ملع و  راگدرورپ و  تمظع  زا  تسا 

ناـمز نآ  رد  هک  تسا  نیا  نیمز  یگتـسویپ  مه  هب  دـیرابیمن و  یناراـب  زاـغآ  رد  هک  تسا  نیا  نامـسآ  یگتـسویپ  مـه  هـب  زا  روـظنم  - 3
دینایور . ار  ناهایگ  عاونا  نیمز  زا  درک و  لزان  ناراب  نامسآ  زا  دوشگ ، ار  ود  ره  نیا  ادخ  اما  دییوریمن ، یهایگ 

دراد . لوا  ریسفت  هب  ياهراشا  اهنآ  زا  یضعب  و  دنکیم ، هراشا  ریخا  ینعم  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قرط  زا  يددعتم  تایاور 
دنوشیم هتفاکش  اهنیمز  و  دوشیم ، لزان  ناراب  نامسآ  زا  هنوگچ  هک  تسا  تیؤر  لباق  مشچ  اب  هک  تسا  يزیچ  ریخا  ریسفت  کش ، نودب 

انلعج و   » هلمج اب  و  تسا ، راگزاس  ًالماک  دندیدن )... دندش  رفاک  هک  یناسک  ایآ  « ) اورفک نیذلا  ری  مل  وا   » هلمج اب  و  دـنیوریم ، ناهایگ  و 
دراد . لماک  یگنهامه  زین  یح » ءیش  لک  ءاملا  نم 

هک تسا  تسرد  دـیآیم ، ملع »  » ینعم هب  یهاگ  تیؤر  هک  ارچ  تسین ، فلاخم  اـههلمج ، نیا  عیـسو  ینعم  اـب  زین  مود  لوا و  ریـسفت  یلو 
سپـس اهنآ و  یگتـسویپ  مه  هب  نامـسآ و  نیمز و  هتـشذگ  هرابرد  دـنناوتیم  هک  دننادنمـشناد  اـهنت  تسین  همه  يارب  یهاـگآ  ملع و  نیا 
یمامت رد  اهناسنا  ياشگهار  امنهار و  هکلب  تسین ، رـصع  کی  نرق و  کی  باتک  نآرق  مینادیم  یلو  دننک ، ادیپ  ییاهیهاگآ  ناشیئادج 

تسا . راصعا  نورق و 
چیه میدـقتعم ، اـم  باـسح  نیا  يور  تسا ، هدافتـسا  لـباق  رـصع ، ره  هورگ و  ره  يارب  هک  دراد  یقیمع  ياوتحم  ناـنچنآ  لـیلد  نیمه  هب 
ظفل لامعتـسا  میاهتفگ  اهراب  و  تسا ، لماک  حیحـص و  دوخ ، ياج  رد  مادک  ره  هک  دشاب  ریـسفت  هس  ره  ياراد  قوف  هیآ  هک  درادن  یعنام 
نوطب ياراد  نآرق  : » میناوخیم تایاور  رد  هکنیا  و  تسا ، تحاصف  لامک  لیلد  یهاـگ  هکلب  درادـن  داریا  اـهنت  هن  ینعم  کـی  زا  شیب  رد 

. دشاب ینعم  نیمه  هب  هراشا  تسا  نکمم  زین  تسا » یفلتخم 

32/ ءایبنا - 22

َنوُضِْرعُم اَِهتاَیآ  ْنَع  ْمُهَو  ًاظوُفْحَّم  ًافْقَس  ءاَمَّسلا  اَْنلَعَجَو 
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يوج هیآ  نیا  رد  نامـسآ  زا  روظنم  . دننکیم ضارعا  نآ  ياههناشن  رد ] هعلاطم   ] زا نانآ  یل ] و[ میداد ، رارق  ظوفحم  یفقـس  ار  نامـسآ  و 
اوه زا  هک  فیطل  ًارهاظ  رشق  نیا  دشابیم ، نادنمشناد  تاقیقحت  قبط  رتمولیک  اهدص  نآ  تماخـض  و  هتفرگ ، ار  نیمز  درگادرگ  هک  تسا 
هرک و  دوشیم ، دوبان  دـیایب  نیمز  يوس  هب  نوریب  زا  یمحازم  دوجوم  ره  هک  تسا  تمواقمرپ  مکحم و  يردـق  هب  هدـش  لیکـشت  اهزاگ  و 

. دنکیم ظفح  دنرتکانرطخ  ياهلولگ  ره  زا  هک  باهش »  » ياهگنس يزورهنابش  نارابمب  ربارب  رد  ار  نیمز 
، وج نوریب  زا  هک  یناهیک  هدنشک  هعشا  ذوفن  زا  و  دوشیم ، هیفصت  نآ  هلیسو  هب  تسا  يرابگرم  ياهتمـسق  ياراد  هک  باتفآ  هعـشا  هوالعب 

دنکیم . يریگولج  تسا  ریزارس  نیمز  يوس  هب 
. تسا هدرک  ظفح  مادهنا  زا  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  يرادیاپ  مکحم و  رایسب  فقس  نامسآ  نیا  يرآ 

33/ ءایبنا - 23

َنوُحَبْسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُهَو 
رد نارـسفم  . دنروانـش نّیعم ]  ] يرادم رد  ود  نیا  زا  مادک  ره  تسا . هدروآ  دیدپ  ار  هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  هک  یـسک  نآ  تسوا  و 
هک تسا  نیا  تسا ، راگزاس  یکلف  نادنمشناد  ملسم  تاقیقحت  اب  هچنآ  اما  دنراد ، نوگانوگ  تانایب  نوحبسی » کلف  یف  لک   » هلمج ریسفت 

. دراد یسمش  هموظنم  هارمه  هک  تسا  یتکرح  ای  و  تسا ، شیوخ  رود  هب  ینارود  تکرح  ای  قوف  هیآ  رد  دیشروخ  تکرح  زا  روظنم 
نامه هک  بش  اریز  دـشاب ، راهچ ) ره  « ) دیـشروخ  » و هام »  » و زور »  » و بش »  » هب هراشا  هک  دـناهداد  لاـمتحا  زین  گرزب  نارـسفم  زا  یـضعب 

کیراـت هیاـس  نیا  دـنک  هاـگن  نآ  هب  رود  زا  نـیمز  هرک  نوریب  رد  یـسک  رگا  دراد ، يرادـم  دوـخ  يارب  زین  تـسا  نـیمز  یطورخم  هیاـس 
دنناـمه دـهدیم  لیکـشت  ار  زور  دـباتیم و  نیمز  هب  هک  باـتفآ  روـن  نـینچمه  دـنیبیم و  تـکرح  رد  ًاـمئاد  نـیمز  درگ  رد  ار  یطورخم 

دنراد یناـکم  ریـسم و  دوـخ  يارب  مادـک  ره  زین  زور  بش و  نیارباـنب  دـنکیم ، ناـکم  لـقن  ًاـمئاد  هرک  نیا  درگ  رد  هک  تـسا  ياهناوتـسا 
هیآ .} لیذ  نازیملا  زا  سابتقا  }

هام دیـشروخ و  ینیمز  ناگدننیب  رظن  هب  اریز  دـشاب  ام  ساسحا  رد  نآ  تکرح  دیـشروخ  تکرح  زا  روظنم  هک  دـناهداد  زین  ار  لامتحا  نیا 
. دنشدرگ رد  ود  ره 

65/ جح - 24

ِساَّنلِاب َهَّللا  َّنِإ  ِِهنْذِِإب  اَّلِإ  ِضْرَأـْلا  یَلَع  َعَقَت  نَأ  ءاَـمَّسلا  ُکِـسُْمیَو  ِهِْرمَأـِب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرَْجت  َکـْلُْفلاَو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اَّم  مَُکل  َرَّخَـس  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْملَأ 
ٌمیِحَّر ٌفوُؤََرل 

درادیم هاگن  ار  نامسآ  و  دنناور ، وا  نامرف  هب  ایرد  رد  اهیتشک  و  دینادرگ ، مار  امـش  عفن  هب  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  ادخ  هک  ياهدیدن  ایآ 
دنوادخ .» تسا نابرهم  فوؤر و  تخـس  مدرم  هب  تبـسن  دـنوادخ  تقیقح ، رد  دـشاب .]  ] شدوخ نذا  هب  رگم  دـتفا ، ورف  نیمز  رب  ادابم ]  ] ات

(. هنذاب الا  ضرالا  یلع  عقت  نا  ءامسلا  کسمی  و  « ) دتفین دورف  وا  نامرف  هب  زج  نیمز  رب  ات  درادیم  هگن  دوخ  ياج  رد  ار  نامسآ 
لداعم تسرد  ار  زکرم  زا  زیرگ  زا  لـصاح  هعفاد »  » يورین هدروآرد و  تکرح  هب  دوخ  رادـم  رد  ار  ینامـسآ  تارک  زا  کـی  ره  وسکی  زا 

، دنیآرد تکرح  هب  دوشب  لصاح  ینوگرگد  اهنآ  ياههلـصاف  رد  هکنآیب  دوخ  رادـم  رد  کی  ره  ات  تسا ، هداد  رارق  اهنآ  هبذاج »  » يورین
دهدن . يور  تارک  نایم  رد  یمداصت  و 

شلها يارب  یناریو  یتحاران و  دیلوت  نیمز و  اب  دروخرب  هزاجا  نادرگرس  ياههزیرگنـس  هب  هک  هدیرفآ  نانچنآ  ار  نیمز  وج  رگید  يوس  زا 
دنهدن .

لحم ات  هدیرفآ  رطخ  هنوگره  زا  یلاخ  ناما و  نما و  ار  نیمز  هراوهگ  نینچ  نیا  هک  تسا  ناگدنب  هب  تبـسن  وا  فطل  تمحر و  نیا  يرآ 
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دنیامنیم . مداصت  نآ  اب  رگید  تارک  هن  دننکیم  طوقس  نیمز  رب  ینامسآ  نادرگرس  ياهگنس  هن  دشاب ، ناگدنب  شمارآ  شیاسآ و 
(. میحر فوئرل  سانلاب  هللا  نا   ) تسا میحر  نابرهم و  مدرم  هب  تبسن  دنوادخ  : » دنکیم هفاضا  هیآ  نایاپ  رد  اذل 

80/ نونموم - 25

َنُولِقْعَت اَلَفَأ  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ُفاَِلتْخا  َُهلَو  ُتیُِمیَو  ِییُْحی  يِذَّلا  َوُهَو 
شنیرفآ هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  ؟ دیـشیدنایمن رگم  تسوا . زا  زور  بش و  فـالتخا  و  دـناریمیم ، دـنکیم و  هدـنز  هـک  سک  نآ  تـسوا  و 

تایح گرم و  دـننامه  یتسه  ملاع  هنهپ  رد  تملظ  رون و  هک  ارچ  دـهدیم  رارق  زور »  » و بش »  » شنیرفآ راـنک  رد  ار  تاـیح »  » و گرم » »
هب تملظ  ياههدرپ  ریز  دنکیم و  ادیپ  تکرح  شوج و  بنج و  یتسه  ملاع  رون ، جاوما  وترپ  رد  هک  هنوگنامه  تسا  نارادـناج  ناهج  رد 

دندرگیم و شوماخ  گرم  تملظ  اب  دـننکیم و  زاغآ  ار  دوخ  تکرح  تایح  رون  اب  هدـنز  تادوجوم  هنوگ  نیمه  دـیارگیم ، یـشوماخ 
. دنراد یجیردت  هبنج  ود  ره 

نکمم زین  و  دوشیم ، يرگید  نیـشناج  و  فلخ »  » کـی ره  هک  دـشاب  هدوب  اـهنآ  دـش  دـمآ و  ینعم  هب  تسا  نکمم  زور  بش و  فـالتخا 
ناهج رد  ار  تایح  شدرگ  و  دروآیم ، دوجو  هب  ار  لاـس  هناـگراهچ  لوصف  هک  دـشاب  اـهنآ  یجیردـت  تواـفت  فـالتخا و  ینعم  هب  تسا 

دنکیم . يربهر  یقیقد  ماظن  تحت  ناهایگ 
دشاب . راگدرورپ  تفرعم  قیرط  يامنهار  دناوتیم  لیاسم  نیا  همه  لاح  ره  رد 

!؟» دینکیمن هشیدنا  ایآ  «: » نولقعت الفا  : » دیوگیم هیآ  نایاپ  رد  لیلد  نیمه  هب 

86/ نونموم - 26

ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَرَو  ِْعبَّسلا  ِتاَواَمَّسلا  ُّبَّر  نَم  ُْلق 
فقـس و هب  هاـگ  تسا و  دـنلبهیاپ  تـخت  ینعم  هـب  شرع » «»؟ تـسیک گرزب  شرع  راـگدرورپ  هناـگتفه و  ياهنامـسآ  راـگدرورپ  : » وـگب
رد هک  تسا  یتـسه » ملاـع  هعومجم   » ینعم هب  دوریم  راـک  هب  راـگدرورپ  دروم  رد  هک  یماـگنه  هملک  نیا  دوشیم ، قـالطا  زین  تسبراد 

لباقم رد  ددرگیم  قالطا  تعیبط  ءاروام  ناهج  رب  طقف  هملک  نیا  یهاگ  اـما  دوشیم  بوسحم  وا  ییاورناـمرف  تموکح و  تخت  تقیقح 
(. 255 هرقب ـ  « ) ضرالا تاوامسلا و  هیسرک  عسو   » دننام تسا  هدام  تعیبط و  ملاع  هب  هراشا  هک  یسرک » »

35/ رون - 27

ٍۀَکَراَبُّم ٍةَرَجَـش  نِم  ُدَقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اَهَّنَأَک  ُۀَجاَجُّزلا  ٍۀَجاَجُز  ِیف  ُحاَبْـصِْملا  ٌحاَبْـصِم  اَهِیف  ٍةاَکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا 
ُهَّللاَو ِساَّنِلل  َلاَْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْضَیَو  ُءاَشَی  نَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  ٍرُون  یَلَع  ٌروُّن  ٌراَن  ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْولَو  ُءیُِـضی  اَُهْتیَز  ُداَکَی  ٍۀَِّیبْرَغ  َالَو  ٍۀَِّیقْرَـش  اَّل  ٍِۀنُوْتیَز 

صاوخ و ياراد  رون  هک  دوشیم  نشور  یلامجا  هعلاطم  اب  مینکیم ، یـسررب  ًاقیقد  ار  رون  ياهیگژیو  صاوخ و  اجنیا  ردٌمِیلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب 
: تسا ریز  ياهیگژیو 

تسا ! اهتفاطل  اهییابیز و  همه  همشچرس  تسا و  هدام  ناهج  رد  تادوجوم  نیرتفیطل  نیرتابیز و  رون  - 1
هیناث رد  رتمولیک  رازه  دصیس  تعرس  اب  رون  دراد  هدام  ناهج  رد  تسا  فورعم  نادنمشناد  نایم  رد  هچنآ  قبط  ار  تعرس  نیرتالاب  رون  - 2

میظع و هداعلاقوف  ياهتفاسم  لیلد  نیمه  هب  دـنزب ، رود  راب  تفه  هیناث ) کی  زا  رتمک   ) ندز مه  رب  مشچ  کـی  رد  ار  نیمز  هرک  دـناوتیم 
لاسکی رد  رون  هک  ار  یتفاسم  ینعی  تسا ، يرون  لاس  اهنآ  رد  شجنس  دحاو  دنجنسیم و  رون  ریس  تعرـس  اب  طقف  ار  یموجن  روآماسرس 

دیامیپیم . شروآماسرس  تعرس  نآ  اب 
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« رهاظ  » مه نیارباـنب  دـید ، ناوتیمن  ار  يزیچ  نآ  نودـب  و  تسا ، ناـهج  نیا  فلتخم  تادوجوم  هدـهاشم  ماـسجا و  نییبت  هلیـسو  رون  - 3
ریغ .) هدننکرهاظ  « ) رهظم  » مه تسا و 

نکمم تسا و  هدـنز  تادوجوم  همه  ياقب  زمر  هکلب  ناهایگ  اهلگ و  هدـنهدشرورپ  تسا  اـم  ياـیند  رد  رون  نیرتمهم  هک  باـتفآ  رون  - 4
دنامب . هدنز  میقتسم ) ریغ  ای  میقتسم  روط  هب   ) رون زا  هدافتسا  نودب  يدوجوم  تسین 

رد تادوجوم  هنرگو  تسا  نآ  هباشم  ياـهرون  اـی  باـتفآ  رون  شباـت  هجیتن  مینیبیم  اـم  هک  ار  ییاـهگنر  ماـمت  هک  هدـش  تباـث  زورما  - 5
دنرادن ! یگنر  قلطم  یکیرات 

تکرح ناراب و  شزیر  اهداب ، تکرح  دریگیم ، همـشچرس  باتفآ  رون  زا  همه  یمتا ) يژرنا  زجب   ) ام طیحم  رد  دوجوم  ياهیژرنا  مامت  - 6
دوشیم . یهتنم  باتفآ  رون  هب  تقد  یمک  اب  هدنز  تادوجوم  همه  تکرح  هرخالاب  اهراشبآ و  اهلیس و  اهرهن و 

ناتخرد بوچ  زا  هک  شتآ  یمرگ  یتح  تسا  باتفآ  رون  نامه  درادیم  هگن  مرگ  ار  تادوجوم  رتسب  هچنآ  ترارح و  امرگ و  همـشچرس 
ناهایگ هب  یملع  تاقیقحت  قبط  اهنیا  همه  هک  ارچ  تسا  باتفآ  یمرگ  زا  زین  دیآیم  تسد  هب  نآ  تاقتـشم  تفن و  ای  گنـسلاغذ و  ای  و 

تسا . نآ  تکرب  زا  زین  اهروتوم  تکرح  نیاربانب  دناهدرک ، هریخذ  دوخ  رد  هتفرگ و  دیشروخ  زا  ار  ترارح  هک  دندرگیمزاب  یتاناویح  و 
هب لیدـبت  نیمز ، هرک  دوبن  تکربرپ  رون  نیا  هعـشا  شباـت  رگا  تسا و  يذوم  تادوـجوم  اـهبورکیم و  عاوـنا  هدـننکدوبان  باـتفآ  روـن  - 7

دندوب ! نابیرگ  هب  تسد  گرم  اب  شنانکاس  همه  هک  دشیم  یگرزب  ناتسرامیب 
رتراکـشآ نآ  میظع  تاکرب  اهبنارگ و  راثآ  میوشیم  رتقیقد  میرگنیم و  رتشیب  رون )  ) تقلخ ملاع  بیجع  هدـیدپ  نیا  رد  هچ  ره  هصالخ 

دوشیم .
مینک باـختنا  ناـهج  نیا  یـسح  تادوجوم  زا  یلیثـمت  هیبـشت و  ادـخ  كاـپ  تاذ  يارب  میهاوخب  رگا  همدـقم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  لاـح 

هدـنروآدیدپ هک  ییادـخ  نامه  درک !؟ هدافتـسا  ناوتیم  رون »  » هژاو زا  زج  اـیآ  تسا ) رترب  ریظن  هیبش و  ره  زا  وا  تمظع  اـب  ماـقم  هچرگ  )
رـس رب  تاقولخم  همه  و  دـناهدنز ، وا  نامرف  تکرب  هب  هدـنز  تادوجوم  همه  تسا ، شنیرفآ  ملاع  شخبینـشور  تسا ، یتسه  ناهج  مامت 

دنوریم . ورف  یتسین  انف و  تملظ  رد  یگمه  دریگ  زاب  اهنآ  زا  ار  دوخ  فطل  مشچ  ياهظحل  رگا  هک  دنتسه  وا  تمعن  ناوخ 
دنکیم : بسک  ییانشور  تینارون و  هزادنا  نامه  هب  دراد  طابترا  وا  اب  تبسن  ره  هب  يدوجوم  ره  هکنیا  بلاج  و 

تسوا . مالک  نوچ  تسا  رون  نآرق 
تسا . وا  نییآ  نوچ  تسا  رون  مالسا  نییآ 

دنیوا . ناگداتسرف  نوچ  دنرون  ناربمایپ 
دنناربمایپ . زا  دعب  وا  نییآ  ناظفاح  نوچ  دنتسه  یهلا  راونا  موصعم  ناماما 

تسا . وا  اب  دنویپ  زمر  نوچ  تسا  رون  نامیا 
تسا . وا  اب  ییانشآ  ببس  نوچ  تسا  رون  ملع 

ضرالا . تاومسلا و  رون  هللا  نیاربانب 
هب تروص  نیا  رد  ریغ » هدننکرهاظ  دشاب و  راکشآ  رهاظ و  شتاذ  هک  يزیچ  ره   » ینعی میرب  راک  هب  هملک  عیـسو  ینعم  هب  ار  رون  رگا  هکلب 

ماـمت و  تسین ، رتراکـشآ  وا  زا  تقلخ  ملاـع  رد  يزیچ  هک  ارچ  تشاد ، دـهاوخن  مه  هیبشت  هبنج  وا  كاـپ  تاذ  رد  رون »  » هملک ندرب  راـک 
تسا . راکشآ  وا  دوجو  تکرب  زا  تسا  وا  ریغ  هچنآ 

ار ضرالا » تاومـسلا و  رون  هللا   » هیآ ریـسفت  ترـضح  نآ  زا  هدمآ : نینچ  مالّـسلاهیلع  اضرلا » یـسوم  نب  یلع  ماما   » زا دـیحوت »  » باتک رد 
«. تسا نیمز  لها  هدننکتیاده  اهنامسآ و  لها  هدننکتیاده  وا  : » ضرالا لهال  داه  تاومسلا و  لهال  داه  دومرف : دنتساوخ 
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ِراَْصبَْألا ِیلْوُأِّل  ًةَْربَِعل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  َراَهَّنلاَو  َْلیَّللا  ُهَّللا  ُبِّلَُقی 
زا رگید  یکی  هب  هیآ  نیا  رد  . تسا یتربع  سرد ]  ] ناروهدید يارب  لیدبت ]  ] نیا رد  ًاعطق  دنکیم . اجباج  مه  اب  ار  زور  بش و  هک  تسادخ 

بش دنوادخ  : » دیامرفیم هدرک  هراشا  تسا  اهنآ  ياهیگژیو  زور و  بش و  تقلخ  نامه  هک  راگدرورپ  تمظع  ياههناشن  تقلخ و  تایآ 
«. تریصب نابحاص  يارب  تسا  یتربع  نیا ، رد  و  دزاسیم ، نوگرگد  ار  زور  و 

دناهدرک : رکذ  ریسفت  دنچ  تسا  رظن  هچ  زا  ینوگرگد  نیا  هکنیا  رد 
دنکیم . وحم  ار  يرگید  دیآیم و  یکی  هک  دناهتفرگ  زور  بش و  دش  دمآ و  ینعم  هب  ار  نآ  یضعب 

لوصف شیادیپ  هک  دناهتـسناد  دباییم  ماجنا  یجیردت  تروص  هب  هک  يرگید  ندش  ینالوط  یکی و  ندش  هاتوک  ینعم  هب  ار  نآ  یـضعب  و 
تسا . طوبرم  نآ  اب  زین 

دناهتـسناد دریگیم  تروص  زور  بش و  رد  هک  يرگید  ثداوح  امرـس و  امرگ و  لیبق  زا  ییاهینوگرگد  ینعم  هب  ار  نآ  یـضعب  هرخالاب  و 
یناعملاحور .} ریسفت  نایبلاعمجم ، ریسفت  يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  }

دشاب . عمج  بلقی »  » هلمج موهفم  رد  اهنآ  همه  تسا  نکمم  دنرادن و  مه  اب  یتافانم  هنوگچیه  اهریسفت  نیا  هک  تسا  ادیپ  هتفگان  یلو 
یتایح هبنج  ناسنا  يارب  اهنآ  یجیردـت  تارییغت  مه  زور و  بش و  دـش  دـمآ و  مه  تسا ـ  هدرک  تباث  ملع  هک  هنوگناـمه  کـش ـ  نودـب 

راصبالایلوا .»  » يارب تسا  یتربع  سرد  و  دراد ،
هک یماگنه  اما  دنکیم ، هتـسخ  ار  باصعا  دـنازوسیم ، ار  هدـنز  تادوجوم  دربیم و  الاب  ار  اوه  ترارح  هجرد  باتفآ ، تخاونکی  شبات 

دنکیم . لیدعت  ًالماک  ار  نآ  دریگیم  رارق  بش  تملظ  ياههدرپ  شبات  نیا  يالهبال  رد 
مامت تایح  ناهایگ و  ندش  روراب  يارب  يرثؤم  رایسب  لماع  تسا  هناگراهچ  لوصف  شیادیپ  همـشچرس  هک  بش  زور و  یجیردت  تارییغت 

. تسا اهنیمز  رد  بآ  هریخذ  اهناراب و  لوزن  هدنز و  تادوجوم 
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ًاریِدْقَت ُهَرَّدَقَف  ٍءْیَش  َّلُک  َقَلَخَو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَش  ُهَّل  نُکَی  َْملَو  ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْملَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا 
ره و  تسا ، هدوبن  ییاورنامرف  رد  یکیرـش  وا  يارب  هدرکن و  رایتخا  يدنزرف  و  تسوا ، ِنآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ییاورنامرف  هک  سک  نامه 

مکحم لیالد  زا  ناهج  نقتم  هدش و  باسح  ماظن  اهنت  هن  . تسا هدرک  يریگ  هزادـنا  هدوب  نآ  روخ  رد  هک  هنوگ  نادـب  هدـیرفآ و  ار  يزیچ 
تادوجوم يریگهزادنا  میناوتیمن  زگره  ام  دشابیم ، يرگید  نشور  لیلد  زین  نآ  قیقد  يریگهزادـنا  هک  تسا  ادـخ  ییاسانـش  دـیحوت و 

. تسین راگزاس  تالامتحا » باسح   » اب هک  مینادب  فداصت  لولعم  ارنآ  هدشباسح  تیفیک  تیمک و  ناهج و  نیا  فلتخم 
هک ناـنچنآ  دربیم  ورف  یقیمع  باـجعا  رد  ار  ناـسنا  هک  دناهتـشادرب  يرارـسا  يور  زا  هدرپ  هدرک و  یتاـعلاطم  هنیمز  نیا  رد  نادنمـشناد 

ددرگیم . منرتم  راگدرورپ  تردق  تمظع و  زا  شیاتس  هب  وا  نابز  رایتخایب 
مینارذگیم . امش  رظن  زا  ار  نآ  زا  ياهشوگ  اجنیا  رد 

ادـیپ دوجو  تایح  یلـصا  هدام  ینعی  نژیـسکا  دوبیم  تسه  هچنآ  زا  رتتفلک  اپ  هد  نیمز  هرک  یجراـخ  رـشق  رگا  دـنیوگیم  نادنمـشناد 
هنوگچیه ناکما  رگید  و  دـشیم ، بذـج  نیمز  نبرک  نژیـسکا و  هیلک  دوب  یلعف  قمع  زا  رتشیب  اپ  دـنچ  اهایرد  قمع  هاگ  ره  اـی  درکیمن ،

بذـج اهایرد  بآ  نیمز و  رـشق  ار  دوجوم  نژیـسکا  هیلک  يوق  لاـمتحا  هب  دـنامیمن ، یقاـب  كاـخ  حطـس  رد  یناویح  اـی  یتاـبن  یگدـنز 
دسرب . ناسنا  هب  مزال  نژیسکا  اهنآ  دوجو  وترپ  زا  دنیورب و  تاتابن  ات  دنیشنب  رظتنم  دیاب  دوخ  يامن  وشن و  يارب  ناسنا  دندرکیم و 

هتکن اّما  دـیآ ، تسد  هب  فلتخم  عبانم  زا  تسا  نکمم  ناسنا  سفنت  يارب  نژیـسکا  تسا  هدـش  مولعم  هدـمآ  لمعب  هک  یقیقد  ياهباسح  اـب 
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هدش . شخپ  اوه  رد  تسا  مزال  ام  سفنت  يارب  هک  ياهزادناب  تسرد  نژیسکا  نیا  رادقم  هک  تسنآ  مهم 
ددع نویلیم  دنچ  رادقم  هب  زور  ره  هک  بقاث  ياهباهـش  يوامـس و  مارجا  دوبیم  رتقیقر  تسه  هچنآ  زا  یکدـنا  نیمز  طیحم  ياوه  رگا 
دروم ارنآ  هشوگ  ره  و  دندیـسریم ، نیمز  حطـس  هب  ًاـمئاد  دـنوشیم  دوباـن  رجفنم و  جراـخ  ياـضف  ناـمه  رد  دـننکیم و  تباـصا  نآ  هب 

دندادیم ! رارق  تباصا 
رگا دنیامنیم ، قیرح  راجفنا و  داجیا  دننک  دروخرب  اجک  ره  هب  دننکیم و  تکرح  لیم  لهچ  ات  زا 6  هیناث  ره  تعرس  هب  یکلف  مارجا  نیا 

و دـنتخیریم ، نیمز  حطـس  هب  اهنآ  همه  دوب ، هلولگ  کی  تعرـس  هزادـنا  هب  ًالثم  دوبیم ، تسه  هچنآ  زا  رتمک  مارجا  نیا  تکرح  تعرس 
دوب . مولعم  اهنآ  يراکبارخ  هجیتن 

تعرـس ربارب  دون  لداعم  یتعرـس  اب  هک  اهنآ  ترارح  تدـش  دوش  عقاو  يوامـس  مارجا  نیا  هعطق  نیرتکچوک  ریـسم  رد  ناـسنا  دوخ  رگا 
دزاسیم . یشالتم  هراپ و  هکت  ار  وا  دننکیم  تکرح  هلولگ 

روبع نیمز  يوس  هب  تسا  مزال  تاتابن  ومن  دـشر و  يارب  هک  ینازیم  ات  ار  یناهیک  هعـشا  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  نیمز  طـیحم  ياوه  تظلغ 
دیامنیم . داجیا  ار  دیفم  ياهنیماتیو  و  دزاسیم ، مودعم  اضف  نامه  رد  ار  رضم  ياهبرکیم  هیلک  و  دهدیم ،

ياهزاگ مه  اهنآ  بلاغ  و  تسا ، هدـش  رـشتنم  اوه  رد  هدـمآرب و  نیمز  قاـمعا  زا  يداـمتم  نورق  یط  رد  هک  یفلتخم  ياـهراخب  دوجو  اـب 
بـسانم یناسنا  تایح  همادا  يارب  هک  لداعتم  تلاـح  ناـمه  هب  هشیمه  و  هدرکن ، ادـیپ  یگدولآ  نیمز  طـیحم  ياوه  اذـهعم  دنتـسه ، یمس 

تسا . هدنام  یقاب  دشاب 
ییاذغ یتایح و  داوم  هک  تسا  سونایقا  ایرد و  نامه  دنکیم  ظفح  ار  لداعت  دیامنیم و  داجیا  ار  بیجع  هنزاوم  نیا  هک  یمیظع  هاگتسد 
دنکیم یناعم  كرد  هک  یـسک  ره  دریگیم ، همـشچرس  نآ  ضیف  عبنم  زا  ناسنا  دوخ  دوجو  هرخالاب  ناهایگ و  اوه و  لادـتعا  ناراـب و  و 

!... دشاب نآ  ياهتبهوم  راذگساپس  دروآ و  دورف  میظعت  رس  ایرد  تمظع  لباقم  رد  دیاب 
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ًالیِزنَت ُۀَِکئاَلَْملا  َلُِّزنَو  ِماَمَْغلِاب  ءاَمَّسلا  ُقَّقَشَت  َمْوَیَو 
؟ تسیچ اهربا  اب  نامسآ  ندش  هتفاکش  زا  روظنم  مینیبب  نونکا  ! دنبای لوزن  ناگتشرف  دفاکشیم و  مه  زا  دیپس  يربا  اب  نامـسآ  هک  يزور  و 

. درادن دوجو  دشاب  ندش  هتفاکش  لباق  هک  نامسآ  مان  هب  يزیچ  ام  فارطا  مینادیم  هکنیا  اب 
دوهش و ملاع  نامسآ  ندش  هتفاکش  روظنم  دناهدومرف : نازیملا »  » ریـسفت رد  هیلع ) هللا  ناوضر  « ) ییابطابط همالع   » دننام نارـسفم  زا  یـضعب 

زورما اب  هک  دـنکیم  ادـیپ  يدـید  كرد و  زور  نآ  رد  ناسنا  ینعی  تسا ، بیغ  ملاع  نتـشگ  نایامن  ینادان و  لهج و  باجح  نتفر  راـنک 
دنیبیم . دنتسه  الاب  ملاع  زا  لوزن  لاح  رد  هک  ار  ناگتشرف  و  دوریم ، رانک  اههدرپ  تسا ، توافتم  رایسب 

هک يربا  و  دوـشیم ، یـشالتم  مه  زا  یپ  رد  یپ  تاراـجفنا  رثا  رب  هک  تسا  ینامـسآ  تارک  ءامـس ، زا  روـظنم  هک  تسا  نیا  رگید  ریـسفت 
رد دوشیم ، هتفاکـش  ینامـسآ  تارک  نیاربانب  دریگیم ، ارف  ار  اهنامـسآ  هحفـص  تسا  اههوک  ندـش  یـشالتم  تاراجفنا و  نیا  زا  لصاح 

تسا . نآ  زا  لصاح  ياهربا  اب  هارمه  هک  یلاح 
، تمایق هناتسآ  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  هدمآ ، نآرق  رخآ  هاتوک  ياههروس  رد  هک  اهنآ  ًاصوصخم  دیجم ، نآرق  زا  يرایـسب  تایآ 

شخپ اضف  رد  رابغ  نوچمه  هدش و  یشالتم  اههوک  دریگیم ، ارف  ار  یتسه  ملاع  رساترس  بیجع ، لوحت  بالقنا و  میظع و  ياهینوگرگد 
رـسارس یبیجع  هلزلز  هزرل و  و  دوریم ، نیب  زا  دیـشروخ  هاـم و  هلـصاف  یّتـح  دوشیم ، غورفیب  ناگراتـس  و  رونیب ، دیـشروخ  ددرگیم ،

دریگیم . ارف  ار  نیمز 
دهاوخ یعیبط  يرما  ظیلغ  ربا  کی  زا  نامسآ  هحفص  ندش  هدیشوپ  ینامـسآ و  تارک  ینعی  نامـسآ ، ندش  یـشالتم  زور ، نانچ  رد  يرآ 
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دوب .
درک : نایب  ناوتیم  يرگید  وحن  هب  ار  ریسفت  نیمه 

هاگ ربا  نیا  يالبال  رد  اما  دوش ، هدیـشوپ  ظیلغ  يربا  زا  نامـسآ  هک  دوشیم  ببـس  تارایـس  بکاوک و  تاراـجفنا  اـهینوگرگد و  تدـش 
ادـج مه  زا  يراجفنا  میظع  ياهربا  نیا  هلیـسو  هب  دوشیم  هدـید  مشچ  اب  يداـع  لاـح  رد  هک  ینامـسآ  نیارباـنب  دراد ، دوجو  ییاـهفاکش 

. دوشیم
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ًاریِسَی ًاْضبَق  اَْنَیلِإ  ُهاَنْضَبَق  َُّمث  ًالِیلَد *  ِْهیَلَع  َسْمَّشلا  اَْنلَعَج  َُّمث  ًانِکاَس  ُهَلَعََجل  ءاَش  َْولَو  َّلِّظلا  َّدَم  َْفیَک  َکِّبَر  َیلِإ  ََرت  َْملَأ 
نآ رب  ار  دیـشروخ  هاگنآ  دادیم ، رارق  نکاس  ار  نآ  تساوخیم ، رگا  و  تسا ؟ هدرتسگ  ار  هیاس  هنوگچ  تراـگدرورپ  هک  ياهدـیدن  اـیآ 

تمعن تیمها  هب  تسا  ياهراشا  هیآ  نیا  کش  نودب  . میریگیم زاب  دوخ  يوس  هب  كدنا  كدنا  ار  هیاس ]  ] نآ سپـس  میدـینادرگ * . لیلد 
هکنیا رد  یلو  دـهدیم ، ناکم  لـقن  تسا و  تکرح  رد  هکلب  دـنامیمن  یقاـب  تخاونکـی  هک  ییاـههیاس  كرحتم ، هدرتسگ و  ياـههیاس 
نامه هدرتسگ  هدیـشک و  هیاـس  نیا  دـنیوگیم  یعمج  تسا : وگتفگ  نارـسفم  ناـیم  رد  تسا  اـههیاس  زا  کـی  مادـک  هیاـس  نیا  زا  روظنم 

نیا تسا ، نامه  تاعاس  اههیاس و  نیرتشخبتذـل  تسا و  امرفمکح  نیمز  رب  باتفآ  عولط  زا  لبق  رجف و  عولط  زا  دـعب  هک  تسا  ياهیاـس 
. ددرگیم نآ  نیزگیاج  ییانشور  باتفآ  عولط  ماگنه  هب  دوشیم و  عورش  رجف  عولط  هظحل  زا  رتسگ ، هیاس  گنرمک و  رون 

اریز ددرگیم ، یهتنم  باـتفآ  عولط  هظحل  هب  دوشیم و  عورـش  بورغ  هظحل  زا  هک  تسا  بش  هیاـس  ماـمت  روظنم  دـناهتفگ  رگید  یـضعب 
اـضف رد  لباقم  فرط  رد  هک  یطورخم  تسا  ياهیاس  هتفرگ ، رارق  باتفآ  ربارب  رد  هک  تسا  نیمز  هرکمین  هیاـس  تقیقح  رد  بش  مینادیم 

لیکـشت رگید  هقطنم  رد  دریگیم و  نایاپ  هقطنم  کی  رد  باتفآ  عولط  اب  تسا و  تکرح  رد  ًامئاد  یطورخم  هیاس  نیا  دوشیم و  هدرتسگ 
دوشیم .

ددرگیم . رتهدرتسگ  رتهدیشک و  ًاجیردت  دوشیم و  ادیپ  ماسجا  يارب  رهظ  زا  دعب  هک  تسا  ياهیاس  روظنم  دناهتفگ  زین  یضعب 
ینئارق ریاس  یلو  تفرگیم  رب  رد  ار  هدرتسگ  ياههیاس  مامت  هک  میدیمهفیم  یعیـسو  ینعم  هلمج  نیا  زا  ام  دوبن  دـعب  ياههلمج  رگا  هتبلا 

تسا . رتبسانم  همه  زا  لوا  ریسفت  هک  دهدیم  ناشن  هدمآ  نآ  لابند  هب  هک 
الیلد .) هیلع  سمشلا  انلعج  مث  « ) میداد رارق  لیلد  هدرتسگ  هیاس  نیا  دوجو  رب  ار  دیشروخ  سپس   » دیامرفیم نآ  لابند  هب  اریز 

یکیرات هب  ًالومعم  هیاس »  » اریز دیآیم ، دوجو  هب  باتفآ  وترپ  زا  هیاس  ًالوصا  دشیمن ، نشور  هیاس  موهفم  دوبن  باتفآ  رگا  هکنیا  هب  هراشا 
رد دباتب و  دـشابن  نآ  زا  روبع  لباق  هک  یمـسج  هب  رون  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوشیم و  ادـیپ  ءایـشا  يارب  هک  دوشیم  هتفگ  یگنرمک 
زین نآ  دوجو  هکلب  داد  صیخشت  دیاب  رون  اب  ار  هیاس  اهدادضاب  ءایشالا  فرعت  نوناق  قبط  طقف  هن  نیاربانب  دوش ، راکشآ  هیاس  لباقم  فرط 

تسا . رون  تکرب  زا 
ًاریسی .) ًاضبق  انیلا  هانضبق  مث  « ) مینکیم عمج  هتسهآ  ار  نآ  ام  سپس  : » دیامرفیم دعب 

یلک هب  هیاس  قطانم  زا  یـضعب  رد  هک  رهظ  ماگنه  هب  ات  دوشیم  هدـیچرب  اـههیاس  ًاجیردـت  دـنکیم  عولط  دیـشروخ  هک  یماـگنه  مینادیم 
بیترت نیا  هب  و  دسریم ، دوخ  لقادـح  هب  قطانم  رگید  رد  و  دریگیم ، رارق  يدوجوم  ره  رـس  يالاب  تسرد  باتفآ  اریز  دوشیم ، مودـعم 

رگا هک  ارچ  تسا ، راگدرورپ  ياـهتمکح  زا  یکی  دوخ  نیا  و  دـنوشیم ، هدـیچرب  هعفد  کـی  هن  و  دـندرگیم ، رهاـظ  هعفدـکی  هن  اـههیاس 
تلاح نیا  رد  یجیردـت  ماظن  نیا  اما  دوب ، روآنایز  تادوجوم  همه  يارب  تفرگیم  تروص  یناهگان  سکعلاب  تملظ و  هب  رون  زا  لاـقتنا 

دشاب . هتشاد  يررض  هکنآیب  دراد  تادوجوم  يارب  ار  هدئاف  نیرتشیب  هک  تسا  نانچ  یلاقتنا 
هداس زیچ  راگدرورپ  تردق  ربارب  رد  تملظ  رون و  هژیو  ماظن  هکنیا  هب  هراشا  ای  و  تسا ، هیاس  یجیردت  ندش  عمج  هب  هراشا  ًاریسی  هب  ریبعت 
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تسا . یهلا  تردق  نیمه  رب  دیکأت  زین  انیلا »  » هملک و  تسا ، یناسآ  و 
تدـش نامز  زا  يریگولج  لیدـعت و  يارب  دراد  رون »  » شبات هب  زاین  دوخ  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  هنوگنامه  تسین  دـیدرت  ياج  لاح  ره  هب 

تسا . رابگرم  نکاس ، تخاونکی و  هیاس  هک  هنوگنامه  دنکیم ، لتخم  ار  یگدنز  تخاونکی  رون  شبات  دراد ، هیاس »  » هب زاین  رون ،
هک تسا  هیاـس »  » و رون »  » بواـنتم ماـظن  نیا  دـنوشیم  دـمجنم  همه  مود  تروص  رد  دـنزوسیم و  هدـنز  تادوجوم  همه  لوا  تروص  رد 

. هتخاس اراوگ  نکمم و  ناسنا  يارب  ار  یگدنز 
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ًارِینُّم ًارَمَقَو  ًاجاَرِس  اَهِیف  َلَعَجَو  ًاجوُُرب  ءاَمَّسلا  ِیف  َلَعَج  يِذَّلا  َكَراَبَت 
رد جرب »  » عمج جورب » .» داد رارق  شخبرون  یهام  غارچ و  نآ ، رد  و  داهن ، ییاهجرب  نامـسآ  رد  هک  یـسک  نآ  تسا  راوگرزب  هدـنخرف و ] ]

« جرب  » تسا رتراکـشآ  رتدـنلب و  هک  ار  رگـشل  عاـمتجا  لـحم  اـی  رهـش  فارطا  راوـید  زا  تمـسق  نآ  اذـل  و  تسا ، روـهظ »  » ینعم هب  لـصا 
. دنیوگیم ۀئرملا » تجربت   » دزاس راکشآ  ار  دوخ  تنیز  نز  هک  یماگنه  لیلد  نیمه  هب  زین  و  دنمانیم ،

دوشیم . قالطا  زین  دنلب  ياهرصق  هب  هملک  نیا 
ربارب رد  لاس  زا  یعقوم  ره  لصف و  ره  رد  هام  دیـشروخ و  هک  تسا  یکلف  صوصخم  ياهتروص  هب  هراـشا  ینامـسآ  ياـهجرب  لاـح  ره  هب 

ای و  دـشابیم ، لمح » یکلف  تروص   » يذاحم ینعی  هتفرگ ، رارق  لمح »  » جرب رد  دیـشروخ  دـنیوگیم  ًـالثم  دـنریگیم  رارق  ناـنآ  زا  یکی 
تسا . هدش  عقاو  برقع »  » یکلف تروص  ربارب  هام  هرک  ینعی  تسا ، برقع »  » رد رمق » »

نشور و غارچ  اهجرب  نیا  رد  و  : » دـنکیم هفاضا  نآ  لابند  هب  و  هدرک ، هام  دیـشروخ و  ینامـسآ  ياههاگلزنم  هب  هراـشا  هیآ  بیترت  نیا  هب 
داد .» رارق  یشخبرون  هام 

شدرگ هب  طوبرم  ًاتقیقح  تارییغت  نیا  دـنچ  ره  اـم  رظن  رد  هتبلا   ) نامـسآ رد  هاـم  دیـشروخ و  ریـس  قیقد  مظن  رگناـیب  هیآ  نیا  تقیقح  رد 
هک ياهنوـگ  هب  تسا  اـمرفمکح  اـهنآ  رب  تساـک  مک و  یب  لاـس  اـهنویلیم  هک  تسا  یقیقد  هداـعلاقوف  ماـظن  و  تـسا ) باـتفآ  رود  نـیمز 

ینیبشیپ دعب  لاس  اهدص  هب  تبـسن  نیعم  تعاس  زور و  رد  ار  هام  دیـشروخ و  تکرح  عضو  لبق  لاس  اهدص  زا  دـنناوتیم  هاگآ  نامجنم 
ملاع هدننکهرادا  ربدم و  هک  تسا  يراگدرورپ  دوجو  رب  ییایوگ  دـهاش  تسا  ینامـسآ  میظع  تارک  نیا  رب  مکاح  هک  یماظن  نیا  دـننک ،

دشابیم . یتسه  گرزب 
نامحرلا !؟» ام  : » دییوگیم دیسانشیمن و  ار  وا  زاب  هام  دیشروخ و  قیقد  عیدب و  لزانم  نیا  اب  نشور ، ياههناشن  همه  نیا  اب  ایآ 

ینعم هب  جارـس »  » هک دـشاب  نیا  شلیلد  تسا  نکمم  هدومن ؟ هارمه  رینم »  » تفـص اب  ار  هام  و  هدـیمان ؟ جارـس »  » ار دیـشروخ  ارچ  هکنیا  اـما 
زا شرون  یملع  ملسم  تاقیقحت  قبط  هک  تسا  دیشروخ  عضو  اب  بسانتم  نیا  و  دریگیم ، همشچرس  شدوخ  نورد  زا  رون  هک  تسا  غارچ 

شرون دنچ  ره  شخبینشور »  » ینعی هدرک ، فیصوت  رینم »  » اب ارنآ  اذل  و  تسا ، دیـشروخ  وترپ  زا  شرون  هک  هام  فالخ  رب  تسا ، وا  دوخ 
. دشاب هدش  هتفرگ  نارگید  زا 
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َنُولَعْفَت اَِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّنِإ  ٍءْیَش  َّلُک  َنَْقتَأ  يِذَّلا  ِهَّللا  َْعنُص  ِباَحَّسلا  َّرَم  ُّرُمَت  َیِهَو  ًةَدِماَج  اَُهبَسَْحت  َلاَبِْجلا  يََرتَو 
ار يزیچ  ره  هک  تسا  ییادخ  ِعنـص  نیا ] . ] دنتکرح رد  اسآربا  اهنآ  هکنآ  لاح  دنتکرحیب و  اهنآ  هک  يرادنپیم  و ]  ] ینیبیم ار  اههوک  و 

قوف هیآ  هک  دـندقتعم  نارـسفم  زا  يرایـسب  . تسا هاگآ  دـیهدیم  ماـجنا  هچنآ  هب  وا  تقیقح ، رد  تسا . هدروآ  دـیدپ  يراوتـسا  لاـمک  رد 
ياهینوگرگد اهراجفنا و  اههلزلز و  رگید  ناهج  زاغآ  ناهج و  نیا  نایاپ  رد  مینادیم  هک  ارچ  تسا ، زیخاتـسر  هناتـسآ  ثداوح  هب  هراـشا 
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. تسا هدمآ  ًاحیرص  نآرق  رخآ  ياههروس  زا  يرایسب  رد  هتکن  نیا  دندرگیم ، یشالتم  مه  زا  اههوک  و  دوشیم ، عقاو  میظع 
تسا . ریسفت  نیا  هاوگ  لیلد و  زیخاتسر ، تایآ  نایم  رد  هیآ  نیا  نتفرگ  رارق 

تمظع ياههناشن  دیحوت و  تایآ  لیبق  زا  قوف  هیآ  هکنیا  نآ  دنکیم و  دییأت  ار  يرگید  ریسفت  هک  دراد  دوجو  هیآ  رد  یناوارف  نئارق  یلو 
دنکیم . هراشا  تسین  سوسحم  ام  يارب  هک  نیمز » هرک  تکرح   » هب تسا و  ایند  نیمه  رد  دنوادخ 

هکنیا : حیضوت 
ثداوح اب  ریبعت  نیا  تسا  مولعم  دنتکرح » رد  ربا  نوچمه  هک  یلاح  رد  دننکاس ، دماج و  اههوک  ینکیم  نامگ  : » دـیوگیم قوف  هیآ  - 1

راوخریـش ناکدوک  ناردام  اهنآ  هدهاشم  زا   » نآرق ریبعت  هب  هک  تسا  انـشآ  يردق  هب  ثداوح  نیا  هک  ارچ  تسین ، راگزاس  زیخاتـسر  زاغآ 
«! دنتـسین تسم  هک  یلاح  رد  دنناتـسم  نوچمه  تشحو  تدش  زا  مدرم  و  دنیامنیم ، نینج  طقـس  رادراب  نانز  دننکیم و  شومارف  ار  دوخ 

(. 2 جح -  )
، شیاسآدعر يادص  هک  یمیظع  ياهراجفنا  هن  تسا ، ادص  رـس و  نودـب  مرن و  تخاونکی و  تاکرح  بسانتم  اهربا  تکرح  هب  هیبشت  - 2

دنکیم . رک  ار  اهشوگ 
زا تلاح  ود  ینعی   ) دننکیم تکرح  تعرـس  هب  لاح  نامه  رد  عقاو  رد  دننکاس  اههوک  ًارهاظ  هکنیا  نیع  رد  دـهدیم ، ناشن  الاب  ریبعت  - 3

دنکیم .) نایب  دحاو  نآ  رد  ار  ءیش  کی 
ماظن نیا  هک  ینامز  هن  دراد ، ناهج  ماظن  يرارقرب  نامز  اب  بسانت  زین  تسا  ندومن  مکحم  نتخاس و  مظنم  ینعم  هب  هک  ناقتا »  » هب ریبعت  - 4

ددرگیم . ناریو  یشالتم و  دزیریم و  ورف 
ارچ تسا  ایند  نیا  هب  طوبرم  هک  دـهدیم  ناشن  تسا  عراضم  لعف  نولعفت »  » هکنیا هب  هجوت  اب  ًاـصوصخم  نولعفت » اـمب  ریبخ  هنا   » هلمج - 5
هتفگ تسیابیم  دوب  ناهج  نیا  نایاپ  هب  طوبرم  رگا  و  تسا » ربخاب  دیهدیم  ماجنا  هدنیآ  لاح و  رد  امـش  هک  یلامعا  زا  وا  : » دیوگیم هک 

دیداد .) ماجنا  هک  يراک  « ) متلعف ام   » دوش
دنکیم . نایب  ار  شنیرفآ  بیاجع  زا  رگید  یکی  هیآ  نیا  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  ًاقیقد  نئارق  نیا  عومجم  زا 

ًاملـسم دـنتکرح ، رد  دایز  تعرـس  اـب  میرادـنپیم  نکاـس  ار  اـهنآ  اـم  هک  اـههوک  نیا  هک  تسا  نیا  میریگیم  ریـسفت  نیا  زا  هک  ياهجیتن 
اب نیمز  هک  دوشیم  نینچ  هیآ  ینعم  بیترت  نیا  هب  و  درادـن ، ینعم  تسا  لصتم  اهنآ  هب  هک  رگید  ياهنیمز  تکرح  نودـب  اههوک  تکرح 

اهربا ! تکرح  نوچمه  دنکیم  تکرح  تعرس 
رد نآ  ریس  تعرس  تسا و  هقیقد  ره  رد  رتمولیک  هب 30  کیدزن  دوخ  رود  هب  نیمز  تکرح  ریس  تعرس  زورما  نادنمشناد  تابساحم  قبط 

تسا . رتشیب  مه  نیا  زا  باتفآ  رود  هب  یلاقتنا  تکرح 
دنلثملابرـض و ییاجرباپ  نزو و  ینیگنـس و  رظن  زا  اههوک  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دـیاش  هداد  رارق  ثحب  زکرم  ار  اههوک »  » نآرق ارچ  اما 
( نیمز هارمه   ) ادخ نامرف  هب  ینیگنـس  تمظع و  نیا  اب  اههوک  هک  ییاج  دنوشیم ، بوسحم  يرتهب  هنومن  دـنوادخ  تردـق  حیرـشت  يارب 

دسریم . توبث  هب  زیچ  ره  رب  وا  تردق  دننک  تکرح 
« هلیلاگ ، » دندرک فشک  ار  نیمز  هرک  تکرح  هک  ینادنمشناد  نیتسخن  مینادیم  اریز  تسا ، نآرق  یملع  تازجعم  زا  قوف  هیآ  لاح  ره  هب 

اـسیلک بابرا  دنچ  ره  دـنتخاس ، المرب  ار  هدـیقع  نیا  يدالیم  لـیاوا 17  نرق 16 و  رخاوا  رد  هک  دـندوب  یناتـسهل  کینرپوک »  » ییاـیلاتیا و
دنتشاذگ ! راشف  تحت  هدرک و  موکحم  ار  اهنآ  ًادیدش 

ناونع هب  قوف  تروص  هب  ار  نیمز  تکرح  و  تشادرب ، تقیقح  نیا  يور  زا  هدرپ  اهنآ ، زا  لـبق  لاـس  رازه  کـی  دودـح  دـیجم  نآرق  یلو 
. تخاس حرطم  دیحوت  هناشن  کی 
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َنیِِملاَْعلِّل ٍتاَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ْمُِکناَْولَأَو  ْمُِکتَنِْسلَأ  ُفاَِلتْخاَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتاَیآ  ْنِمَو 
ناروشناد يارب  زین ] رما   ] نیا رد  ًاعطق  تسامش . ياهگنر  امش و  ياهنابز  فالتخا  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  وا  تردق ]  ] ياههناشن زا  و 

زا : » دـیوگیم هدرک  هراشا  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  هلأسم  هب  تسخن  تسا : یـسفنا  یقافآ و  تایآ  زا  ینوجعم  هیآ  نیا  . تسا ییاـههناشن 
(. ضرالا تاومسلا و  قلخ  هتایآ  نم  و  « ) تسا نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  ادخ  گرزب  ياههناشن 

زجاع و نآ  تمظع  كرد  زا  ناسنا  زاورپ  دـنلب  هشیدـنا  هک  ییاهنامـسآ  اهناشکهک ، اههموظنم و  همه  نآ  اب  تارک ، همه  نآ  اـب  اهنامـسآ 
ددرگیم . راکشآ  شتمظع  زا  ياهزات  ياههتکن  دوریم  شیپ  ناسنا  شناد  ملع و  ردق  ره  دوشیم و  هتسخ  نآ  هعلاطم  زا  رکف 

دوشیم . هدید  مشچ  اب  هک  تسنادیم  يدادعت  نیمه  ار  نامسآ  بکاوک  ناسنا  هک  دوب  زور  کی 
اهنت دندقتعم  زورما  هک  اجنآ  ات  دیدرگ ، رتنوزف  نامسآ  ناگراتـس  ترثک  تمظع و  دش  هتخاس  يرتمیظع  رتیوق و  ياهپوکـسلت  ردق  ره  اما 

شاهدـننکهریخ تمظع  اب  ام  دیـشروخ  هک  دراد  هراتـس  نویلیم  دـصکی  زا  شیب  تسا  نامـسآ  ياهناشکهک  هوبنا  زا  یکی  هک  ام  ناشکهک 
تـسین نشور  سکچیه  رب  اهنآ  دادعت  هک  اهناشکهک  همه  رد  هک  دنادیم  ادـخ  اهنت  و  دوشیم ،! بوسحم  نآ  طسوتم  ناگراتـس  زا  یکی 

دراد . دوجو  هراتس  ردقچ 
تفرشیپ يواکناور  یسانشناور و  يژولویزیف و  حیرشت و  ملع  یـسانشناویح و  یـسانشهایگ ، یـسانشنیمز ، یعیبط ، مولع  ردق  ره  نینچمه 

.خ تسا ادخ  تمظع  تایآ  زا  یتیآ  کی  ره  هک  دوشیم  فشک  نیمز  شنیرفآ  هرابرد  ياهزات  بیاجع  دنکیم 
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ِّلُک نِم  اَهِیف  اَْنتَبنَأَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  اَْنلَزنَأَو  ٍۀَّباَد  ِّلُک  نِم  اَهِیف  ََّثبَو  ْمُِکب  َدیِمَت  نَأ  َیِـساَوَر  ِضْرَْألا  ِیف  یَْقلَأَو  اَهَنْوََرت  ٍدَـمَع  ِْریَِغب  ِتاَواَمَّسلا  ََقل  َ
ٍمیِرَک ٍْجَوز 

ره زا  نآ  رد  و  دنابنجب ، ار  امش  نیمز ] ادابم   ] ات دنکفیب  راوتسا  ياههوک  نیمز  رد  درک و  قلخ  دینیبب  ار  نآ  هک  ینوتس  چیهیب  ار  اهنامسآ 
جنپ هب  تسخن  هیآ  نیا  رد  . میدینایور نآ  رد  وکین  هایگ ]  ] عون ره  زا  میداتسرف و  ورف  یبآ  نامـسآ  زا  و  دینادرگ ، هدنکارپ  ياهدنبنج  هنوگ 

اههوک شنیرفآ  زین  و  اضف ، رد  تارک  ندوب  قلعم  و  نامسآ ، شنیرفآ   ) دنراد مه  اب  ینتسسگان  دنویپ  هک  راگدرورپ »  » شنیرفآ زا  تمـسق 
. دنکیم هراشا  تسا ) اهنآ  هیذغت  هلیسو  هک  ناهایگ  بآ و  نآ  زا  دعب  و  ناگدنبنج ، شنیرفآ  سپس  و  نیمز ، تابث  ظفح  يارب 

اهَنْوََرت .» ٍدَمَع  ِْریَِغب  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  « » دیرفآ دینیبب  ار  نآ  هک  ینوتس  نودب  ار  اهنامسآ  دنوادخ  : » دیامرفیم
یئرم ییاهنوتس  نامسآ  هک : تسا  نیا  رب  لیلد  اهَنْوََرت ،»  » هب نآ  نتخاس  دیقم  و  تسا ، نوتس  ینعم  هب  دومع »  » عمج رمق ) نزو  رب  « ) دَمَع »

«، هعفاد هبذاج و   » نوناق هب  تسا  یفیطل  هراشا  ریبعت ، نیا  تسین ، تیؤر  لباق  اما  دراد  ییاهنوتـس  هک : تسا  نآ  نخـس  نیا  موهفم  درادـن ،
هتشاد . هگن  دوخ  ياج  رد  ار  ینامسآ  تارک  یئرمان ، اما  دنمورین  رایسب  ینوتس  نوچمه  هک 

َناْحبُس دومرف : تسا ، هدش  حیرصت  ینعم  نیا  هب  هدرک ، لقن  مالّسلاهیلع  اضرلا » یـسوم  نب  یلع  ماما   » زا دلاخ » نب  نیـسح   » هک یثیدح  رد 
نودـب دـیامرفیمن ، دـنوادخ  ایآ  ادـخ ، تسا  هزنم  : » اهَنْوََرت ـال  ْنِکل  َو  ٌدَـمَع  َّمَث  َلاـقَف : یَلب ، ُْتُلق  اـهَنْوََرت ؟ ٍدَـمَع  ِْریَِغب  ُلوُقَی  ُهللا  َْسَیل  أ  ِهللا ،
ریسفت «! } دینیبیمن ار  نآ  امش  یلو  تسه  ییاهنوتـس  سپ  دومرف : يرآ ، مدرک  ضرع  دیوگیم : يوار  دینک ؟ هدهاشم  ار  نآ  هک  ینوتس 

هحفص 278} دلج 2 ، ناهرب ،
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راـبدرب تـسوا  درادیمن ؛ هاـگن  ار  اـهنآ  سک  چـیه  وا  زا  دـعب  دـنتفیب  رگا  و  دـنتفین ، اـت  درادیم  هاـگن  ار  نـیمز  اهنامــسآ و  ادــخ  اـنامه 
. تسا هتخادرپ  تیبوبر »  » و تیقلاخ » دیحوت   » تابثا هب  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  هعومجم  رب  ادخ  تیمکاح  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  . هدنزرمآ

شنیرفآ هظحل  ره  اهنآ  هکلب  تسا ، وا  تردـق  تسد  هب  زین  اهنآ  ظفح  ریبدـت و  يرادـهگن و  هک  تسا  ادـخ  اـب  زاـغآ  رد  شنیرفآ  اـهنت  هن 
هطبار ياهظحل  رگا  هک  دـسریم ، اهنآ  هب  ضاـیف  أدـبم  نآ  زا  هظحل  هب  هظحل  یتسه ، ضیف  و  ینیون ، تقلخ  ناـمز  ره  و  دـنراد ، يدـیدج 

دنریگیم : شیپ  ار  یتسین  انف و  هار  دوش ، عطق  گرزب  أدبم  نآ  اب  اهنآ 
اهبلاق ! دنزیر  ورف  مد  کی  دنک  يزان  رگا 

، هدیـسر تابثا  هب  یفـسلف  ياهثحب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  یلو  دـنکیم ، هیکت  یتسه ، یلاـع  ماـظن  ظـفح  هلأـسم  يور  هیآ ، هک  تسا  تسرد 
دیدج و شنیرفآ  همادا  زج  ماظن  ظفح  بیترت ، نیا  هب  و  دوخ ، ثودح  رد  هک  دنتـسه  أدبم  هب  دنمزاین  هنوگ  نامه  دوخ  ياقب  رد  تانکمم 

تسین . يزیچ  یهلا  ضیف 
، هدش نییعت  اهنآ  يارب  هک  يرادم  ای  دوخ ، هاگرارق  رد  لاس  اهنویلیم  دنشاب ، هتـسب  ییاج  هب  هک  نآیب  ینامـسآ  تارک  هک : نیا  هجوت  لباق 

اهنویلیم ام  نیمز  هرک  میرگنیم ، یـسمش  هموظنم  رد  ار  نآ  هنومن  هک  هنوگ  ناـمه  دـننک ، ادـیپ  فارحنا  نیرتمک  هک  نآیب  دـنتکرح ، رد 
دخرچیم و دریگیم ، همشچرس  هعفاد  هبذاج و  يورین  لداعت  زا  هک  یقیقد  مظن  اب  دوخ  ریسم  رد  باتفآ  رود  رب  تسا  لاس  اهدرایلیم  هکلب 

دنراد . راگدرورپ  نامرف  رب  رس 
ار اهنآ  دـناوتیمن  دـنوادخ  زا  ریغ  یـسک  دـنوش ، جراخ  دوخ  ریـسم  لـحم و  زا  دـنهاوخب  هاـگ  ره  و  : » دـیازفایم دـیکأت ، ناونع  هب  سپس 

دنک .» يرادهاگن 
تسین . راک  نیا  رب  رداق  سک  چیه  اهنآ ، ریغ  هن  و  ناگتشرف ، هن  امش ، یگتخاس  ياهتب  هن 

دنوادخ : » دیامرفیم دهد  اهنآ  هب  هلحرم ، ره  رد  تشگزاب  هزاجا  ددنبن و  هارمگ  ناکرشم  يور  هب  ار  هبوت  هار  هک : نیا  يارب  هیآ ، نایاپ  رد 
ًاروُفَغ .) ًامِیلَح  َناَک  ُهَّنِإ  « ) تسا روفغ  میلح و  هشیمه 

اریذپ دشاب ، هک  هلحرم  ره  رد  شطیارـش  اب  ار  اهنآ  هبوت  شتیروفغ ، ياضتقم  هب  دنکیمن و  لیجعت  اهنآ  تازاجم  رد  شملح ، ياضتقم  هب 
تسا . تشگزاب  هبوت و  ماگنه  هب  نانآ  هب  تبسن  یهلا  تمحر  لومش  ناکرشم و  عضو  هب  رظان  هیآ  لیذ  نیاربانب ، دوشیم .

و تسا ، تبیـصم  باذع و  اهنآ  لاوز  هک  ارچ  دناهتـسناد ، نیمز  نامـسآ و  يرادهگن  اب  طابترا  رد  ار  فصو  ود  نیا  نارـسفم ، زا  یـضعب 
باجیا اهنآ  زا  يرایـسب  لامعا  راتفگ و  دنچ  ره  دنکیمن ، مدرم  ریگنماد  ار  تبیـصم  باذـع و  نیا  شنارفغ ، ملح و  ياضتقم  هب  دـنوادخ 

ُْمْتئِج ْدََقل  ًاَدلَو *  ُنَمْحَّرلا  َذَخَّتا  اُولاَقَو  تسا : هدمآ  میرم »  » هروس ات 90  تایآ 88  رد  هک  هنوگ  نامه  ددرگ ، لزان  باذع  نیا  هک  دـنکیم 
ًاّدَه : ُلاَبِْجلا  ُّرَِختَو  ُضْرَْألا  ُّقَشنَتَو  ُْهنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاَواَمَّسلا  ُداَکَت  ًاّدِإ *  ًاْئیَش 

نیا رطاخ  هب  اهنامـسآ  تسا  کیدزن  ياهدننز * !؟ تشز و  نخـس  هچ  هدرک *  رایتخا  دوخ  يارب  يدـنزرف  نامحر  دـنوادخ  دـنتفگ  اهنآ  »
دزیر .» ورف  تدش  هب  اههوک  و  دوش ، هتفاکش  نیمز  و  ددرگ ، یشالتم  مه  زا  نخس 

ار اـهنآ  دـنوادخ  زج  یـسک  دـنوش ، لـئاز  اـهنآ  رگا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  اـَتلاز »... ِنَئل  َو   » هلمج هـک : تـسا  هجوـت  لـباق  زین  هـتکن  نـیا 
و دنک ، ظفح  ار  اهنآ  دـناوتیم  ادـخ  اهنت  دـنریگ ، رارق  طوقـس  لاوز و  هناتـسآ  رد  رگا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  دـنکیمن ، يرادـهگن 

درادن . یموهفم  لاوز  زا  دعب  ندرک  ظفح  هنرگ 
هراتـس نـالف  تسا  نکمم  دـناهدرک : ینیبشیپ  ناسانـشهراتس  زا  یـضعب  هک : تسا  هدـمآ  شیپ  بـلطم  نـیا  رـشب ، خـیرات  لوـط  رد  اـهراب 

ار نایناهج  مامت  راکفا  اهینیبشیپ  نیا  دـنک ، فداصت  نآ  اب  ًالامتحا  و  درذـگب ، نیمز  هرک  رانک  زا  دوخ  ریـسم  رد  نآ  ریغ  ای  رادهلاـبند و 
هتخاس سک  چـیه  زا  يراک  چـیه  ارجام  نیا  لباقم  رد  هک  هدـش  ادـیپ  همه  يارب  ساسحا  نیا  طیارـش ، نیا  رد  تسا ، هدرب  ورف  ینارگن  رد 

رازه نیدنچ  ندمت  زا  يرثا  دننک ، دروخرب  رگیدـکی  اب  هبذاج  ریثأت  تحت  دـیایب و  نیمز  يوس  هب  ینامـسآ  هرک  نالف  رگا  هک  ارچ  تسین ،
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زا يریگولج  هب  رداق  راگدرورپ ، تردق  زج  یتردق  چیه  و  دنام ، دهاوخن  یقاب  نیمز  هحفـص  رب  رگید  هدنز  تادوجوم  یتح  و  رـشب ، هلاس 
تسین . هثداح  نیا 

، دوشیم فرطرب  یلامتحا  تارطخ  هک  یماگنه  اما  دننکیم ، قلطم  زاینیب  دـنوادخ  هب  قلطم ، زاین  ساسحا  ناگمه  تالاح ، هنوگ  نیا  رد 
دنکفایم . هیاس  اهناسنا  دوجو  رب  نایسن  يراکشومارف و 

تـسا نکمم  شرادـم  زا  نیمز  نوچمه  هرایـس ، کی  فارحنا  رـصتخم  تسا ، نیرفآهعجاـف  ینامـسآ ، تارک  تارایـس و  مداـصت  اـهنت  هن 
. دنیرفایب اههعجاف 
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َنوُِملْظُّم مُه  اَذِإَف  َراَهَّنلا  ُْهنِم  ُخَلْسَن  ُْلیَّللا  ْمُهَّل  ٌۀَیآَو 
« ُخَلْسَن  » ریبعت . دنوریم ورف  یکیرات  رد  نانآ  هاگانب  مینکیم و  رب  نآ  زا  تسوپ ] دننام   ] ار زور  هک  تسا  بش  اهنآ  يارب  رگید ]  ] ياهناشن و 

نوچمه زور ، ییانـشور  ییوگ  تسا ، یفیطل  ریبـعت  تسا ، ناویح » تسوپ  ندـنک   » ینعم هب  لـصا ، رد  هک  خـلب ) نزو  رب  « ) خلـس  » هداـم زا 
نطاب و ات  دـننکیم ، یتسوپ  نوچمه  وا  نت  زا  ار  سابل  نیا  باتفآ  بورغ  ماگنه  هب  هدـش ، هدـیناشوپ  بش  نت  رب  هک  تسا  يدیفـس  ساـبل 

. ددرگ راکشآ  وا  نورد 
زا هک  یضراع ، تسا  یتفص  ییانشور  رون و  تسا ، یکیرات  نیمز  هرک  یلـصا  تعیبط  هک : دنکیم  وگزاب  ار  هتکن  نیا  ریبعت ، نیا  رد  تقد 

راکشآ نت  یعیبط  گنر  دروآ  نوریب  ار  سابل  نآ  هاگ  ره  هک  دنناشوپب ، یـسک  نت  رب  هک  سابل  نوچمه  دوشیم ، هداد  وا  هب  يرگید  عبنم 
دوشیم !

زور ییانـشور  لیدبت  هدرم ، ياهنیمز  ندرک  هدنز  نایب  زا  دعب  دهاوخیم  ایوگ  هداهن ، تشگنا  بش ، یکیرات  يور  دـیجم  نآرق  اجنیا  رد 
قرغ بش  تملظ  ناـیم  رد  ناـسنا  هک  یماـگنه  لاـح ، ره  هب  دـنک . ناـیب  تاـیح  زا  دـعب  گرم  زا  ياهنومن  ناونع  هب  بش ، یکیراـت  هب  ار 
انـشآ تملظ » رون و  قلاـخ   » اـب هسیاـقم  کـی  اـب  و  دـتفایم ، شدوجو ، عبنم  رون و  شتاـناجیه ، روـن و  شتاـکرب ، روـن و  داـی  هب  دوـشیم ،

. ددرگیم
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ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلَذ  اَهَّل  ٍّرَقَتْسُِمل  يِرَْجت  ُسْمَّشلاَو 
روط هب  ار  دیـشروخ  تکرح  حوضو  هب  هیآ ، نیا  . تسا نیا  اـناد  زیزع  نآ  ِریدـقت  تسا . ناور  دوـخ  هژیو  هاـگرارق  يوـس ]  ] هب دیـشروخ  و 

: دنراد ناوارف  ياهثحب  نارسفم  تسیچ ؟ تکرح ، نیا  زا  روظنم  هک : نیا  رد  اما  دنکیم ، نایب  رمتسم ،
هاگرارق تقیقح  رد  هک  ناهج ـ  ناـیاپ  اـت  تکرح  نیا  هک  دـننادیم ، نیمز  درگ  رب  دیـشروخ  يرهاـظ  تکرح  هب  هراـشا ، ار  نآ  یهورگ ،

دراد . همادا  تسوا ـ  رمع  نایاپ  دیشروخ و 
زا دیشروخ  مینادیم : اریز  دناهتسناد ؛ نیمز ، بونج  لامش و  يوس  هب  ناتـسمز  ناتـسبات و  رد  سمـش  لیم  هب  هراشا ، ار  نآ  رگید ، یـضعب 

بقع هب  ناتـسبات ، زاـغآ  زا  و  دوریم ، شیپ  یلامـش  هـجرد  رادـم 23  ات  و  دوشیم ، لیامتم  لامـش  يوس  هب  یلادـتعا  طخ  زا  راـهب  زاـغآ 
زاغآ زا  و  دهدیم ، همادا  بونج  يوس  هب  ناتسمز  زاغآ  ات  ار  ریس  طخ  نیمه  و  دسریم ، یلادتعا  طخ  هب  زاب  زییاپ  زاغآ  رد  ات  ددرگیمزاب 

دسریم . نآ  هب  راهب  زاغآ  رد  دنکیم و  تکرح  لادتعا  طخ  يوس  هب  ناتسمز 
هب و  رهاظ ، رد  دنچ  ره  دـشابیم ، شرادـم  حطـس  هب  تبـسن  نآ  روحم  لیامت  نیمز و  تکرح  زا  یـشان  عقاو  رد  تاکرح ، نیا  مامت  هتبلا ،

تسا . باتفآ  تکرح  هب  طوبرم  ّسح ، بسح 
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دیشروخ هک  هدرک  تباث  عطق  روط  هب  نادنمشناد  تاعلاطم  اریز  دناهتـسناد ، باتفآ » هرک   » یعـضو تکرح  هب  هراشا ، ار  نآ  رگید ، یـضعب 
دنکیم . شدرگ  دوخ  رود  هب 

هموظنم هعومجم  اب  دیشروخ ، تکرح  نآ  و  دناهدرک ، فشک  نادنمشناد  ًاریخا  هک  تسنامه  قوف  هیآ  يارب  ریـسفت ، نیرتدیدج  نیرخآ و 
دشابیم . دناهدیمان ، اگو »  » هراتس ار  نآ  هک  یتسدرود  هراتس  نیعم و  تمس  کی  يوس  هب  ام ، ناشکهک  طسو  رد  یسمش 

شناد ملع و  نونکات  هک  يرگید  ياهتکرح  اهتکرح و  نیا  مامت  هب  هراشا  يِرَْجت »  » هلمج تسا  نکمم  دـنرادن و  مه  اب  یتافانم  یناعم ، نیا 
دشاب . هدوب  دوش ، فشک  هدنیآ  رد  دیاش  و  هدیسرن ، نآ  هب  ام 

، تسا رتگرزب  نیمز  هرک  زا  هبترم  رازه  تسیود  نویلیم و  کی  زا  شیب  هک  یمیظع  رایـسب  هرک  نیا  دیـشروخ ، نداد  تکرح  لاـح ، ره  هب 
ملع و  اهتردق ، همه  قوف  شتردق  هک  يدنوادخ  زا  زج  تسین ، رّسیم  سک  چیه  زا  نارکیب  ياضف  نیا  رد  هدش  باسح  تکرح  اب  مه  نآ 

(. ُمیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلذ  « ) تساناد رداق و  دنوادخ  ریدقت  نیا  : » دیامرفیم هیآ  نایاپ  رد  تهج  نیمه  هب  و  تساهتنایب ، ششناد  و 
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ِمیِدَْقلا ِنوُجْرُْعلاَک  َداَع  یَّتَح  َلِزاَنَم  ُهاَنْرَّدَق  َرَمَْقلاَو 
تسیب و ياـههاگلزنم  ناـمه  َلِزاـنَم »  » زا روظنم  . ددرگرب اـمرخ  هشوـخ  کـشخ  ِکـخاش  نوـچ  اـت  میاهدرک ، نّیعم  ییاـهلزنم  هاـم  يارب  و 
تسیب و بش  ات  دـشاب ، مامت  زور  یـس  هام ، هک  یماگنه  اریز  دـنکیم ؛ یط  قلطم ، یکیرات  و  قاـحم »  » زا لـبق  هاـم  هک  تسا  ياهناگتـشه 

غورف مک  روـن و  مک  گـنر ، درز  کـیراب  رایـسب  لـاله  تروـص  هب  متـشه  تسیب و  بش  رد  یلو  تسا ، تـیؤر  لـباق  نامـسآ  رد  متـشه 
بـش ات  تسا ، زور  هن  تسیب و  هک  ییاههام  رد  هتبلا  دـنمانیم ، قاحم »  » ار نآ  هک  تسین  تیؤر  لباق  هدـنامیقاب  بش  ود  رد  و  دـیآیمرد ،

. تسا قاحم »  » هدنامیقاب بش  ود  و  دوشیم ، هدید  نامسآ  رد  هام  ًالومعم  متفه  تسیب و 
، دنراد هک  یقیقد  تابـساحم  قبط  دـنناوتیم  لبق ، لاس  اهدـص  زا  نامجنم  هک  يروط  هب  تسا ، هدـش  باسح  قیقد و  ًالماک  اههاگلزنم  نیا 

دننک ! ینیبشیپ  ار  نآ 
ار نآ  ندـناوخ  ییاناوت  داوسیب ، داوس و  اب  هک  تسا  ینامـسآ  یعیبط  میوقت  کی  و  دـشخبیم ، مظن  اهناسنا  یگدـنز  هب  بیجع  ماظن  نیا 
ًاقیقد و نآ ، عضو  ندرک  هاگن  اب  دناوتیم  دـنک ، فلتخم  ياهبـش  رد  هام ، عضو  رد  تسرامم  تقد و  یمک  ناسنا  رگا  هک  يروط  هب  دراد ،

تسا . هام  زا  بش  مادک  بش ، نآ  دنادب  ًابیرقت  ای 
هام لماک  هریاد  زا  یمین  هک  متفه  ات  دوشیم  هدوزفا  هام  مجح  رب  ًاجیردـت  و  تسا ، الاب  فرط  هب  ور  لـاله  ياـهكون  هاـم ، زاـغآ  رد  اریز 

دیآیمرد . لماک  ردب  تروص  هب  هک  مهدراهچ  ات  دوشیم ، هدوزفا  نآ  رب  زاب  و  دوشیم ، راکشآ 
ات دوشیم  هتساک  نآ  زا  نینچمه  دیآیمرد ، هریادمین  تروص  هب  زاب ، هک  مکی  تسیب و  ات  دوشیم ، مک  هام  نییاپ  تمـس  زا  دعب ، هب  نآ  زا 

تسا . نییاپ  فرط  هب  ور  نآ  ياهکون  هک  دیآیمرد  یگنرمک  فیعض  لاله  تروص  هب  هک  متشه  تسیب و  بش 
قیقد میوقت  نیا  دنوادخ  و  تسین ، ریذپناکما  نامز ، قیقد  نییعت  نودـب  مظن ، و  دـهدیم ، لیکـشت  مظن ، ار  اهناسنا  یگدـنز  ساسا  يرآ ،

تسا . هداد  رارق  فده  نیمه  يارب  نامسآ  رد  ار  هنالاس  هناهام و 
تغل باـبرا  نارـسفم و  بلاـغ  هک  يروط  هب  نوُجْرُع ،»  » اریز دوـشیم  نشور  ِمیِدَْـقلا » ِنوُجْرُْعلاَـک   » فـیطل ریبـعت  موـهفم  اـج  نیمه  زا  و 

دراد . لاصتا  تخرد ، هب  هک  تسامرخ  هشوخ  زا  تسق  نآ  دناهتفگ ،
هک تسا  یگنر  درز  لکش  یسوق  بوچ  تروص  هب  هشوخ ، نیا  هیاپ  دوشیم ، رهاظ  تخرد  رب  هشوخ ، تروص  هب  امرخ  هک : نیا  حیـضوت 
هک یماگنه  دـنالصتم ، نآ  ياهخن  هب  روگنا  ياههناد  نوچمه  امرخ  ياـههناد  و  تسا ، وراـج  دـننام  نآ  كون  تسا و  لـصتم  تخرد  هب 
زا لبق  لاله  هب  ًالماک  دوشیم ، هدرمژپ  دکـشخیم و  یتقو  هک  دنامیم  یقاب  تخرد  رب  لکـش ، یـسوق  هیاپ  نآ  دـنربیم  ار  لخن »  » هشوخ
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، هدرمژپ هدیمخ ، دوشیم ، رهاظ  ناهاگحبص  کیدزن  نامـسآ ، قرـشم  بناج  رد  هک  هام ، رخآ  لاله  هک  هنوگنامه  اریز  دنامیم : قاحم ،
تسا . هنوگ  نیمه  زین  میدق » نوجرع  ، » تسا نییاپ  هب  ور  نآ  ياهکون  و  گنر ، درز 

دوشیم : رهاظ  فلتخم  تاهج  رد  تهابش  نیا  تقیقح ، رد 
زا و  نییاپ ، فرط  هب  نآ  سوق  كون  لیامت  رظن  زا  یگدرمژپ ، رظن  زا  ندوب ، گـنر  درز  رظن  زا  اـمرخ ، هشوخ  بوچ  ندوب  یلـاله  رظن  زا 

نامـسآ نایم  رد  بش ، نیرخآ  لاله  نتفرگ  رارق  هب  تهابـشیب  هک  لخن »  » تخرد ياههخاش  گـنر  زبس  هدوت  ناـیم  رد  نتفرگ  رارق  رظن 
تسین . گنر  هریت 

، رتگـنردرز رتهدرمژپ و  رتکیراـب ، دوـشیم ، رتهنهک  اـههخاش  نیا  ردـق  ره  اریز  تسا ؛ نآ  یگنهک  هب  هراـشا  میدـق »  » هب نآ  فیـصوت  و 
هدـش هتفهن  اهییابیز  هچ  اهتفارظ و  هچ  هاتوک  ریبعت  کـی  رد  هک  هللاناحبـس  دـنکیم ، ادـیپ  هاـم ، رخآ  لـاله  هب  يرتشیب  تهابـش  دوشیم و 

؟ تسا
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َنوُحَبْسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُکَو  ِراَهَّنلا  ُِقباَس  ُْلیَّللا  َالَو  َرَمَْقلا  َكِرُْدت  نَأ  اََهل  یِغَبنَی  ُسْمَّشلا  َال  !
ماود تابث و  زا  نخس  هیآ ، نیا  رد  . دنروانش يرهپس  رد  مادک  ره  و  دیوج ، یـشیپ  زور  رب  بش  هن  و  دسر ، هام  هب  هک  دَزِـس  ار  دیـشروخ  هن 
ادـیپ اهنآ ، عضو  رد  ینوگرگد  نیرتمک  هک  هدرک  میظنت  اهنآ  يارب  ياهمانرب  نانچنآ  راـگدرورپ ، تسا . زور  بش و  و  هاـم ، لاـس و  مظن 

. ددرگیم میظنت  ًالماک  تابث ، نیمه  رطاخ  هب  رشب ، خیرات  و  دوشیمن ،
رد ار  شیوخ  ياههاگلزنم  هام ، هرک  هک  یلاح  رد  دنکیم ، یط  لاس  کی  رد  هناگهدزاود  ياهجرب  رد  ار  دوخ  نارود  دیـشروخ  مینادیم 

دنکیم . یط  هام  کی 
رد زگره  دیـشروخ  دـیامرفیم : اذـل  تسا ، رتعیرـس  شرادـم  رد  دیـشروخ  تکرح  زا  راب  هدزاود  ریـسم  رد  هام ، ینارود  تکرح  نیاربانب ،

دروخ . مه  رب  هنایلاس  ماظن  و  دهد ، ماجنا  هام  کی  رد  ار  دوخ  هلاس  کی  تکرح  ات  دسریمن ، هام  ياپ  هب  دوخ ، تکرح 
دوخ ریسم  اهنیا  همه  هکلب  دزیر ، مه  هب  دوجوم  ماظن  و  درب ، ورف  دوخ  ماک  رد  ار  نآ  زا  یشخب  هک  دریگیمن ، یـشیپ  زور  رب  بش  نینچمه 

دنهدیم . همادا  رییغت ، نیرتمک  نودب  لاس  اهنویلیم  ار 
، ریبعت نیا  هک : نیا  بلاج  تسام ، سح  بسح  هب  نآ  تکرح  ثحب ، نیا  رد  دیشروخ  تکرح  زا  روظنم  دوشیم : نشور  میتفگ ، هچنآ  زا 

راک هب  زین  ددرگیم ، نآ  رود  هب  راب  کی  لاس  کی  تدـم  رد  نیمز  و  نکاس ، دوخ  ياـج  رد  دیـشروخ  هدـش  تباـث  هک  نآ  زا  دـعب  یتح 
هریاد هـب  دیـشروخ  ندیـسر  اـی  و  نـیدرورف ) زاـغآ  هـب  نآ  ندیـسر  « ) لـمح جرب   » هـب دیـشروخ  لـیوحت  دـنیوگیم : زورما  ًـالثم  دوریم ،
زاغآ رد  یلامـش  هرکمین  رد  دوخ ، عافترا  هطقن  نیرخآ  هب  دیـشروخ  ندیـسر  لک  لیم  زا  روظنم  ، ) یلک لیم  هب  ندیـسر  ای  و  راهنلافصن ،

تسا .) ناتسمز  زاغآ  رد  ضافخنا  هطقن  نیرخآ  سکع  هب  ای  ناتسبات و 
تکرح هب  عجار  هتشذگ  تاریبعت  نآ ، نوکس  و  دیشروخ ، رود  هب  نیمز  تکرح  فشک  زا  دعب  یتح  دهدیم : ناشن  یگمه  تاریبعت ، نیا 

هتفرگ اج  نیمه  زا  تاریبعت  نیا  و  تسا ، تکرح  رد  دیشروخ  هک  دیآیم : رظن  هب  نینچ  یسح ، رظن  زا  هک  ارچ  دوریم ؛ راک  هب  دیشروخ ،
دوشیم .

دوشیم . یشان  اج  نیمه  زا  زین  َنوُحَبْسَی » ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک   » دوخ ياهکلف  رد  هام  دیشروخ و  ندوب  روانش  بیترت ، نیا  هب  و 
اب هارمه  یـسمش و  هموظنم  اـب  هارمه  نآ  تکرح  دوخ ، کـلف  رد  دیـشروخ  ندوب  روانـش  زا  روظنم  هک  هک : دراد  دوـجو  زین ، لاـمتحا  نیا 
هک تسا  یمیظع  ناشکهک  زا  ییزج  ام  یـسمش  هموظنم  تسا : هدش  تباث  زورما ، هک : نیا  هچ  دشاب ؛ میراد  رارق  نآ  رد  ام  هک  یناشکهک 

تسا . شدرگ  لاح  رد  دوخ  رود  هب 
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هب سپـس  تسا ، نتفرگ  دوخ  هب  ینارود  لکـش  نارتخد و  ناتـسپ  ندمآرب  ینعم  هب  لصا ، رد  دـناهتفگ : تغل  بابرا  هک  نانچ  کَلَف »  » اریز
دوشیم . قالطا  زین  بکاوک  ینارود  ریسم  هب  ور ، نیمه  زا  و  هدش ، قالطا  رگید ، رودم  ءایشا  ای  تسا و  رودم  هک  نیمز  زا  یتاعطق 

ریسم و دوخ ، يارب  هک  تسا  ناگراتس  هام و  دیشروخ ، زا  کی  ره  هب  هراشا  نارسفم ، زا  يرایسب  هدیقع  هب  َنوُحَبْسَی ،» ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک   » هلمج
هام و اب  ناگراتـس  ندوب  نیرق  و  بش ) « ) لیل  » رکذ هب  هجوت  اب  یلو  هدـشن ، رکذ  تاـیآ  رد  ًـالبق  ناگراتـس ، ماـن  دـنچ ، ره  دـنراد ، يرادـم 

تسا . هدمآ  عمج  هغیص  تروص  هب  َنوُحَبْسَی »  » هک صوصخ  هب  دسریمن ، رظن  هب  دیعب  روبزم  هلمج  زا  ینعم ، نیا  مهف  دیشروخ ،
مادک ره  زور  بش و  هک ، ارچ  دـشاب ، هدوب  زور  بش و  هام و  دیـشروخ و  زا  کی  ره  هب  هراشا  هلمج ، نیا  هک : دراد  دوجو  زین  ریـسفت ، نیا 

مین ییانـشور  و  هدـناشوپ ، هشیمه  ار ، نیمز  هرک  زا  یمین  یکیرات ، دـننکیم ، شدرگ  نیمز  هرک  رود  ًاقیقد  و  دـنراد ، يرادـم  دوخ ، يارب 
دندرگیم . نیمز  درگ  هب  مامت  رود  کی  تعاس  راهچ  تسیب و  رد  ود  نیا  و  ار ، رگید 

هب هراشا ، تسا  اوه  بآ و  رد  عیرس »  » تکرح ینعم  هب  لصا  رد  تادرفم »  » رد بغار »  » لقن قبط  هک  تحابس »  » هدام زا  َنوُحَبْسَی »  » هب ریبعت 
، دـنهدیم همادا  دوخ  شدرگ  هب  تعرـس  اب  هک  تسا  هدرک  یلقاع  تادوجوم  هب  هیبشت  ار  اهنآ  و  دـنکیم ، ینامـسآ  تارک  عیرـس  تکرح 

. دنراد تکرح  دوخ  ریسم  رد  يروآماسرس ، هاگ  بیجع و  رایسب  ياهتعرس  اب  ینامسآ  مارجا  هک  هدش  تباث  تقیقح  نیا  زین  زورما ،
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َوُه َالَأ  یمَـسُم  ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  َرَّخَـسَو  ِْلیَّللا  یَلَع  َراَهَّنلا  ُرِّوَُکیَو  ِراَهَّنلا  یَلَع  َْلیَّللا  ُرِّوَُکی  ِّقَْحلاـِب  َضْرَأـْلاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َقَلَخ 
ُراَّفَْغلا ُزیِزَْعلا 

ات مادک  ره  درک . ریخـست  ار  هام  باتفآ و  دچیپیم و  رد  بش  هب  ار  زور  و  دچیپیم ، رد  زور  هب  ار  بش  دیرفآ . ّقح  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و 
تاقولخم هب  يزاین  چیه  ادـخ  هک  تیعقاو  نیا  تیبثت  يارب  . تسا هدـنزرمآ  ریذـپان  تسکـش  نامه  وا  هک  شاب  هاگآ  دـنناور . نّیعم  یتّدـم 

تاومـسلا و قلخ  « ) دیرفآ قح  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  همه  دنوادخ  : » دیامرف یم  شتمظع  دیحوت و  زا  ییاههناشن  نایب  يارب  زین  و  درادـن ،
(. قحلاب ضرالا 

و ناـسنا ، اـهنآ  شیپاـشیپ  رد  و  تادوجوم ، لـماکت  زج  يزیچ  نآ  هک  هدوب  راـک  رد  گرزب  یفدـه  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  نآ  ندوب  قـح 
تسین . زیخاتسر  هب  ندش  یهتنم  سپس 

، هدرک هراشا  اهنآ  رب  مکاح  فرگـش  تاـماظن  هدـش و  باـسح  تارییغت  بیجع و  ریبدـت  زا  ياهشوگ  هب  گرزب  شنیرفآ  نیا  ناـیب  زا  دـعب 
بش .» رب  ار  زور  دچیپیم و  زور  رب  ار  بش  وا  : » دیوگیم

رب زور  بش و  شیادیپ  شدوخ و  رود  هب  نیمز  یعـضو  تکرح  هرظنم  هب  دـشاب و  هداتـسیا  نیمز  هرک  نوریب  یناسنا  رگا  یبلاج ؟ ریبعت  هچ 
رگید يوس  زا  دوشیم و  هدیچیپ  زور  ییانـشور  رب  بش  گنر  هایـس  راون  وسکی  زا  بترم  روط  هب  ییوگ  هک  دـنیبیم  دـنک ، هاگن  نآ  درگ 
تغل باـبرا  ًاـصوصخم  تسا و  ندـیچیپ  ینعم  هب  ریوکت »  » هداـم زا  روکی »  » هکنیا هب  هجوت  اـب  و  بش ، یهایـس  رب  زور  گـنر  دیفـس  راوـن 

ره دوشیم ، نشور  تسا  هتفهن  ینآرق ، ریبعت  نیا  رد  هک  یفیطل  هتکن  دنرامـشیم ، نآ  زا  ياهنومن  رـس  رود  هب  ار  راتـسد  همامع و  ندیچیپ 
هتکن تسین ، ریوکت »  » موهفم اب  بسانم  نادنچ  هک  دناهدرک  رکذ  يرگید  بلاطم  هتکن  نیا  هب  هجوت  مدع  رثا  رب  نارـسفم  زا  يرایـسب  دـنچ 

نآ درگ  ًامئاد  زور ، دیفـس  راون  و  بش ، هایـس  راون  شدرگ ، نیا  رثا  رب  و  دنکیم ، شدرگ  دوخ  رود  هب  تسا و  يورک  نیمز  هک  تسا  نیا 
دوشیم . هدیچیپ  دیفس  رب  هایس  راون  رگید  يوس  زا  هایس و  رب  دیفس  راون  وسکی  زا  ییوگ  دندرگیم ،

هراشا ياهتکن  هب  مادـک  ره  هک  دراد  ینوگانوگ  تاریبعت  زور  بش و  شیادـیپ  و  تملظ »  » و رون »  » ماظن دروم  رد  دـیجم  نآرق  لاـح  ره  هب 
درگنیم : نآ  هب  یصاخ  هیواز  زا  دنکیم و 

لیللا : یف  راهنلا  جلوی  راهنلا و  یف  لیللا  جلوی  دیوگیم : هاگ 
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(. 13  - رطاف « ) بش رد  ار  زور  و  دنکیم ، دراو  ًاجیردت  زور  رد  ار  بش  »
تسا . بش  رد  زور  زور و  رد  بش  يادص  رس و  یب  هنایفخم و  دورو  زا  نخس  اجنیا  رد 

يا هدرپ  هب  بش  اـجنیا  رد  و  ( 54  - فارعا « ) دناشوپیم زور  رب  ار  بش  یناملظ  ياههدرپ  دـنوادخ  : » راهنلا لیللا  یـشغی  دـیوگیم : هاگ  و 
دزاسیم . ناهنپ  ار  نآ  دتفایم و  زور  ییانشور  رب  ییوگ  هک  هدش  هیبشت  یناملظ 

دش . هراشا  نآ  هب  الاب  رد  هک  دراد  ياهتکن  زین  نآ  هک  تسا  رگیدکی  رب  ود  نیا  ندش  هدیچیپ  و  ریوکت »  » زا نخس  ثحب  دروم  تایآ  رد  و 
ات مادک  ره  هک  داد  رارق  شیوخ  نامرف  رخـسم  ار  هام  دیـشروخ و  وا  : » دیوگیم هتخادرپ  ناهج  نیا  مظن  ریبدت و  زا  رگید  هشوگ  هب  سپس 

یمسم .) لجال  يرجی  لک  رمقلا  سمشلا و  رخس  و  « ) دنهدیم همادا  دوخ  تکرح  هب  ینیعم  دمآرس 
شیپ ناـشکهک  زا  یـصاخ  هطقن  يوس  هب  یـسمش  هموظنم  عومجم  اـب  هک  یتـکرح  اـی  دراد ، دوخ  درگ  هب  هک  یتـکرح  رد  دیـشروخ  روـن 
نامرف رب  رـس  لاح  همه  رد  و  شدوخ ، رود  هب  نیمز و  رود  هب  دوخ  تکرح  رد  هام  هن  و  دـهدیم ، ناشن  دوخ  زا  یمظنیب  نیرتمک  دوریم 

دنهدیم . همادا  دوخ  عضو  هب  ناشرمع  دمآرس  ات  و  دنیوا ، شنیرفآ » نیناوق  رخسم  ، » دنراد وا 
هیآ رد  هکنانچ  دشاب ، راگدرورپ  نذا  هب  ناسنا » يارب  اهنآ  ندش  رخسم   » هام دیـشروخ و  ریخـست  زا  روظنم  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 

هداد ». رارق  امش  رخسم  دنتکرحرد  ًامئاد  هک  هام  دیشروخ و  وا  : » نیبئاد رمقلا  سمشلا و  مکل  رخس  تسا و  هدمآ  میهاربا  هروس   33
نیا درادـن  دوجو  ثحب  دروم  هیآ  رد  مکل »  » هب ریبعت  هکنیا  هب  هجوت  اـب  زین  و  ثحب ، دروم  هیآ  رد  دـعب  لـبق و  ياـههلمج  هب  هجوت  اـب  یلو 

دسریم . رظن  هب  دیعب  ینعم 
تسا »! رافغ  زیزع  وا  دینادب  : » دیامرفیم تیانع  فطل و  تشگزاب و  هار  ندوشگ  نیع  رد  ناکرشم  دیدهت  ناونع  هب  هیآ  نایاپ  رد 

رب هدرپ  شتیرافغ  ياضتقم  هب  و  دزیرگب ، شباذع  لاگنچ  زا  دناوتیمن  یکرـشم  راکهنگ و  چـیه  شیاهتنایب  تردـق  تزع و  ياضتقم  هب 
. دهدیم رارق  شتمحر  هیاس  رد  ار  اهنآ  دنکفایم و  ناراکهبوت  ناهانگ  بویع و  يور 
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ُّبَر ُهَّللا  َكَراَـبَتَف  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلَذ  ِتاَـبِّیَّطلا  َنِّم  مُکَقَزَرَو  ْمُکَرَوُـص  َنَسْحَأَـف  ْمُکَرَّوَـصَو  ءاَِـنب  ءاَـمَّسلاَو  ًاراَرَق  َضْرَأـْلا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  ُهَّللا 
َنیَِملاَْعلا

ياهتروص درک و  يرگتروص  ار  امـش  و  دینادرگ ]  ] ییانب ار  نامـسآ  تخاس و  هاگرارق  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  نامه ]  ] ادـخ
راگدرورپ ادـخ ، تسا  گرزب  هبترم و  دـنلب  امـش ! راگدرورپ  ادـخ  تسا  نیا  داد . يزور  امـش  هب  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  دومن و  وکین  ار  اـمش 

هدافتـسا نآ  زا  نیــشنهیداب  بارعا  هـک  تـسا  ییاـههناخ  ینعم  هـب  دـیوگیم : برعلا » ناـسل   » رد روـظنم » نـبا   » هکناـنچ ءاـنب » .» ناـیناهج
. نآ رئاظن  اهنابیاس و  اههمیخ و  دننام  دندرکیم ،

وج نامه  رتشیب  اجنیا  رد  نامسآ »  » زا روظنم  هتبلا  هتفرگ ، ار  نیمز  فارطا  هک  هدرک  هیبشت  ياهمیخ  هب  ار  نامسآ  هک  تسا  یبلاج  ریبعت  هچ 
تسا . هدش  هدیشک  نیمز  هرک  مامت  رب  ياهمیخ  نوچمه  و  هتفرگ ، ارف  ار  نیمز  درگادرگ  هک  تسا  ياهدرشف  ياوه  و 

دوجوم یناهیک ، رابگرم  هعـشا  نینچمه  و  باتفآ ، هعـشا  دوبن  رگا  هک  دـهاکیم  باـتفآ  رون  شباـت  تدـش  زا  مه  یهلا  گرزب  همیخ  نیا 
نیگنـس و صوصخم  ياهـسابل  زا  اهوترپ  نیا  ربارب  رد  ًامئاد  دنروبجم  ییاضف  نارفاسم  لیلد  نیمه  هب  و  تشاذگیمن ، نیمز  رب  ار  ياهدنز 

دننک . هدافتسا  یتمیق  نارگ 
هب دروخرب  نیتسخن  رد  ار  اهنآ  و  دریگیم ، دنوشیم  بذج  نیمز  هرک  هب  هتسویپ  هک  ار  ینامـسآ  ياهگنـس  طوقـس  ولج  همیخ  نیا  هوالعب 

دنیشنب . نیمز  رب  مارآ  اهنآ  رتسکاخ  ات  دنزیم  شتآ  دنراد  هک  يراشف  تعرس و  رطاخ 
اظوفحم افقس  ءامسلا  انلعج  و  تسا : هدش  ظوفحم » فقس   » هب ریبعت  نآ  زا  ءایبنا » هروس  هیآ 32   » رد هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و 
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اَهِیف َكَرَابَو  اَِهقْوَف  نِم  َیِـساَوَر  اَهِیف  َلَعَجَو  َنیَِملاَْعلا *  ُّبَر  َِکلَذ  ًاداَدـنَأ  َُهل  َنُولَعَْجتَو  ِْنیَمْوَی  ِیف  َضْرَْألا  َقَلَخ  يِذَّلاـِب  َنوُرُفْکََتل  ْمُکَِّنئَأ  ْلـُق 
 * َنِیِلئاَّسلِّل ءاَوَس  ٍماَّیَأ  ِۀََعبْرَأ  ِیف  اَهَتاَْوقَأ  اَهِیف  َرَّدَقَو 

نیا دـیهدیم ؟ رارق  ینایاتمه  وا  يارب  دـیزرویم و  رفک  دـیرفآ ، ماگنه  ود  رد  ار  نیمز  هک  یـسک  نآ  هب  ًاعقاو  هک  دییامـش  نیا  ایآ  : » وگب
ار نآ  یکاروخ  داوم  و  دروآ ، دـیدپ  ناوارف  ریخ  نآ  رد  داهن و  اههوک  اسآرگنل ]  ] نآ زارف  زا  نیمز ،]  ] رد و  نایناهج * ». راـگدرورپ  تسا 
تسا و حرطم  یمهم  لاؤس  اجنیا  رد  . * تسا ناشیاهزاین ] اب  بسانتم  و   ] تسرد ناگدنهاوخ ، يارب  هک ]  ] درک يریگهزادـنا  زور  راهچ  رد 

: هکنیا نآ 
شنیرفآ تاـیآ ، نیا  هلاـبند  رد  و  زور ، راـهچ  رد  ار  اهاذـغ  تاـکرب و  اـههوک و  و  زور ، ود  رد  ار  نیمز  شنیرفآ  تاـیآ  نـیا  رد  هنوـگچ 
اهنامسآ شنیرفآ  دیجم  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  رد  هک  یلاح  رد  دوشیم ؟ زور  تشه  ًاعومجم  هک  هدرک  رکذ  زور  ود  رد  زین  ار  اهنامـسآ 

تسا . هدش  نایب  نارود ، شش  رد  رگید  ریبعت  هب  ای  زور ، شش  رد  ًاعومجم  نیمز  و 
دندرک : باختنا  ار  هار  ود  لاؤس  نیا  خساپ  رد  نارسفم 

رد بیترت  نیا  هب  تسا ، زور  راهچ  همتت  روظنم  زور ) راهچ  « ) مایا ۀعبرا   » دـیوگیم هک  اجنآ  هک : نیا  تسا  فورعم  روهـشم و  هک  لوا  هار 
زور ود  رد  اهنامـسآ  تقلخ  هفاـضا  هب  نیمز ، تایـصوصخ  ریاـس  دـعب  زور  ود  رد  و  دـش ، هدـیرفآ  نـیمز  زور  راـهچ  نـیا  زا  لوا  زور  ود 

دوشیم . نارود ) شش   ) زور شش  ًاعومجم 
ات و  دشکیم ، لوط  زور  هد  هکم  ات  اجنیا  زا  دوشیم : هتفگ  لثملا  یف  هک  دراد  دوجو  زین  یـسراف  تاریبعت  برع و  نابز  رد  ریبعت  نیا  ریظن 

هکم . ات  اجنیا  هلصاف  زور  هد  تسا و  هنیدم  هکم و  هلصاف  زور  جنپ  ینعی  زور ، هدزناپ  هنیدم 
ریـسفت ار  رگیدـکی  نآرق  تایآ  هک  اـجنآ  زا  یلو  دـشیمن ، هتفریذـپ  يریـسفت  نینچ  دوبن  زور  شـش  رد  شنیرفآ  ددـعتم  تاـیآ  رگا  هتبلا 

تسا . لوبق  لباق  یبوخب  الاب  ریسفت  دنوشیم ، رگیدکی  هنیرق  و  دننکیم ،
هکلب تسین  تقلخ  زاغآ  هب  طوبرم  زور ) راهچ   ) مایا ۀعبرا  هک : تسا  نیا  دناهدرک  باختنا  ار  نآ  نارـسفم  زا  یمک  دادعت  هک  يرگید  هار 

تسا . تاناویح  اهناسنا و  ییاذغ  داوم  شرورپ  قازرا و  شیادیپ  ءادبم  هک  تسا  لاس  هناگراهچ  لوصف  هب  هراشا 
نامـسآ نیمز و  تقلخ  دروم  رد  هک  ارچ  دـنکیمن  نیمأت  قوف  تاـیآ  ياـههلمج  ناـیم  رد  ار  یگنهاـمه  هکنیا  رب  هوـالع  ریـسفت  نیا  یلو 

لاـس لوصف  ینعم  هب  ییاذـغ  داوـم  نیمز و  تایـصوصخ  دروـم  رد  موـی »  » ریـسفت نیا  قـبط  تسا ، شیادـیپ  زاـغآ  نارود  ینعم  هب  موـی » »
ددرگیم . رارکت  هتسویپ  هک  دشابیم 

ثحب اهنامسآ ، تقلخ  هب  طوبرم  زور  ود  و  نیمز ، تقلخ  هب  طوبرم  زور  ود  زا  اهنت  شنیرفآ  زور  شـش  زا  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتن  هوالعب 
هدماین نایم  هب  ینخـس  امهنیبام )  ) دنراد رارق  نامـسآ  نیمز و  نایم  هک  تسا  یتادوجوم  تقلخ  هب  طوبرم  هک  هدـنامیقاب  زور  ود  اما  هدـش ،

تسا .
دسریم . رظن  هب  رتبسانم  یتاهج  زا  لوا  ریسفت  لاح  ره  هب 

نامـسآ نیمز و  شنیرفآ  زا  لبق  هک  ارچ  تسین ، یلومعم  زور  ینعم  هب  زگره  قوف  تایآ  رد  زور »  » هک دشاب  هتـشادن  رکذـت  هب  زاین  دـیاش 
هدیماجنا . لوط  هب  لاس  اهدرایلیم  ای  اهنویلیم  هاگ  هک  تسا  شنیرفآ  ياهنارود  نآ  زا  روظنم  هکلب  تشادن ، دوجو  ینعم  نیا  هب  زور  ًالصا 

درک : هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  دنامیم  یقاب  رگید  هتکن  ود  اجنیا  رد 
اهرهن و ناتخرد و  ینیمز و  يور  ینیمزریز و  عبانم  نداعم و  هب  هراشا  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسیچ ؟ اـهیف » كراـب   » زا روظنم  هکنیا  تسخن 

دشابیم . نیمز  هدنز  تادوجوم  همه  هدافتسا  تکرب و  هیام  هک  تسا  بآ  عبانم 
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زا یـضعب  هدـش  رکذ  هیآ  رد  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  کیمادـک  شنیرفآ  هب  طوبرم  زور ) راـهچ  رد  « ) ماـیا ۀـعبرا  یف   » هب ریبـعت  هکنیا  رد 
هـس ره  هب  طوبرم  هکلب  تسین ، نینچ  هک  یلاح  رد  تسا ، طوبرم  ییاذغ ) داوم  « ) تاوقا  » هلأسم هب  اهنت  هک  دـناهدرک  روصت  نینچ  نارـسفم 

یضعب تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  ییاذغ ) داوم  شنیرفآ  و  نیمز ، تاکرب  عبانم و  شنیرفآ  اههوک ، شنیرفآ   ) تسا هیآ  رد  روکذم  تمـسق 
. درادن بسانت  تایآ  ماظن  اب  نیا  دوب و  دهاوخن  تسا  هدمآ  تایآ  نیا  رد  هک  یمایا  رد  لخاد  روما  نیا  زا 

12-11/ تلصف - 44

یَحْوَأَو ِْنیَمْوَی  ِیف  ٍتاَواَمَـس  َْعبَـس  َّنُهاَضَقَف  َنیِِعئاَط *  اَْنیَتَأ  اََتلاَق  ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوَط  اَِیْتِئا  ِضْرَْأِللَو  اََهل  َلاَقَف  ٌناَخُد  َیِهَو  ءاَـمَّسلا  َیلِإ  يَوَتْـسا  َُّمث 
ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلَذ  ًاظْفِحَو  َحِیباَصَِمب  اَْینُّدلا  ءاَمَّسلا  اَّنَّیَزَو  اَهَْرمَأ  ءاَمَس  ِّلُک  ِیف 

نامرف : » دـنتفگ ود  نآ  دـییایب ». هاوخان  ای  هاوخ  : » دومرف نیمز  هب  نآ و  هب  سپ  دوب . يراخب  نآ  و  درک ، نامـسآ  ِشنیرفآ ] ، ] گنهآ سپس 
یحو ار  نآ  هب ] طوبرم   ] راـک ینامـسآ  ره  رد  تشاد و  رّرقم  ماـگنه  ود  رد  نامـسآ ، تفه  تروـص ] هب   ] ار اـهنآ  سپ  میدـمآ * ». ریذـپ 

ود نیا  رد  . اناد دـنمورین  نآ  ِيریگهزادـنا  تسا  نیا  میتشاد ؛ هاگن  کین ] ار  نآ   ] میدرک و نیذآ  اهغارچ  هب  ار  ایند  نیا ]  ] نامـسآ و  دومرف ،
: دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  تسا  یمهم  تاکن  هیآ 

دشابیم . نایب  رد  ریخأت  ینعم  هب  هاگ  یلو  دیآیم ، نامز  رد  ریخأت  يارب  ًالومعم  سپس ) « ) مث  » هب ریبعت  - 1
تروص ییاذغ  داوم  نداعم و  اههوک و  شنیرفآ  نیمز و  تقلخ  زا  دعب  اهنامـسآ  شنیرفآ  هک  تسا  نیا  شموهفم  دشاب  لوا  ینعم  هب  رگا 
ماگنه هب  یلو  نآ ، زا  دعب  نیمز  و  هتفرگ ، تروص  ًالبق  اهنامـسآ  شنیرفآ  هک  درادن  یعنام  چیه  دشاب  مود  ینعم  هب  رگا  یلو  تسا ، هتفرگ 

هتخادرپ نامسآ  شنیرفآ  حرش  هب  سپس  هدرک ، عورش  تساهناسنا  زاین  هجوت و  دروم  هک  نآ  عبانم  قازرا و  نیمز و  زا  تسخن  ندرک  نایب 
تسا .

نینچ تاعزان  هروس  رد  هک  ارچ  دراد  تقفاوم  زین  نآرق  رگید  تایآ  اب  تسا  رتگنهامه  یملع  تافاشتکا  اـب  هکنیا  زا  هتـشذگ  مود  ینعم 
اهنم جرخا  اهاحد  کلذ  دـعب  ضرالا  اهاحـض و  جرخا  اهلیل و  شطغا  اهاوسف و  اهکمـس  عفر  اهانب  ءامـسلا  ما  اقلخ  دـشا  متنأأ  دـیامرفیم 

مکماعنال : مکل و  ًاعاتم  اهاسرا  لابجلا  اهاعرم و  اهئام و 
ار نآ  بش  تخاس ، مظنم  تشارفارب و  درک و  نایب  ار  نآ  دنوادخ  نامـسآ ؟ شنیرفآ  ای  تسا ، رتمهم  گرم  زا  دعب  امـش  ندش  هدـنز  ایآ  »
و دومن ، جراخ  ار  نآ  ياههاگارچ  ناهایگ و  نآ و  ینورد  ياهبآ  درتسگ ، نآ  زا  دـعب  ار  نیمز  و  تخاس ، راکـشآ  ار  نآ  زور  و  کیرات ،

تاعزان 33-27 .) « ) ددرگ مهارف  ناتنایاپراهچ  امش و  يارب  یگدنز  هلیسو  ات  تخاس ، اجرباپ  نآ  زا  دعب  ار  اههوک 
شنیرفآ زا  دـعب  همه  ییاذـغ ، داوم  ناـتخرد و  شیادـیپ  اههمـشچ و  ندیـشوج  نیمز و  شرتـسگ  هک  دزاـسیم  نشور  یبوخ  هب  هیآ  نیا 
نامـسآ شنیرفآ  زا  لبق  اـهنیا  همه  مییوگب  دـیاب  مینک  ریـسفت  یناـمز  ریخأـت  هب  ار  مث »  » رگا هک  یلاـح  رد  تسا ، هتفرگ  تروص  اهنامـسآ 

رظن هب  نشور  ینایب  ریخأـت  هب  مث  ریـسفت  درمـشیم ، نآ  زا  دـعب  ار  اـهنیا  همه  ینـشور  هب  کـلذ  دـعب  هملک  هک  اـجنآ  زا  و  هتفرگ ، تروص 
دسریم .

تغل و بابرا  زا  یـضعب  هک  يروط  هب  یلو  تسا ، رگیدکی  اب  زیچ  ود  تاواسم  ای  لادتعا  ینعم  هب  لصا  رد  ءاوتـسا »  » هدام زا  يوتـسا » - » 2
شرعلا یلع  نمحرلا  دـننام  تسا ، يزیچ » رب  هطلـس  ءالیتسا و   » ینعم هب  دوش  يدـعتم  یلع »  » اـب هک  یماـگنه  هداـم  نیا  دـناهتفگ  نارـسفم 

(. 5 هط ـ  « ) دراد الیتسا  شرع  رب  دنوادخ   » يوتسا
هدارا سپـس  : » ءامـسلا یلا  يوتـسا  مث  دیامرفیم : هک  ثحب  دروم  هیآ  دننام  دیآیم ، دصق »  » ینعم هب  دوش  يدـعتم  یلا »  » اب هک  یماگنه  و 

درک .» نامسآ  شنیرفآ 
هدرتسگ و ياهزاگ  هدوت  زا  اهنامـسآ  شنیرفآ  زاغآ  هک  دـهدیم  ناـشن  دوب » دود  تروص  هب  زاـغآ  رد  اهنامـسآ  «: » ناـخد یه   » هلمج - 3
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تسا . گنهامه  ًالماک  شنیرفآ  زاغآ  دروم  رد  یملع  تاقیقحت  نیرخآ  اب  نیا  و  تسا ، هدوب  یمیظع 
دنتسه . ناخد  اهزاگ و  زا  ياهدرشف  هدوت  تروص  هب  نامسآ  ناگراتس  زا  يرایسب  زین  نونکا  مه 

هب هارکا » ای  تعاطا  يور  زا  دییآرد  دوخ  لکش  هب  دومرف  نیمز  نامـسآ و  هب  دنوادخ  «: » ًاهرک وا  ًاعوط  ایتئا  ضرالل  اهل و  لاقف   » هلمج - 4
و تسا ، شنیرفآ  رما  رب  وا  هدارا  و  ینیوکت ، نامرف  نامه  دنوادخ  هتفگ  هکلب  دـشاب ، هدـش  هتفگ  ظفل  اب  ینخـس  ًاعقاو  هک  تسین  ینعم  نیا 

تروص ره  رد  دوب و  هتفای  قلعت  نیمز  اهنامـسآ و  نتفرگ  لکـش  هب  دـنوادخ  یعطق  هدارا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ًاـهرک » وا  ًاـعوط   » هب ریبعت 
دنهاوخن . ای  دنهاوخب  دنیآرد  یبولطم  تروص  نینچ  هب  داوم  نآ  تسیابیم 

رظن زا  نیمز  نامسآ و  هدنهدلیکشت  داوم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  میتفرگ  دوخ  هب  ییاهن  لکش  تعاطا  يور  زا  ام  نیعئاط :» انیتا   » هلمج - 5
یهلا نامرف  نیا  ربارب  رد  یتمواقم  هنوگچیه  و  تفریذپ ، دوخ  هب  ار  مزال  لاکـشا  دوب ، ادخ  نامرف  هدارا و  میلـست  ًالماک  شنیرفآ  نیوکت و 

دادن . ناشن  دوخ  زا 
تسا . هتفرگ  تروص  نیوکت  رظن  زا  ًافرص  هکلب  هتشادن ، یعیرشت  یفیلکت و  هبنج  لاثتما »  » نیا و  رما »  » نآ هک  تسا  نشور  لاح  ره  هب 

رد نارود  ود  دوـجو  هب  هراـشا  دـیرفآ » زور  ود  رد  نامـسآ  تفه  تروـص  هب  ار  اـهنآ  «: » نیموـی یف  تاوامـس  عبـس  نهاـضقف   » هـلمج - 6
يرگید راودا  هب  دوخ  هبون  هب  نارود  ره  و  هدـیماجنا ، لوـط  هب  لاـس  اـهدرایلیم  اـی  اـهنویلیم  نآ  زا  ینارود  ره  هک  تسا  اهنامـسآ  شنیرفآ 

دماج هب  باذم  داوم  لیدبت  نارود  و  باذـم ، داوم  عیام و  هب  هدرـشف  ياهزاگ  لیدـبت  نارود  تسا  نکمم  نارود  ود  نیا  دوشیم ، میـسقت 
دشاب . هدوب 

تاملک رد  یتح  و  تسا ، لوادتم  جـیار و  رایـسب  نارود »  » ینعم هب  رگید  تاغل  رد  و  زور ) هژاو   ) یـسراف رد  نآ  لداعم  و  موی »  » لامعتـسا
، ددرگیم زوریپ  رگید  زور  دوشیم و  یماکان  راـتفرگ  زورکی  یگدـنز  رد  ناـسنا  مییوگیم  لـثملایف  دوشیم ، هدـید  ناوارف  اـم  هرمزور 

تسا . يزوریپ  تسکش و  فلتخم  ياهنارود  زا  یگدنز  بیکرت  هب  هراشا 
تسا نکمم  زین  و  میدیرفآ ، يرامشیب  تارک  ناوارف و  ياهنامسآ  ینعی  دشاب  ریثکت » ددع   » اجنیا رد  تسا  نکمم  تفه ) « ) عبـس  » ددع - 7

ار تارایـس  تباوث و  ناگراتـس  بکاوک و  زا  هچنآ  ماـمت  هک  دـیق  نیا  اـب  تسا ، تفه  تسرد  اهنامـسآ  ددـع  ینعی  دـشاب ، دادـعت » ددـع  »
هتفای لیکـشت  گرزب  هعومجم  تفه  زا  شنیرفآ  ملاع  بیترت  نیا  هب  تسا . لوا  نامـسآ  ءزج  هیآ  نیا  رد  دعب  هلمج  یهاوگ  قبط  مینیبیم 

زا ریغ  ینعی  هقطنم  نیا  ءاروام  هب  ناسنا  یتاقیقحت  یملع و  ياههاگتـسد  هتفرگ ، رارق  اهناسنا  ناگدـید  ربارب  رد  نآ  هعومجم  کی  اهنت  هک 
تسا . هدرکن  ذوفن  لوا  نامسآ 

دنادیمن . ادخ  زج  هتفای ؟ لیکشت  هچ  زا  و  تسا ؟ هنوگچ  رگید  ملاع  شش  اما 
تـسا نیا  هب  هراشا  دیـشخب » اهنآ  هب  ار  مزال  ماظن  درک و  یحو  ار  دوخ  نامرف  ینامـسآ  ره  رد  «: » اهرما ءامـس  لک  یف  یحوا  و   » هلمج - 8

ره هک  دومرف  ررقم  یـصاخ  ریبدت  ماظن و  تاقولخم و  تادوجوم و  اهنآ  مادک  ره  رد  هکلب  دشن ، مامت  هلأسم  اهنامـسآ  شنیرفآ  اب  اهنت  هک 
تسا . وا  تردق  ملع و  تمظع و  زا  ياهناشن  ییاهنت  هب  کی 

ییاهباهش نآ  رد  میدیشخب و  تنیز  ناگراتس  نشور  ياهغارچ  هب  ار  نییاپ  نامـسآ  «: » اظفح حیباصمب و  ایندلا  ءامـسلا  انیز  و   » هلمج - 9
رظن رد  دنشابیم و  لوا  نامسآ  شخبتنیز  ناگراتس  همه  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  میدیرفآ » دننکیم  ظفح  نیطایش  زا  ار  نامـسآ  هنهپ  هک 

صاخ و ؤلألت  اب  دننامـسآ و  تنیز  اـهنت  هن  و  تسا ، هدـش  نازیوآ  نوگلین  نامـسآ  نیا  فقـس  زا  هک  دنتـسه  ییاـهغارچ  دـننامه  اـهناسنا 
هکلب دنهدیم ، رس  دیحوت  هنارت  و  دننکیم ، بذج  دوخ  يوس  هب  ار  شنیرفآ  رارسا  ناقشاع  بلق  یپ  رد  یپ  ینعم و  رپ  ياهندز  کمـشچ 

تکرح تهج  تمس و  مه  و  دننکیم ، ییامنهار  دوخ  ییانشور  اب  مه  هک  دنتسه  ییاهغارچ  اهنابایب  ناگدشمگ  يارب  کیرات  ياهبش  رد 
دنزاسیم . نیعم  ار 

و دننیشنیم ، نیطایش  بلق  رب  هک  دنتسه  ییاهریت  دنوشیم  رهاظ  نامـسآ  رد  يریـسلاعیرس  ناگراتـس  تروص  هب  ام  سح  رد  هک  بهـش » »
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دننکیم . ظفح  اهنآ  ذوفن  زا  ار  نامسآ  هنهپ 
نـشور يارب  هک  تسا  یلاثما  لـیبق  زا  یهلا  مـالک  رد  تاـنایب  هنوگ  نیا  تسا  نیا  تفگ  اـجنیا  رد  ناوتیم  لاـمتحا  کـی  ناونع  هب  هچنآ 

الا اهلقعی  ام  سانلل و  اهبرـضن  لاثمالا  کلت  دـیامرفیم و  دـنوادخ  هک  هنوگنامه  دوشیم ، رکذ  یـسح  سابل  رد  یـسح  ریغ  قیاقح  ندـش 
رد تاریبعت  نیا  لاـثما  و  ( 43 توبکنع ـ  « ) دـننکیمن كرد  ار  اهنآ  ناملاع  زج  مینزیم و  مدرم  يارب  هک  تسا  ییاهلثم  اـهنیا  : » نوملاـعلا

باتک . حول ، یسرک ، شرع ، دننام  تسا ، ناوارف  نآرق 
رترب و سوسحم ، ناهج  نیا  زا  هک  تسا ، یعیبط  ءارواـم  یتوکلم و  ملاـع  کـی  تسا ، ناگتـشرف  هاـگیاج  هک  نامـسآ  زا  روظنم  نیارباـنب 

اهنآ هک  تسا  نآ  اـهنآ  هب  بهـش  ندرک  باـترپ  عمـس و  قارتـسا  يارب  نامـسآ  نیا  هب  نیطایـش  ندـش  کـیدزن  زا  روظنم  و  تسا ، رتـالاب 
يونعم راونا  اب  ار  نیطایـش  اهنآ  یلو  دـنبای ، یهاگآ  هدـنیآ  ثداوح  تقلخ و  رارـسا  زا  ات  دـنوش  کیدزن  ناگتـشرف  ناهج  هب  دـنهاوخیم 

تافاص }.) هروس  تایآ  لیذ   ) هحفص 130 دلج 17 ، نازیملا ، .} دنناریم دنرادن  ار  نآ  لمحت  بات  هک  یتوکلم 
لبق هلمج  يارب 9  تسا  یلمکم  تقیقح  رد  تسا » اناد  رداق  دنوادخ  يریگهزادنا  شنیرفآ و  نیا  «: » میلعلا زیزعلا  ریدقت  کلذ   » هلمج - 10

يریگلکش و نارود  سپس  شنیرفآ  زاغآ  زا  نیمز  نامسآ و  رد  هچنآ  مامت  دیوگیم : دهدیم و  لیکشت  ار  ياهلماک » هرـشع   » ًاعومجم و 
رد رکفت  هشیدنا و  و  هدیدرگ ، میظنت  تردق  ملع و  نایاپیب  ءادبم  نآ  هیحان  زا  هک  هتـشاد  ياهدـشباسح  همانرب  همه  هداد ، خر  قیقد  مظن 

. دیاشگیم گرزب  ءادبم  نآ  يوس  هب  یهار  مادک  ره 
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َنوُُدبْعَت ُهاَّیِإ  ُْمتنُک  نِإ  َّنُهَقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  اوُدُجْساَو  ِرَمَْقِلل  َالَو  ِسْمَّشِلل  اوُدُجْسَت  َال  ُرَمَْقلاَو  ُسْمَّشلاَو  ُراَهَّنلاَو  ُْلیَّللا  ِِهتاَیآ  ْنِمَو 
هدجـس ار  ییادـخ  نآ  و  هام ، يارب  هن  دـینک و  هدجـس  دیـشروخ  يارب  هن  تسا ؛ هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  وا  روضح ]  ] ياههناشن زا  و 

ود نیا  و  تسا ، تکرح  شبنج و  هلیـسو  زور  ییانـشور  شمارآ ، هیام  بش  . دـیتسرپیم ار  وا  اهنت  رگا  تسا  هدرک  قلخ  ار  اهنآ  هک  دـینک 
یگدنز دوب ، ینالوط  یتح  ای  نادـیواج و  مادـک  ره  رگا  هک  دـنروآیمرد  یبوانتم  مظنم و  شدرگ  هب  ار  اهناسنا  یگدـنز  ياهخرچ  ًامأوت 

هب تسا  هزادنا  نیمه  هب  شیاهزور  و  نیمز ، زور  هنابـش  لداعم 15  شیاهبش  هک  هام  هرک  اذل  دشیم ، انف  شوختـسد  هدنز  تادوجوم  مامت 
شتآ زیچ  همه  شنازوس  ياهزور  رد  و  دوشیم ، دمجنم  زیچ  همه  شکیرات  درس و  ياهبش  رد  هک  ارچ  تسین ، تنوکس  لباق  هجو  چیه 

. تسا نکمم  ریغ  اجنآ  رد  ناسنا  نوچمه  ياهدنز  تادوجوم  ندرک  یگدنز  لیلد  نیمه  هب  دریگیم ،
ندیـسر و  ناهایگ ، ندـیئور  و  اهناراب ، لوزن  شبنج و  تکرح و  امرگ و  رون و  تسا ، ام  هموظنم  رد  يدام  تاکرب  همه  عبنم  دیـشروخ  اما 

تسا . وا  دوجو  وترپ  زا  همه  اهلگ  يابیز  ياهگنر  یتح  اههویم ،
تاکرب زین  دوخ  دم  رزج و  اب  و  تسا ، اهارحص  ناگدشمگ  اهنابایب و  ناورهر  يابیز  غورفرپ و  غارچ  و  رات ، ياهبش  شخب  ینـشور  زین  هام 

دنیرفآیم . یناوارف 
رد اهنآ  دـندومنیم ، شتـسرپ  ار  اهنآ  دـندرکیم و  هدجـس  نامـسآ  غورفرپ  بکوک  ود  نیا  لباقم  رد  یهورگ  تاکرب  نیمه  رطاخب  یلو 

دننیبب . ار  بابسالاببسم  هکنآیب  هدنام ، فقوتم  بابسا ، ملاع 
رگا دینک  هدجس  تسا  اهنآ  هدننیرفآ  هک  ییادخ  يارب  دینکن ، هدجس  هام  دیشروخ و  يارب  : » دیوگیم هلـصافالب  نایب  نیا  زا  دعب  نآرق  اذل 

دییامن ». تدابع  ار  وا  دیهاوخیم 
نیناوق ریسا  دوخ  هک  دیتسرپیم  ار  یتادوجوم  ارچ  دییاسیمن ؟ وا  ناتسآ  رب  رس  ارچ  دیوریمن ؟ تاکرب  نیا  همـشچرس  غارـس  هب  ارچ  امش 

تارییغت . عاونا  شوختسد  دنبورغ و  عولط و  ياراد  و  دناشنیرفآ ،
شیایربک ناماد  هب  ینوگرگد  رییغت و  تسد  درادن و  یلوفا  بورغ و  زگره  تسا  نیناوق  نیا  قلاخ  مکاح و  هک  تفر  یسک  غارس  هب  دیاب 
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دوشیمن . زارد 
يدـیاوف ياراد  هک  تعیبط  فلتخم  تادوجوم  شتـسرپ  تروص  هب  هک  ار  یتسرپتب  كرـش و  هدرتسگ  ياههبعـش  زا  یکی  بیترت  نیا  هب 

للعلا تلع  لابند  هب  دیوشن ، فقوتم  لولعم  رد  دیورب و  تادوجوم  نیا  قلاخ  غارـس  هب  دـهدیم  مایپ  اهنآ  همه  هب  و  دـنکیم ، یفن  دنتـسه 
دیدرگب .

زا هدـش و  اـتکی  دـنوادخ  دوجو  رب  لالدتـسا  تسا  مکاـح  زور  بش و  هاـم و  دیـشروخ و  رب  هک  يدـحاو  ماـظن  زا  هیآ  نیا  رد  تقیقح  رد 
تسا . هدرک  دنس  ذاختا  شتدابع  موزل  يارب  وا  تیمکاح  تیقلاخ و 

ار يزیچ  دینک و  فذح  ار  وا  ریغ  دیراد  ار  ادـخ  تدابع  دـصق  رگا  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراشا  تقیقح  رد  نودـبعت » هایا  متنک  نا   » هلمج
. دوشیمن عمج  زگره  يرگید  تدابع  اب  وا  تدابع  هک  ارچ  دیهدن ، رارق  کیرش  وا  تدابع  رد 
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ٌریِدَق ُءاَشَی  اَذِإ  ْمِهِعْمَج  یَلَع  َوُهَو  ٍۀَّباَد  نِم  اَمِهِیف  ََّثب  اَمَو  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتاَیآ  ْنِمَو 
دهاوخب هاگ  ره  وا  و  تسا ، هدنکارپ  ود  نآ  نایم  رد  هدنبنج  عاونا ]  ] زا هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  تسوا  ِتردـق ]  ] ياههناشن زا  و 

، ناشخرد میظع و  هراتـس  نویلیم  اهنویلیم  و  اهناشکهک ، اههموظنم و  نآ  اب  تمظع ، همه  نآ  اب  اهنامـسآ  . تساـناوت ناـنآ  ندروآ  درگ  رب 
و گنراگنر ، عونتم و  ناهایگ  اب  شیتایح ، عبانم  عاونا  اب  نیمز  و  دوریم ، ورف  تریح  رد  نآ  هعلاطم  زا  ناسنا  هک  یماـظن  نآ  اـب  اهنامـسآ 

. وسکی زا  نیا  تسا  وا  ياههناشن  تایآ و  همه  شیاهییابیز ، عاونا  و  تاکرب ، بهاوم و  عاونا  اب  اههویم ، اهلگ و 
و ناگدنزخ ، و  یلها ، یـشحو و  تاناویح  عاونا  تارـشح ، عون  رازه  اهدص  ناگدـنرپ ، عاونا  نامـسآ ، نیمز و  ناگدـنبنج  رگید  يوس  زا 

راک هب  اهنآ  زا  کی  ره  نامتخاس  رد  هک  ییاهیتفگش  بیاجع و  نایزبآ و  عاونا  و  میظع ، رکیپلوغ و  فیرظ و  کچوک و  رایـسب  نایهام 
لاس نارازه  زا  دـعب  زونه  هک  تسا  مکاـح  نآ  رب  هک  يزیمآرارـسا  لوصا  یگدـنز و  و  تاـیح »  » تقیقح لـصا  رد  رتمهم  همه  زا  و  هتفر ،

تسا . ادخ  تایآ  همه  همه و  هدیسرن ، نآ  قمع  هب  یسک  دنمشناد ، اهنویلیم  هعلاطم 
تاـناویح مـه  و  تـسا ، يزوـمرم  فـیرظ و  تـکرح  ياراد  هـک  دوـشیم  لـماش  ار  ینیبهرذ  هدـنز  تادوـجوم  مـه  ۀـباد »  » هـکنیا بلاـج 

رگنایب لاح  نابز  اب  دنتسه و  وا  ناوخانث  و  دنیوگیم ، قح  حیبست  یعون  هب  کی  ره  دراد ، نزو  نت  اههد  لوط و  رتم  اههد  هک  يرکیپلوغ 
وا . نایاپیب  ملع  تردق  تمظع و 

تسا » اهنآ  ندرک  عمج  رب  رداق  دهاوخب  هاگ  ره  وا  : » دیامرفیم هیآ  نایاپ  رد  و 
يازج باـسح و  يارب  عمج  ینعم  هب  ار  نآ  نارـسفم  زا  يرایـسب  تسیچ ؟ هیآ  نیا  رد  ناگدـنبنج  ماـمت  ندرک  عمج  زا  روظنم  هک  نیا  رد 

- يروش دننام   ) تفرگ انعم  نیا  رب  هاوگ  دنکیم  دای  عمجلا » موی   » ناونع هب  تمایق  زا  هک  ار  یتایآ  ناوتیم  و  دناهتـسناد ، تمایق  رد  لامعا 
(. 9- نباغت 7 و 

هک دوشیم  هتفگ  هاگ  هکلب  اهناسنا ؟ ریغ  یتح  دـنوشیم ، روشحم  تمایق  رد  ناگدـنبنج  همه  ایآ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  تروص  نیا  رد 
ناسنا ریغ  ناگدـنبنج  هنوگچ  هک  دـش  دـهاوخ  حرطم  لکـشم  نیا  تروص  نیا  رد  دوشیم ، قالطا  اهناسنا  ریغ  هب  ًالومعم  هدـنبنج )  ) ۀـباد

دنرادن ؟ یفیلکت  روعش و  لقع و  هک  یلاح  رد  دنراد  باسح  رشح و 
هک تسیک  تسا ؛ اهنآ  روعش  مهف و  یلاع  حطس  رگنشور  هک  تسا  يزیگناتفگـش  بلاج و  ماظن  اب  هتخیمآ  تاناویح  زا  يرایـسب  یگدنز 

روعـش كرد و  رب  و  دـشاب ، هدینـشن  ینانخـس  ودـنک ، هنال و  زیگناتفگـش  ماظن  اهنآ و  بیجع  نّدـمت  لسع و  روبنز  ناگچروم و  هراـبرد 
نیا رب  یلیلد  چـیه  اّما  دـننادب ، يزیرغ  ماهلا  عون  کـی  ار  اـهنیا  همه  دـنراد  لـیم  یـضعب  هچ  رگ  دـشاب ؟ هتفگن  نیرفآ  اـهنآ  زیمآ  نیـسحت 

دوشیم . ماجنا  لقع ) نودب  هزیرغ   ) هاگآان تروص  هب  اهنآ  لامعا  هک  تسین  تسد  رد  عوضوم 
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نودب تاناویح  هک  دوشیم  رایـسب  دشاب ؟ كرد  لقع و  زا  یـشان  دهدیم  ناشن  ناشرهاوظ  هک  روط  نامه  لامعا  نیا  هک  دراد  یعنام  هچ 
راب نیتسخن  يارب  هدیدن  ار  گرگ  شرمع  رد  هک  يدنفـسوگ  ًالثم  دننزیم ، راکتبا  هب  تسد  هدشن  ینیبشیپ  ثداوح  ربارب  رد  یلبق  هبرجت 
رطخ زا  تاجن  دوخ و  زا  عافد  يارب  دناوتب  هک  هلیـسو  ره  هب  و  هداد ، صیخـشت  ار  نمـشد  نیا  ندوب  كانرطخ  یبوخ  هب  دنیبیم  ار  نآ  هک 

دوشیم . لّسوتم 
ياهگس زا  يرایـسب  تسا ، عوضوم  نیا  يارب  يرگید  دهاش  دـننکیم  ادـیپ  دوخ  بحاص  هب  ًاجیردـت  تاناویح  زا  يرایـسب  هک  ياهقالع 

دننکیم . راتفر  نابرهم  رازگتمدخ  کی  دننام  نانآ  کچوک  نادنزرف  یّتح  دوخ و  نابحاص  هب  تبسن  كانرطخ  هدنّرد و 
تـسا عیاش  مدرم  نایم  رد  اهباتک و  رد  دـننکیم  ناربج  ار  یناسنا  تامدـخ  هنوگچ  اهنآ  هکنیا  تاناویح و  يافو  زا  يدایز  ياهناتـساد 

تسناد . هناسفا  ناوتیمن  ار  اهنآ  همه  هک 
اّما تسا ، رمتـسم  تخاونکی و  ياهراک  همـشچرس  ًالومعم  هزیرغ  اریز  تسناد ، هزیرغ  زا  یـشان  ناوتیمن  یناسآ  هب  ار  اهنآ  تسا  مّلـسم  و 
هزیرغ . هب  ات  تسا  رتهیبش  روعش  مهف و  هب  ددرگیم  ماجنا  لمعلاسکع  ناونع  هب  هدوبن  ینیبشیپ  لباق  هک  یصاخ  طیارش  رد  هک  یلامعا 

« ثب  » هک ینعم  نیا  هب  تسا ، ندـنکارپ ) « ) ثب  » لـباقم هطقن  عمج »  » زا روظنم  هک  دراد  دوجو  ثحب  دروـم  هیآ  ریـسفت  رد  زین  لاـمتحا  نیا 
هدرک و عمج »  » ار اهنآ  دهاوخب  ادـخ  هاگ  ره  دـیامرفیم  سپـس  تسا ، ناگدـنبنج  هدـنز و  تادوجوم  عاونا  شرتسگ  شنیرفآ و  هب  هراشا 

دزاسیم . ضرقنم  ای  دوبان 
نآ زا  دـعب  ینامز  رد  و  هدرک ، ادـیپ  یبیجع  شرتسگ  نیمز  يور  رد  ناگدـنبنج  عاونا  زا  يرایـسب  نونکات  خـیرات  لوط  رد  هک  هنوگناـمه 

تایح دـیوگیم : هک  تسا  یتایآ  هیبش  تقیقح  رد  و  اهنآ ، عمج  مه  تسا و  ادـخ  تسد  هب  اـهنآ  شرتسگ  مه  دـناهدش ، عمج  ضرقنم و 
تسا . وا  مه  هدنناریم  و  تسا ، ادخ  هدنهد 

دش . دهاوخن  حرطم  هیآ  نیا  رد  تاناویح  يازجو  باسح  هلأسم  تروص  نیا  رد 
، دراد اهنامـسآ  رد  هدـنز  تادوجوم  عاونا  دوجو  رب  تلـالد  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  تاـیآ  نیا  زا  هک  ياهظحـالم  لـباق  تاـکن  زا 
هب نامـسآ  بکاوک  نایم  رد  دنیوگیم : هتـسبرس  ردـقنیمه  دـننکیمن ، تواضق  هنیمز  نیا  رد  یعطاق  تروص  هب  نادنمـشناد  زونه  هچرگ 

نامـسآ و رد  هچنآ  « ) ۀـباد نم  امهیف  ثب  ام  و   » هلمج اب  نآرق  یلو  دـناهدنز ، تادوجوم  ياراد  هک  دنتـسه  يدایز  ناگراتـس  يوق  لامتحا 
تسا . ناوارف  هدنز  ناگدنبنج  زین  نامسآ  هنهپ  رد  هک  درادیم  مالعا  ار  تقیقح  نیا  تحارص  اب  تسا ،) هدرتسگ  ناگدنبنج  زا  نیمز 

هب تسا و  هینثت » ریمض   » اریز دسریم ، رظن  هب  دیعب  رایسب  دشاب  نیمز  هرک  هب  رصحنم  امهیف »  » دناهداد لامتحا  نارـسفم  زا  یـضعب  هک  نیا  و 
هب الومعم  ۀباد »  » هک ارچ  دیعب ، رایـسب  تسا  يریـسفت  نامـسآ  ناگتـشرف  هب  ۀباد  ریـسفت  هک  هنوگنامه  ددرگیمرب ، ود  ره  نیمز  نامـسآ و 

دوشیم . قالطا  يدام  ناگدنبنج 
دوشیم . هدافتسا  زین  دیجم  نآرق  رگید  ددعتم  تایآ  زا  ینعم  نیا 

یتلا نئادملا  لثم  نئادم  ءامـسلا  یف  یتلا  موجنلا  هذه  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  نانمؤم  ریما  زا  یفورعم  ثیدح  رد 
ره دراد ، نیمز  ياهرهـش  نوچمه  ییاهرهـش  تسا  نامـسآ  رد  هک  یناگراتـس  نیا  : » رون نم  دومع  یلا  ۀـنیدم  لـک  ۀـطوبرم  ضرـالا  یف 
زا لقن  هحفص 574  دلج 20 ، مجن ، هدام  راحبلا ، ۀنیفس  «} تسا طوبرم  رون  زا  ینوتس  اب  رگید ) هراتس  اب  ياهراتس  ره   ) رگید رهـش  اب  يرهش 

.{ یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت 
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َنُولِقْعَی ٍمْوَقِّل  ٌتاَیآ  ِحاَیِّرلا  ِفیِرْصَتَو  اَِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  اَیْحَأَف  ٍقْزِّر  نِم  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَمَو  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِفاَِلتْخاَو 
هدـنز شگرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآ ، هلیـسو ]  ] هـب هدروآ و  دورف  نامـسآ  زا  يزور  زا  ادـخ  هـچنآ  و  زور ، بـش و  ندـمآ  یپاـیپ  رد ] زین   ] و
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و تملظ » رون و   » ماظن هلأسم  . تسا ییاههناشن  دنـشیدنایم  هک  یمدرم  يارب  وس ]، ره  هب   ] اـهداب شدرگ  رد ] نینچمه   ] و تسا ؛ هدـینادرگ 
هاگ ره  تسا ، زیگناتفگـش  هدشباسح و  رایـسب  دوشیم  يرگید  هفیلخ  نیـشناج و  یـصاخ  مظن  اب  کی  ره  هک  زور  بش و  دش  دـمآ و 

ای دوب و  نادـیواج  بش  هاگره  و  دـنتخوسیم ، هدـنز  تادوجوم  مامت  هک  تفریم  ـالاب  ترارح  ردـقنآ  ینـالوط  قوف  اـی  دوب  یمئاد  زور 
! دندشیم دمجنم  امرس  تدش  زا  همه  ینالوط  رایسب 

بش و هک  تسا  یتوافت  نامه  هب  هراشا  هکلب  دـشابن  رگیدـکی  ینیـشناج  ینعم  هب  فالتخا  هک  دراد  دوجو  زین  هیآ  ریـسفت  رد  لاـمتحا  نیا 
اهناسنا دئاع  رگید  تاکرب  ناراب و  فرب و  لوزن  اههویم و  ناهایگ و  فلتخم ، تالوصحم  نآ  رثا  رب  دـننکیم و  ادـیپ  لاس  لوصف  رد  زور 

دوشیم .
ار لاس  مایا  عومجم  رگا  دنراد  زور  بش و  لوط  رظن  زا  نیمز  يور  فلتخم  قطانم  هک  یتوافت  مامت  اب  دنیوگیم  نادنمشناد  هکنیا  بلاج 

دنریگیم ! هرهب  باتفآ  رون  زا  مه  هزادنا  هب  ًاقیقد  قطانم  مامت  مینک  باسح 
تردـق رد  هن  و  تسا ، یمالک  شعبط  تفاطل  رد  هن  هک  هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  ناراـب ، ینعی  ینامـسآ ، شخبتاـیح  قزر  زا  مود  هلحرم  رد 

تسا . ییابیز  توارط و  یگدنز و  هناشن  اج  همه  و  ینخس ، شیرگایحا 
دهدیم . لیکشت  بآ  نیمه  ار  ناهایگ  رگید و  نارادناج  زا  يرایسب  ناسنا و  ندب  یلصا  تمسق  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ  ارچ 

، دنراذگیم نارادناج  رایتخا  رد  و  دـننکیم ، اجباج  ار  هدـنز  نژیـسکا  رپ  ياوه  هک  ییاهداب  تسا  اهداب  شزو  زا  نخـس  موس  دروم  رد  و 
بجع و  دنربیم ، اهیدابآ  اهرهش و  هب  هیفصت  زا  سپ  و  دنتسرفیم ، اهارحـص  اهلگنج و  اهتـشد و  هب  هیفـصت  يارب  ار  نبرک  هب  هدولآ  ياوه 

زاگ دریگیم و  ار  نژیـسکا  یلوا  دننکیم ، لمع  مه  دض  رب  تسرد  ناهایگ »  » و تاناویح »  » ینعی هدنز  تادوجوم  زا  هتـسد  ود  نیا  هکنیا 
ياوه هریخذ  نامز  تشذـگ  اب  و  ددرگ ، رارقرب  تایح  ماظن  رد  لداعت  اـت  دـهدیم  نژیـسکا  دریگیم و  ار  نبرک  یمود  و  دـهدیم ، نبرک 

دوشن . دوبان  نیمز  دیفم 
هدنهدشرورپ و  فلتخم ، ياهنیمزرس  رد  اهرذب  عاونا  هدنناشفا  و  اهنآ ، هدننکروراب  و  ناهایگ ، رگحیقلت  نیا ، رب  هوالع  هک  ییاهداب  شزو 

داسف تنوفع و  زا  ار  بآ  و  دـشخبیم ، تکرح  تایح و  ایرد  هب  هک  یجوم  تساهـسونایقا ، لد  رد  نیرفآجوم  و  اهلگنج ، یعیبط و  عتارم 
. دروآیمرد تکرح  هب  اهسونایقا  هحفص  رب  ار  اهیتشک  اهداب  نیمه  زین  و  دنکیم ، ظفح 
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ُِکبُْحلا ِتاَذ  ءاَمَّسلاَو 
اههار هلمج : زا  هدش ، هتفگ  يرایسب  یناعم  تغل  رد  باتک ) نزو  رب   ) كابح عمج  بتک ) نزو  رب  « ) کبح  » ياربکبشم نامـسآ  هب  دنگوس 

. دوشیم ادیپ  نامسآ  ياهربا  ای  و  بآ ، هحفص  ای  و  نابایب ، ياهلمر  يور  اهداب  رثا  رب  هک  ییاهنکش  نیچ و  و 
دوشیم . هتفگ  کبح »  » زین دعجم »  » ياهوم هب 

دناهدرک . ریسفت  تنیز  ییابیز و  ینعم  هب  ار  کبح »  » هاگ
بترم . نوزوم و  لکش  ینعم  هب  نینچمه  و 

تسا . ندرک  مکحم  نتسب و  ینعم  هب  تسا  کبک ) نزو  رب  « ) کبح  » هک نآ  یلصا  هشیر  و 
، نامسآ ياهربا  جاوما ، نایم  رد  هک  تسا  ییابیز  ياهنکـش  نیچ و  نآ  و  ددرگیمزاب ، ینعم  کی  هب  یناعم  نیا  همه  هک  دسریم  رظن  هب 

دوشیم . ادیپ  رس  ياهوم  نابایب و  ياهلمر 
یبلاج ياهجوم  رطاخ  هب  ای  تسا و  یکلف  ياهتروص  ناگراتـس و  ياههدوت  فلتخم  لاکـشا  رطاخ  هب  ای  نامـسآ  رب  ینعم  نیا  قیبطت  اما  و 

ياههدوت ای  دزاسیم و  دوخ  هجوتم  ار  ناسنا  ياهمشچ  اهتدم  هک  تسا  ابیز  يردق  هب  هاگ  و  دوشیم ، ادـیپ  ینامـسآ  ياهربا  رد  هک  تسا 
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هک یبلاج  ياهـسکع  ًاصوصخم  دوشیم ، رهاظ  نامـسآ  هحفـص  رب  دـعجم  ياـهوم  ياـهمخ  چـیپ و  نوچمه  هک  تسا  اـهناشکهک  میظع 
دنکیم . یعادت  ار  هدیچیپ  دعجم و  ياهوم  ًالماک  دناهتشادرب ، اهناشکهک  نیا  زا  اهپوکسلت  هلیسو  هب  نادنمشناد 

دنگوس دوب  هداتفین  نآ  هب  زونه  رشب  شناد  ملع و  نیبزیت  مشچ  زور  نآ  رد  هک  میظع  ياهناشکهک  نیا  نامسآ و  هب  نآرق  ینعم ، نیاربانب 
دنکیم . دای 

زین نونمؤم  هروـس  هیآ 17  رد  دنـشاب . عمج  دـنگوس  نیا  رد  اـهنآ  همه  تسا  نکمم  دـنرادن  مه  اـب  یتاـفانم  یناـعم  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
تارک و اهنامـسآ و  ترثـک  عوـنت و  هب  هراـشا  هـک  میدـیرفآ » هار  تـفه  امـش  زارف  رب  اـم  : » قـئارط عبـس  مکقوـف  اـنقلخ  دـقل  میناوـخیم و 

تسا . فلتخم  ملاوع  اهناشکهک و 
دننام رگیدـکی  اب  تارک  مکحم  دـنویپ  اهنامـسآ و  ماکحتـسا  هب  هراشا  دـناوتیم  کبح »  » یلـصا هشیر  هک  تسا  هجوت  لـباق  زین  هتکن  نیا 

. دشاب هدوب  دیشروخ  صرق  اب  یسمش  هموظنم  تارایس 
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َنوُدِهاَْملا َمِْعنَف  اَهاَنْشَرَف  َضْرَْألاَو  َنوُعِسوَُمل *  اَّنِإَو  ٍْدیَِأب  اَهاَْنیََنب  ءاَمَّسلاَو 
رب « ) دیا .» میناگدنرتسگ وکین  هچ  میاهدینارتسگ و  ار  نیمز  و  میرتسگ * . نامسآ ]  ] ام نامگیب ، و  میتشارفارب ، دوخ  تردق  هب  ار  نامسآ  و 

هلماک تردـق  هب  هراشا  اـجنیا  رد  و  تسا ، هدـمآ  ینعم  نیا  هب  ًارارک  دـیجم  نآرق  تاـیآ  رد  و  تسا ، توق  تردـق و  ینعم  هب  دیـص ) نزو 
. دراد اهنامسآ  شنیرفآ  رد  گرزب  دنوادخ 

دشابیم . راکشآ  یبوخ  هب  تسا  مکاح  اهنآ  رب  هک  یصاخ  ماظن  رد  مه  اهنامسآ و  تمظع  رد  مه  میظع  تردق  نیا  ياههناشن 
ینعم هب  ار  نآ  یضعب  تسا : وگتفگ  نارسفم  نایم  رد  تسیچ ؟ اجنیا  رد  میشخبیم ) تعسو  هتسویپ  ام  « ) نوعسومل انا   » زا روظنم  هکنیا  رد 

و دـننادیم ، رظن  ره  زا  قزر  شرتـسگ  ینعم  هب  ار  نآ  یـضعب  و  دناهتـسناد ، ناراـب  لوزن  قیرط  زا  ناگدـنب  رب  ادـخ  يوس  زا  قزر  هعـسوت 
قیالخ هب  قزر  ءاطعا  اب  هک  تسا  هدرتسگ  ردقنآ  وا  نئازخ  هک  ارچ  دناهدرک ، ریـسفت  دـنوادخ  يزاینیب  ینغ و  ینعم  هب  ار  نآ  زین  یـضعب 

دوشیمن . مک  دریذپیمن و  نایاپ  زگره 
قیرط زا  هک  ناهج » شرتسگ   » هلأسم رد  نادنمـشناد  ریخا  تایفـشک  هب  هجوت  اب  لبق و  هلمج  رد  اهنامـسآ  شنیرفآ  هلأسم  هب  هجوت  اـب  یلو 

شرتسگ ًامئاد  هدیرفآ و  ار  اهنامسآ  دنوادخ  هکنیا  نآ  تفای و  ناوتیم  هیآ  يارب  يرتفیطل  ینعم  تسا  هدش  دییأت  زین  یـسح  تادهاشم 
دهدیم .

، دنشرتسگ رد  زین  اهنامـسآ  هکلب  دوشیم ، رتنیگنـس  هبرف و  ًاجیردت  ینامـسآ  داوم  بذج  رثا  رب  نیمز ، هرک  اهنت  هن  دیوگیم : زورما  ملع 
يرایسب رد  ار  شرتسگ  نیا  تعرس  یتح  دنوشیم ، رود  ناشکهک  زکرم  زا  تعرس  هب  دنراد  رارق  ناشکهک  کی  رد  هک  یناگراتـس  ینعی 

دناهدرک . يریگهزادنا  عقاوم  زا 
هب کیدزن  هدش  يریگهزادنا  نونکات  هک  تارک  ینیشنبقع  تعرـس  نیرتدنت  : » میناوخیم لیوه » درف   » هتـشون موجن » ياهزرم   » باتک رد 

رون مدع  ببـس  هب  اهنآ  تعرـس  يریگهزادنا  هک  دنرون  مک  ياهزادـنا  هب  ام  رظن  رد  رترود  ياهناشکهک  تسا ! هیناث  رد  رتمولیک  رازه   66
رایسب اهناشکهک  نیا  هلصاف  هک  دهدیم  ناشن  ار  مهم  فشک  نیا  اراکشآ  هدش  هتـشادرب  نامـسآ  زا  هک  ییاهریوصت  تسا ، راوشد  یفاک 

دباییم .» شیازفا  کیدزن  ياهناشکهک  زا  رتعیرس 
ياهتعرس هبساحم ، زا  دعب  هتخادرپ و  نآ  ریغ  و  عاجش »  » و لیلکا »  » و هلبنس » ربا   » ياهناشکهک رد  تعرس  نیا  یسررب  هب  سپـس  هدربمان 

ات 340 } ص 338  یصقا ،» اضر   » همجرت موجن ،» ياهزرم  .}» دهدیم هئارا  نیا  رد  ار  يروآماسرس  بیجع و 
زا هک  یجاوما  لوط  رد  اهيریگهزادنا  نیرتقیقد  نیرتدیدج و  : » دـیوگیم وا  دیونـشب  ردـلا » ناج   » ياقآ زا  هنیمز  نیا  رد  مه  هلمج  دـنچ 
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ناهج هک  یناگراتـس  هعومجم  تسا  هداد  ناشن  ینعی  هتـشادرب ، روآتریح  بیجع و  تقیقح  کی  يور  زا  هدرپ  دوشیم  شخپ  ناگراتس 
ریس تعرس  رب  دشاب  رتشیب  زکرم  نیا  زا  اهنآ  هلصاف  ردق  ره  و  دنوشیم ، رود  زکرم  کی  زا  دایز  یتعرس  اب  هتسویپ  دباییم  لیکشت  اهنآ  زا 

هعومجم و  هدیـشاپ ، مه  زا  نآ  زا  دـعب  و  دـناهدوب ، عمتجم  زکرم  نیا  رد  ناگراتـس  هیلک  ینامز  هک  تسا  نیا  لـثم  ددرگیم ، هدوزفا  اـهنآ 
دنوشیم ! هناور  فرط  ره  هب  تعرس  هب  ادج و  اهنآ  زا  یگرزب  ناگراتس 

تاحفص 77-74 ناهج ،» ماجنا  زاغآ و  .}» تسا هدوب  یعورـش  هطقن  ياراد  ناهج  هک  دناهدرک  هدافتـسا  نینچ  عوضوم  نیا  زا  نادنمـشناد 
صیخلت }) اب  )

کی رد  هتفای  لیکـشت  ناشکهک  اهدرایلیم  زا  هک  ناهج  ياضف  : » دـیوگیم نینچ  هنیمز  نیا  رد  ناهج » شنیرفآ   » باتک رد  فوماگ » ژرژ  »
تسا . ملسم  نآ  طاسبنا  هکلب  تسین ، نوکس  لاح  رد  ام  ناهج  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا ، عیرس  طاسبنا  تلاح 

ناهج نونکا  رگا  اریز  دنکیم ، ایهم  یسانشناهج  يامعم  هنیجنگ  يارب  ار  یلـصا  دیلک  تسا  طاسبنا  لاح  رد  ام  ناهج  هکنیا  هب  ندرب  یپ 
اب  ) تاحفـص 77-74 ناهج ،» ماجنا  زاغآ و  «!}» تسا هدوب  يدیدش  رایـسب  ضابقنا  لاح  رد  ینامز  هک  دیآیم  مزال  دشاب  طاسبنا  لاح  رد 

صیخلت }.)
لقن هک  دـناهدروآ  دوخ  ياههتـشون  رد  ار  ینعم  نیا  زین  يرگید  دارفا  دـناهدرک ، فارتعا  تقیقح  نیا  هب  هک  دنتـسین  قوف  نادنمـشناد  اهنت 

دشکیم . ازارد  هب  اهنآ  تاملک 
عوضوم نیا  موادت  رب  لیلد  لعاف  مسا  هیمـسا و  هلمج  زا  هدافتـسا  اب  میناگدـنهد ) شرتسگ  ام  « ) نوعـسومل انا   » هب ریبعت  هکنیا  هجوت  بلاج 

نآ هب  زورما  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسرد  نیا  و  دراد ، همادا  ناـنچمه  و  هتـشاد ، دوجو  هراومه  شرتسگ  نیا  هک  دـهدیم  ناـشن  تسا و 
سپـس نیگنـس ) هداعلا  قوف  صوصخم  نزو  اب   ) هدوب عمج  يدحاو  زکرم  رد  زاغآ  رد  اهناشکهک  ینامـسآ و  تارک  مامت  هک  دناهدیـسر 

هب و  هدـمآرد ، تارک  تروص  هب  و  هدـش ، یـشالتم  ناهج  يازجا  نآ  لابند  هب  و  هداد ، خر  نآ  رد  یکانتـشحو  تیاـهنیب  میظع و  راـجفنا 
تسا . هعسوت  ینیشنبقع و  تلاح  رد  تعرس 

يارب تحارتسا  لـیاسو  ماـمت  اـب  ار  نیمز  دـنوادخ  دـهدیم  ناـشن  هک  تسا  یفیطل  ریبعت  نودـهام »  » هب ریبعت  نیمز و  تقلخ  دروم  رد  اـما 
هدامآ تحارتسا  يارب  هک  تسا  یلحم  ره  ای  هراوهاگ و  ینعم  هب  دهم »  » هدام زا  دهام »  » اریز تسا ، هتخاس  هدامآ  و  دهمم »  » اهناسنا یگدنز 

تسا . لصاح  نیمز  هرک  رد  طیارش  نیا  مامت  دشاب و  مرن  مرگ و  ظوفحم و  نئمطم ، مارآ ، دیاب  یلحم  نینچ  دننکیم ،
راشف ربارب  رد  ار  نآ  نیمز  تخس  هتسوپ  اههوک و  تبالص  رگید  يوس  زا  و  هدش ، كاخ  هب  لیدبت  مرن و  اهگنس  وسکی  زا  یهلا  نامرف  هب 

و درادیم ، هگن  دوخ  رد  ار  دیـشروخ  ترارح  مه  هتفرگ ، ارف  ار  نآ  درگادرگ  هک  ییاوه  رـشق  موس  يوـس  زا  هتخاـس ، مواـقم  دـم  رزج و 
ضحم هب  ار  اهنآ  هک  ینامـسآ  ياهگنـس  موجه  ربارب  رد  تسا  يدنمورین  رپس  مه  و  هداتفا ، هدرتسگ  رتسب  نیا  رب  یگرزب  فاحل  نوچمه 

دنکیم . رتسکاخ  هدز ، شتآ  نیمز  ورملق  هب  دورو 
هدـش مهارف  تسا  یکاخ  هرک  نیا  رد  ادـخ  نامهیم  هک  ناسنا  زا  ییاریذـپ  يارب  دـنوادخ  يوس  زا  شیاسآ  طیارـش  ماـمت  بیترت  نیا  هب  و 

. تسا

1/ رمق - 50

ُرَمَْقلا َّقَشناَو  ُۀَعاَّسلا  َِتبَرَْتقا 
هک تسا  تماـیق  ندـش  کـیدزن  یکی  هدـمآ : ناـیم  هب  نخـس  مهم  هثداـح  ود  زا  هیآ  نیا  رد  . هاـم تفاکـش  مه  زا  تماـیق و  دـش  کـیدزن 

تمظع و هک  یناـهج  رگید ، ناـهج  رد  نیوـن  یگدـنز  يارب  تسا  يزاغآرـس  دراد و  هارمه  شنیرفآ  ملاـع  رد  ار  ینوـگرگد  نیرتـمیظع 
. تسین فیصوت  كرد و  لباق  ایند  ملاع  ناینادنز  ام  يارب  نآ  یگدرتسگ 
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قدـص زا  تسا  ياهناـشن  مه  زیچ و  ره  رب  گرزب  دـنوادخ  تردـق  رب  تسا  یلیلد  مه  هک  تسا  رمقلا  قـش  گرزب  هزجعم  رگید  هثداـح  و 
شیمارگ . ربمغیپ  توعد 

نیمه اب  هروس  نیا  و  ۀـفزالا » تفزا   » تفرگ ناـیاپ  تماـیق  یکیدزن  نوماریپ  یئاـههلمج  اـب  مجن ) هروس   ) هتـشذگ هروس  هکنیا  هجوت  لـباق 
لاس نارازه  تسا  نکمم  ایند  رمع  سایقم  رد  هچ  رگ  تسا  کیدزن  تمایق  هک  عوضوم  نیا  رب  تسا  يدـیکأت  نیا  دوشیم و  زاـغآ  ینعم 

شیب يرذگدوز  يهظحل  تمایق  ربارب  رد  ایند  رمع  مامت  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  وسکی ، زا  ناهج  نیا  رمع  عومجم  هب  هجوت  اب  اما  دشکب ، لوط 
دوشیم . نشور  ریبعت  نیا  زا  روظنم  تسین 

نیرخآ هک  (ص ) مرکا ربمایپ  روهظ  ًالوصا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـناهتفگ ، نارـسفم  زا  یعمج  هک  هنوگ  نامه  مهاب ، هثداـح  ود  نیا  رکذ 
ۀعاسلا انا و  تثعب  دومرف : هک  میناوخیم  (ص ) ربمایپ دوخ  زا  یثیدح  رد  اذـل  تسا ، تمایق  یکیدزن  ياههناشن  زا  دوخ  تسا  یهلا  ناربمایپ 

رخف ریـسفت  ( } هتفرگ رارق  مه  راـنک  رد  هک  شکراـبم  تشگنا  ود  هب  هراـشا   ) تسا ود  نیا  نوچمه  تماـیق  نم و  ندـش  ثوعبم   » نیتاـهک
ص 29 .} دلج 29 ، يزار ،

رد هک  ییمظع  ثداوح  زا  تسا  یکچوک  هنومن  بکاوک و  ماـظن  نتخیر  مه  هب  ناـکما  رب  تسا  یلیلد  دوخ  هاـم  نتفاکـش  رگید  يوـس  زا 
داجیا اهنآ  ياج  هب  ون  یملاع  دنزیریم و  مه  رد  نیمز  ناگراتس و  بکاوک و  یمامت  هک  ارچ  دهدیم ، خر  ناهج  نیا  رد  زیخاتسر  هناتسآ 

دوشیم .
وت یئوگیم و  تسار  رگا  دنتفگ : دندمآ و  (ص ) ادخ لوسر  دزن  ناکرشم  دناهدرک  زین  نآ  رتاوت  ياعدا  یـضعب  هک  روهـشم  تایاور  قبط 

بـش بش ، نآ  و  يرآ ـ  دـندرک  ضرع  دـیروآیم ؟ ناـمیا  منک  ار  راـک  نـیا  رگا  دوـمرف : نـک ! هراـپ  ود  اـم  يارب  ار  هاـم  یئادـخ  ربماـیپ 
هللا لوسر  و  دش ، هراپ  ود  هب  هام  ناهگان  دهدب  وا  هب  دناهتساوخ  ار  هچنآ  درک  اضاقت  راگدرورپ  هاگشیپ  زا  (ص ) ربمایپ دوب ـ  هام  مهدراهچ 

ثحب .} دروم  هیآ  لیذ  رگید  ریسفت  بتک  نایبلا و  عمجم  «!} دینیبب دومرفیم : دزیم و  ادص  کی  کی  ار  اهنآ 
ماجنا هنوگ  ره  و  دناهتفرگ ، رارق  ءوس  تائاقلا  زا  ياهراپ  ریثأت  تحت  هک  نارسفم  زا  یضعب  هکنیا  تسا  مزال  اجنیا  رد  نآ  رکذ  هک  ياهتکن 

هنیمز نیا  رد  هک  یتایاور  ترثک  قوف و  هیآ  حوضو  هب  هجوت  اب  دناهدش ، رکنم  (ص ) مالـسا ربمایپ  يارب  نآرق ) زج   ) ار یتداع  قراخ  لمع 
هنبج هک  دنرذگب  نآ  رانک  زا  يروط  دننک و  هیجوت  ار  تداع  قراخ  نیا  هنوگچ  هک  دناهداتفا  تمحز  هب  هدش  لقن  مالسا  ياملع  بتک  رد 

دوش . یفن  نآ  زاجعا 
هچ دراد ، ربارب  رد  رما  نیا  رب  ینـشور  دـهاوش  دـعب  تاـیآ  و  هتفرگ ، ماـجنا  زاـجعا  تروص  هب  رمقلا » قش   » هلأـسم هک  تسا  نیا  قـح  یلو 

رگا و  هتشاد ، یتداع  قراخ  تازجعم و  زین  (ص ) مالـسا ربمایپ  هک  دننادب  ات  دندرکیم  رظن  دیدجت  تسردان  داقتعا  نآ  رد  اهنآ  دوب  بوخ 
، دنتشاد قح  شریذپ  دصق  هن  دندرکیم ، حرطم  وجهناهب  یهورگ  هک  تسا  یحارتقا » تازجعم   » هب هراشا  دنکیم  یفن  ارنآ  نآرق  زا  یتایآ 
و تفرگیم ، ماجنا  (ص ) ربمغیپ يوس  زا  دشیم  هبلاطم  تقیقح  قیقحت  يارب  هک  یتازجعم  یلو  دندشیم ، قح  میلست  نآ  ماجنا  زا  دعب  هن 

دراد . دوجو  ترضح  نآ  یگدنز  خیرات  رد  رما  نیا  رب  یناوارف  دهاوش 
اههتکن :

(ص ) مالسا ربمایپ  گرزب  هزجعم  کی  رمقلا  قش  - 1
هکنانچ دوش ، جراخ  هداعلا  قراخ  کی  تروص  زا  هک  دننک  هیجوت  يروط  ار  هزجعم  نیا  هک  دنراد  رارصا  نارظن  هاتوک  زا  یـضعب  هچ  رگ 

هیآ رد  يددـعتم  نئارق  یلو  تسا ، تمایق  زا  لبق  ثداوح  ینعی  تعاس » طارـشا   » هب طوبرم  و  دـهدیم ، ربخ  هدـنیآ  زا  قوف  هیآ  دـناهتفگ :
« رمقلا قش   » دـهدیم ناشن  هک  یـضام » لعف   » تروص هب  عوضوم  نیا  رکذ  هلمج  زا  دـنکیم ، زاجعا  کـی  عوقو  رب  دـیکأت  هک  دراد  دوجو 

هتفای . ققحت  زین  ربمایپ  نیرخآ  روهظ  اب  زیخاتسر  یکیدزن  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدش  عقاو 
و  » هلمج اب  نینچمه  و  درادن ، تسا  هدمآ  دعب  هیآ  رد  هک  (ص ) ربمایپ هب  رحـس  تبـسن  اب  یبسانت  چـیه  دـشابن  هزجعم  زا  نخـس  رگا  هوالعب 
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تسین . گنهامه  دهدیم  اهنآ  بیذکت  زا  ربخ  هک  مهئاوها » اوعبتا  اوبذک و 
راکنا لباق  اذل  و  تسا ، رتاوت  ای  ترهـش  دح  رد  هک  هدش  لقن  زاجعا  نیا  عوقو  هنیمز  رد  یمالـسا  بتک  رد  یناوارف  تایاور  اهنیا  رب  نوزفا 

: دـیوگیم يزار  رخف  مینکیم ، هراشا  هعیـش  تنـس و  لها  فورعم  رـسفم  ود  یـسربط »  » و يزار » رخف   » زا يراتفگ  هب  اجنیا  رد  دـشابیمن 
یلقع ناکما  و  دنکیم ، تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  یحیحص  تایاور  و  دش ، هتفاکـش  هام  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  دارم  دندقتعم  نارـسفم  مومع  »

قرخ و مدـع  ناتـساد  اما  تفریذـپ ، ارنآ  دـیاب  نیاربانب  هداد ، ربخ  نآ  زا  (ص ) قداص ربمایپ  رگید  يوس  زا  و  تسین ، دـیدرت  ياـج  زین  نآ 
قرخ و هک  هدش  تباث  یلقع  لئالد  اب  هک  ارچ  تسا ، یملع  ریغ  ساسایب و  یبلطم  یـسویملطب ) هدش  لاطبا  هدـیقع  قبط   ) كالفا رد  مایتلا 

تسا .» نکمم  ًالماک  اهنامسآ  رد  بیرخت 
، دـننادیم (ص ) مرکا ربماـیپ  ناـمز  رد  رمقلا  قش  هزجعم  هب  طوبرم  ار  هیآ  نیا  نارـسفم  دـیوگیم : ناـیبلا » عمجم   » رد زین  یـسربط  موحرم 

درذگیم .» اهنآ  لوق  زا  ییانتعایب  اب  هک  تسا  یخلب  نسح و  اطع و  دربیم  مان  هدیقع  نیا  فلاخم  تهج  رد  هک  ار  یسک  اهنت  سپس 
رب سکچیه  درک و  لقن  نئادم  دجسم  رد  يریثک  عمج  روضح  رد  ار  رمقلا  قش  ناتساد  روهشم  یباحص  هفیذح »  » هک دناهدرک  لقن  یضعب 
هیآ لیذ  رد  یبطرق  روثنملارد و  ار  ثیدح  نیا   ) دـندوب هدرک  كرد  ار  (ص ) ربمایپ رـصع  نارـضاح  زا  يرایـسب  هکنیا  اب  تفرگن ، داریا  وا 

دناهدروآ .) ثحب  دروم 
هتبلا تسین ، راکنا  لباق  رمقلا  قش  عوضوم  نارـسفم ، لاوقا  و  تایاور ، رظن  زا  هن  و  نآ ، رد  دوجوم  نئارق  هیآ و  دوخ  هب  هجوت  اب  هن  نیاربانب 

تخادرپ . میهاوخ  نآ  خساپ  هب  هک  دراد  دوجو  یتالاؤس  اجنیا  رد 
زور  مولع  رظن  زا  رمقلا  قش  - 2

هکنیا ای  دراد ؟ ناکما  ًالوصا  ینامـسآ  مارجا  رد  فاکـش  قاقـشنا و  عوقو  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  ثحب  نیا  رد  هک  یمهم  تـالاؤس  زا 
دنکیم ؟ یفن  یلک  هب  ارنآ  ملع 

اهنت هن  يزیچ  نینچ  دیوگیم : تافاشتکا  اریز  تسین ، هدیچیپ  نادنچ  یکلف  نادنمشناد  تافاشتکا  تاعلاطم و  هب  هجوت  اب  لاؤس  نیا  خساپ 
تسا . هدوب  رثؤم  یصاخ  لماوع  مادک  ره  رد  دنچ  ره  هدش ، هدهاشم  نآ  ياههنومن  اهراب  هکلب  تسین ، لاحم 

دراوم هنومن  يارب  هک  تسا  هداد  يور  یئاهراجفنا  اهقاقـشنا و  ینامـسآ  تارک  ریاس  یـسمش و  هموظنم  هاگتـسد  رد  ًارارک  رگید : ریبعت  هب 
میوشیم : روآدای  ار  ریز 

ءزج زاغآ  رد  یـسمش  هموظنم  تارک  مامت  هک  تسا  هدش  هتفریذپ  نادنمـشناد  همه  يوس  زا  هیرظن  نیا  یـسمش ـ  هموظنم  شیادـیپ  فلا ـ 
تسا . هدمآرد  شدرگ  هب  دوخ  رادم  رد  کی  ره  و  هدش ، ادج  نآ  زا  ًادعب  هک  دوب  دیشروخ 

تسا : وگتفگ  یئادج  نیا  لماع  هرابرد  اهتنم 
هک ماگنه  نآ  رد  هک  ینعم  نیا  هب  هدوب ، دیـشروخ  یئاوتـسا  هقطنم  رد  زکرم » زا  زیرگ  يورین   » یئادـج نیا  لماع  تسا  دـقتعم  سـالپال » »

هقطنم رد  شدرگ  نیا  تعرـس  درکیم  شدرگ  دوخ  رود  هب  و  تسا ) نینچ  زین  نونکا  مه  و   ) دوب ینازوس  زاگ  هدوت  تروص  هب  دیـشروخ 
دیآرد . شدرگ  هب  دیشروخ  ینعی  یلصا  زکرم  رود  هب  و  دوش ، هدنکارپ  اضف  رد  و  ددرگ ، ادج  نآ  زا  یتاعطق  هک  دش  ببس  یئاوتسا 
ياهدم رزج و  عوقو  ار  یئادج  نیا  لماع  هک  هدش  يرگید  هیـضرف  هب  یهتنم  سالپال  زا  دـعب  نادنمـشناد  زا  رگید  یـضعب  تاقیقحت  یلو 

درمشیم . نآ  یکیدزن  زا  میظع  هراتس  کی  روبع  رثا  رب  دیشروخ  حطس  رد  يدیدش 
يوس هب  تسد  دننادیمن  نآ  زا  تاعطق  یئادج  هیجوت  يارب  یفاک  راگزور  نآ  رد  ار  دیشروخ  یعضو  تکرح  هک  هیـضرف  نیا  نارادفرط 
گنس هعطق  طوقس  دننامه  تسرد  دروآ ، دوجو  هب  دیشروخ  حطس  رد  یمیظع  جاوما  دم ، رزج و  نیا  دنیوگیم : هدرک ، زارد  هیـضرف  نیا 
شدرگ هب  ردام  هرک  درگ  هب  و  دـش ، باترپ  جراخ  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  دیـشروخ  زا  یتاـعطق  نآ  رثا  رب  و  سوناـیقا ، کـی  رد  یمیظع 

دمآرد .
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تروص اهیئادج  قاقـشنا و  قیرط  زا  یـسمش  هموظنم  شیادیپ  دندقتعم  همه  هک  تسین  نیا  زا  عنام  دشاب  هچ  ره  ییادج  لماع  لاح  ره  رد 
تسا . هتفرگ 

هب اهنآ  زا  یهاگ  و  دنشدرگ ، رد  یسمش  هموظنم  رود  هب  هک  دنتـسه  ینامـسآ  میظع  ياهگنـس  تاعطق  اهدیئورتسآ » « ـ » اهدیئورتسآ « ـ  ب
دنرتکچوک . نیا  زا  ًابلاغ  یلو  دسریم ، رتمولیک  هب 25  نآ  رطق  هک  تسا  نانچ  یگرزب  دننکیم ، ریبعت  تارایس » هبش   » کچوک و تارک 

، هدوب تکرح  رد  يرتشم »  » رادم و  خیرم »  » رادم نایم  يرادم  رد  هک  دنتـسه  یمیظع  هرایـس  يایاقب  اهدیئورتسآ  دنراد  هدیقع  نادنمـشناد 
تسا . هدش  هتفاکش  رجفنم و  یمولعمان  لماوع  رثا  رب  سپس 

تدم رادقم و  مجح و  و  يراذگمان ، دنتـسه  رتگرزب  هک  اهنآ  زا  يدایز  هدع  و  هدش ، هدهاشم  فشک و  دیئورتسآ  رازه  زا 5  شیب  نونکات 
ًانایحا دندقتعم  و  دـنلئاق ، یـصاخ  تیمها  اهدـیئورتسآ  يارب  ناسانـشاضف  زا  یـضعب  تسا ، هدـش  هبـساحم  دیـشروخ  رود  هب  اهنآ  تکرح 

درک ! هدافتسا  اضف  تسدرود  طاقن  هب  ترفاسم  يارب  یهاگیاپ  ناونع  هب  اهنآ  زا  ناوتیم 
تسا . ینامسآ  مارجا  رد  قاقشنا  زا  يرگید  يهنومن  نیا 

تعرـس اب  لاح  ره  هب  و  دننکیمن ، زواجت  قدـنف  هزادـنا  زا  هاگ  هک  دنتـسه  ینامـسآ  کچوک  رایـسب  ياهگنـس  اهباهـش » « ـ » اهباهـش « ـ  ج
نیمز يوس  هب  دنکیم ، ادـیپ  عطاقت  نیمز  هرک  رادـم  اب  اهنآ  ریـسم  هک  هاگ  و  دنـشدرگ ، رد  دیـشروخ  درگ  رب  یـصاخ  رادـم  رد  يدـیدش 

دنوشیم . بذج 
غاد و دـنراد ، هک  يروآماسرـس  تعرـس  رطاـخ  هب  هدرک ، هطاـحا  ار  نیمز  هک  یئاوـه  اـب  دروـخرب  تدـش  رثا  رب  کـچوک  ياهگنـس  نـیا 

ریت هب  نآ  زا  و  مینکیم ، هدـهاشم  ار  اـهنآ  نیمز  وج  يـالبال  رد  اـبیز  ینارون  طـخ  کـی  تروص  هب  اـم  و  دـنوشیم ، لعتـشم  هتخورفارب و 
میئامنیم . ریبعت  باهش 

یکیدزن رایسب  هلـصاف  رد  هک  تسا  یکچوک  باهـش  هک  یلاح  رد  دنکیم ، طوقـس  هک  تسا  یتسدرود  هراتـس  هک  مینکیم  روصت  هاگ  و 
دوشیم . رتسکاخ  سپس  و  هتفرگ ، شتآ 

تـسا رادـم  ود  عطاقت  هطقن  ود  هک  هام  نابآ  هام و  دادرم  رد  لیلد  نیمه  هب  دراد ، سامت  هطقن  ود  رد  نیمز  رادـم  اب  اهباهـش  شدرگ  رادـم 
دنوشیم . هدید  رتشیب  اهباهش 

تسا . هدش  هتفاکش  مه  زا  رجفنم و  یمولعمان  ثداوح  رثا  رب  هک  تسا  يرادهلابند  هراتس  يایاقب  اهنیا  دنیوگیم : نادنمشناد 
ینامسآ . تارک  رد  قاقشنا  زا  يرگید  هنومن  مه  نیا 

هب زاجعا  دوش  هتفگ  ات  دشابیمن  لاحم  ملع  رظن  زا  زگره  و  تسین ، هقباسیب  يرما  ینامسآ  تارک  رد  قاقـشنا  راجفنا و  هلأسم  لاح  ره  هب 
دریگیمن . ّقلعت  لاحم 

ًالماـک دراد  دوـجو  هعطق  ود  ناـیم  هک  ياهبذاـج  يورین  رثا  رب  یلوـمعم  لاـح  هـب  نآ  تشگزاـب  یلو  تـسا  قاقـشنا  دروـم  رد  هـمه  اـهنیا 
تسا . ریذپناکما 

مه هب  نیرولب  كالفا  نیا  نانچ  دزیم ، رود  شايزایپ ، تسوپ  هناگهن  كـالفا  و  سویملطب »  » هدـیقع روحم  رب  هک  میدـق  تئیه  رد  هچرگ 
قـش مه  و  دندوب ، رکنم  ار  ینامـسج  جارعم  مه  هدـیقع  نیا  ناوریپ  اذـل  و  دوب ، لاحم  یعمج  رظن  زا  اهنآ  مایتلا  قرخ و  هک  دـندوب  هتـسویپ 

اـههناسفا و تسد  هب  یـسویملطب  تئیه  هیـضرف  هک  زورما  یلو  دوب ، كـالفا  رد  ماـیتلا  سپـس  ندـش و  هتفاکـش  بجوـم  هک  ارچ  ار ، رمقلا 
تسین . یقاب  نانخس  نیا  يارب  ياهنیمز  هدنامن ، یقاب  هناگهن  كالفا  نآ  زا  يرثا  و  هدش ، هدرپس  یلایخ  ياههروطسا 

یلو تشاد ، زاجعا  هبنج  هکلب  تفرگن ، تروص  یلومعم  یعیبط  لماع  کی  تحت  رمقلا  قش  هک  درادـن  يروآداـی  هب  زاـین  هتکن  نیا  دـیاش 
دینک .) تقد   ) دوب بلطم  نیا  ناکما  نایب  اجنیا  رد  روظنم  دریگیمن  قلعت  تالاحم  هب  زاجعا  نوچ 

یخیرات  رظن  زا  رمقلا  قش  - 3
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دراد هک  یتیمها  همه  نآ  اب  تشاد  یتقیقح  رما  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  دـنراد  رمقلا » قش   » هلأسم هب  ناـهاگآان  زا  یـضعب  هک  يرگید  داریا 
تسین . نینچ  هک  یلاح  رد  ددرگ ، تبث  ناهج  خیراوت  رد  دیاب 

: دریگ تروص  هلأسم  نیا  فلتخم  تاهج  يور  یلیلحت  هیزجت و  دیاب  تسا ، تیمها  لباق  دح  هچ  ات  داریا  نیا  دوش  نشور  هکنیا  يارب  یلو 
زا نیمز  يور  مدرم  زا  یمین  نیاربانب  نآ ، مامت  رد  هن  تسا ، تیؤر  لـباق  نیمز  هرک  زا  یمین  رد  هراومه  هاـم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  فلا ـ 

دنجراخ . باسح  نیا 
مراهچ کی  اهنت  بیترت  نیا  هب  تسا ، بش  همین  زا  دـعب  اریز  دـنباوخ ، رد  اهنآ  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  زین  هرک  مین  نیمه  زا  یمین  رد  ب ـ 

دنوش . ربخاب  ياهثداح  نینچ  زا  دنناوتیم  ناهج  مدرم 
دشاب . هدش  هدیشوپ  ربا  اب  هام  هرهچ  و  يربا ، نامسآ  زا  یهجوت  لباق  ياهتمسق  هک  درادن  یعنام  چیه  زین  تیؤر  لباق  شخب  رد  ج ـ 

فوسخ و دننام  ای  دشاب ، دیدش  يادص  رـس و  اب  مأوت  اههقعاص  دـننام  ای  هک  دـنکیم  دارفا  هجوت  بلج  یتروص  رد  ینامـسآ  ثداوح  د ـ 
ینالوط . ًاتبسن  تدم  کی  يارب  مه  نآ  دوش ، عطق  لماک  روط  هب  رون  یلک  فوسک 

و ددرگیم ، ربخاب  یـسک  رتمک  دوشن  مالعا  نیمجنم  فرط  زا  ًالبق  رگا  رـصتخم  ياهیگتفرگ  هام  یئزج و  ياـهفوسخ  رد  لـیلد  نیمه  هب 
دننامیم . ربخیب  زین  یلک  فوسخ  زا  مدرم  زا  يرایسب  هاگ  یتح 

نینچ زا  تسا  نکمم  دـتفیب  نامـسآ  هب  اهنآ  مشچ  ًافداصت  هک  یناسک  ای  دـننکیم و  دـصر  ار  هام  ینامـسآ و  مارجا  هک  ینادنمـشناد  اهنت 
دنزاس . ربخاب  زین  ار  رگید  ياهدع  و  دنوش ، ربخاب  ینایرج 

نامز نآ  مدرم  ًاصوصخم  تسین ، ناهج  مدرم  یمومع  هجوت  بلج  هیام  دوشیم  روصت  ادتبا  هک  روطنآ  یتدم  هاتوک  هثداح  نینچ  نیاربانب 
دندوب . لئاق  يرتمک  تیمها  ینامسآ  مارجا  يارب  ًالوصا  هک 

یطخ اهباتک  و  دندوب ، مک  رایـسب  اهداوساب  دادعت  یتح  و  دوب ، دودحم  اهنامز  نآ  رد  نآ  رـشن  خـیرات و  رد  بلاطم  تبث  لئاسو  هوالعب  ه ـ 
دوش . رشن  ناهج  رسارس  رد  تاعوبطم  اهنویزیولت و  اهویدار و  هلیسو  هب  اسآقرب  مهم ، ثداوح  هک  دوبن  زورما  لثم  دوب ،

یفن رب  لیلد  ارنآ  و  درک ، بجعت  یمالـسا  خیراوت  ریغ  رد  هثداح  نیا  رکذ  مدـع  زا  ناوتیمن  زگره  رگید  تاهج  تاهج و  نیا  هب  هجوت  اب 
تفرگ . نآ 

گرزب  هزجعم  نیا  عوقو  خیرات  - 4
یـضعب زا  یلو  تسین ، یثـحب  ثیدـح  تاور  نارـسفم و  ناـیم  رد  هدـش  عـقاو  (ص ) ربماـیپ ترجه  زا  لـبق  هکم و  رد  رمقلا  قـش  هکنیا  رد 

زا هک  یلاـح  رد  ثیدح 8 }) هحفص 354 ، دـلج 17 ، راونالاراحب ، } هدوب (ص ) ربماـیپ تثعب  زاـغآ  رد  رما  نیا  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور 
دوب ینایوج  تقیقح  ياضاقت  هب  انب  مه  نآ  تسا ، هداد  يور  هکم  نارود  رخاوا  رد  ترجه و  کیدزن  رما  نیا  هک  دیآیمرب  رگید  یـضعب 

ثیدح 1 .} هحفص 352 ، دلج 17 ، راونالاراحب ، } دندرک تعیب  وا  اب  هبقع  رد  دندمآ و  (ص ) ربمایپ تمدخ  هنیدم  زا  هک 
رثا ینیمز  روـما  رد  رحـس  دـنتفگیم  هک  دوـب  نـیا  (ص ) ربماـیپ هـب  رمقلا » قـش   » داهنـشیپ تـلع  هـک  میناوـخیم  تاـیاور  یـضعب  رد  زین  و 

ثیدح 10 .} هحفص 355 ، دلج 17 ، راونالاراحب ، } تسین رحس  (ص ) دمحم تازجعم  هک  میوش  نئمطم  میهاوخیم  ام  دراذگیم ،
ارف نمی  ماـش و  ياـهناوراک  هکنیا  رگم  درک  میهاوخن  لوبق  اـم  دـنتفگ  گرزب  هزجعم  نیا  ندـید  زا  دـعب  جوجل  نابـصعتم  زا  یعمج  یتح 

نامیا زاـب  میاهدـید  دـنتفگ  نارفاـسم  هک  یماـگنه  اـما  دـناهدید ، ار  يزیچ  نینچ  دوخ  ریـسم  رد  اـهنآ  اـیآ  مینک : لاؤس  اـهنآ  زا  و  دنـسر ،
هحفص 133 .} دلج 6 ، روثنملارد ، !} دندرواین

تایاور خـیراوت و  رد  رگید  تازجعم  زا  يرایـسب  دـننامه  گرزب  هزجعم  نیا  هکنیا : تسا  مزال  اـجنیا  رد  زین  نآ  رکذ  هک  ياهتکن  نیرخآ 
يور هب  هام  زا  ياهعطق  ندـمآ  دورف  دـننام  تسا ، هتخاس  نوگرگد  نادنمـشیدنا  رظن  رد  ارنآ  هرهچ  هک  هدـش  هتخیمآ  یتاـفارخ  اـب  فیعض 

. دوشن ثول  دراد  یملع  هبنج  هک  هزجعم  یلصا  هرهچ  ات  درک  ادج  نآ  زا  ار  تافارخ  نیا  تقد  اب  دیاب  یلو  نیمز ،
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ٍناَبْسُِحب ُرَمَْقلاَو  ُسْمَّشلا 
زا لصاح  ترارح  رون و  نودب  هک  ارچ  تسا ، ناسنا  يارب  اهتمعن  نیرتگرزب  زا  دیشروخ  دوجو  لصا  . دنا [ ناور  ] یباسح رب  هام  دیشروخ و 

رون و نآ  یلصا  همشچرس  دریگیم  تروص  ام  یکاخ  هرک  رد  یتکرح  شبنج و  ره  و  تسا ، نکمم  ریغ  یـسمش  هموظنم  رد  یگدنز  نآ 
. تسا یهلا  تبهوم  نیا  تکرب  هب  همه  اهداب ، شزو  اهناراب ، شراب  یئاذغ ، داوم  مامت  ناهایگ و  دشر  ومن و  تسا ، دیشروخ  ترارح 

همشچرس هک  نآ  هبذاج  تسا ، وا  کیرات  ياهبش  غارچ  هکنیا  رب  هوالع  دنکیم ، افیا  ناسنا  تایح  رد  ار  یمهم  شقن  دوخ  مهس  هب  زین  هام 
ترواجم رد  اههناخدور  هک  لحاوس  زا  يرایسب  نتخاس  بورـشم  اهایرد و  رد  تایح  ءاقب  يارب  تسا  یلماع  تساهـسونایقا  رد  دم  رزج و 

دنزیریم . ایرد  هب  نآ 
( دیـشروخ رود  هب  نیمز  تکرح  نیمز و  رود  هب  هام  تکرح  رگید  ریبعت  هب  ای   ) تکرح ود  نیا  تکرح  تباـث  ماـظن  اـهنیا  همه  رب  نوزفا  و 
يراجت و روما  يارب  يزیرهمانرب  اهناسنا و  یگدـنز  مظن  ببـس  تسا ، فلتخم  لوصف  هام و  لاس و  زور ، بش و  مظنم  شیادـیپ  ببـس  هک 

تفاییمن . مظن  زگره  رشب  یگدنز  دوبن  مظنم  ریس  نیا  رگا  هک  تسا  يزرواشک  یتعنص و 
دنراد رگیدکی ، زا  و  نیمز ، زا  هک  ياهلصاف  اهنآ و  هبذاج  مرج و  رادقم  هکلب  دراد ، یقیقد  رایسب  ماظن  ینامسآ  تارک  نیا  تکرح  اهنت  هن 
لابند هب  یـسمش و  هموظنم  رد  یمیظع  تالالتخا  دروخب  مه  هب  روما  نیا  زا  مادـک  ره  عطق  روط  هب  ،و  تسا نابـسح »  » باسح و يور  همه 

دهدیم . خر  رشب  یگدنز  ماظن  رد  نآ 
رد ماجنارـس  یلو  دیـسریم  رظن  هب  مظنمان  ناشیرپ و  رایـسب  دش  ادـج  دیـشروخ  هرک  زا  هموظنم  نیا  يازجا  هک  یماگنه  هب  هکنیا  بجع  و 

دیوگیم : نینچ  هنیمز  نیا  رد  یعیبط  مولع  نادنمشناد  زا  یکی  دش . تیبثت  ینونک  لکش 
ریغ یتعرس  اب  و  هدش ، ادج  دیشروخ  زا  هجرد  رازه  ترارح 12  اب  هک  یحلاصم  داوم و  مهرب  مهرد  ًارهاظ )  ) طولخم زا  ام  یسمش  هموظنم 

تسا . هدمآ  دوجو  هب  هتشگ ، هدنکارپ  نایاپیب  ياضف  رد  روصت  لباق 
ثداوح تاظحل  قیاقد و  یتح  زورما  هک  هدـش  داجیا  یمظنم  قیقد و  بیترت  مظن و  نانچ  يوج  بالقنا  يرهاظ و  یگتفـشآ  نیمه  رد  اما 

لاح نیمه  هب  هک  تسا  لاس  نویلیم  رازه  ام  یکلف  عاضوا  هک  تسا  نآ  بیترت  ماـظن و  نیا  هجیتن  و  مینک ، ینیبشیپ  میناوتیم  ارنآ  هدـنیآ 
هحفص 28 .} ناسنا ، شنیرفآ  زار  . } تسا هدنام  یقاب 

شومارف دیابن  یلو  تسا ، هدنام  تباث  تکرح  نودب  ًارهاظ  یسمش  هموظنم  طسو  رد  دنچ  ره  دیـشروخ  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا 
رد اگو ) فورعم  هراتـس   ) ینیعم هطقن  يوس  هب  دراد  قلعت  نآ  هب  هک  یناشکهک  لد  رد  شرامقا  تارایـس و  مامت  قافتا  هب  مه  نآ  هک  درک 

. دراد ینیعم  تعرس  مظن و  زین  تکرح  نیا  تکرح و 

7/ نمحرلا - 52

َناَزیِْملا َعَضَوَو  اَهَعَفَر  ءاَمَّسلاَو 
« نیمز وج   » ای و  ینامـسآ » بکاوک   » ای دشاب  الاب » تهج   » ینعم هب  هاوخ  هیآ  نیا  رد  نامـسآ » » تشاذگ ار  وزارت  تشارفارب و  ار  نامـسآ  و 

. صقان ای  تسا و  لاحم  ناسنا  يارب  ندرک  یگدنز  نآ  نودب  هک  ارچ  ریظنیب ، تسا  یتمعن  گرزب و  تسا  یتبهوم 
لوزن و  درابیم ، نامسآ  قیرط  زا  ناراب  دیآیم ، نامسآ  يوس  زا  تسا  تکرح  تایح و  تیاده و  امرگ و  هیام  هک  یئانـشور  رون و  يرآ 

دراد .) يونعم  يدام و  زا  معا  موهفم  نامسآ  تروص  نیا  رد  . ) تسا نامسآ  زا  زین  یحو 
نیرتهب اهناسنا  هب  شتفرعم  قیرط  رد  و  تسا ، ادـخ  تایآ  زا  ییمظع  تیآ  شمیهافم  مامت  اب  هتـشارفارب  نامـسآ  نیا  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا 
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نیا اراگدرورپ  : » الطاب اذـه  تقلخ  اـم  اـنبر  دـنیوگیم  راـیتخایب  دنـشیدنایم  نآ  رد  باـبلالاولوا »  » هک یماـگنه  و  دـنکیم ، ار  کـمک 
(. 191 نارمع ـ  لآ  « ) ياهدیرفاین هدوهیب  ار  تمظع  اب  هاگتسد 

شجنـس اهـشزرا و  شجنـس  و  متـس ، ملظ و  زا  تلادع  شجنـس  لطاب ، زا  قح  شجنـس  تسا ، شجنـس  هلیـسو  هنوگ  ره  ینعم  هب  نازیم » »
یعامتجا . فلتخم  ياهریسم  لحارم و  رد  اهناسنا  قوقح 

دنشجنس . هلیسو  همه  هک  ارچ  دوشیم ، لماش  ار  یعیرشت  روتسد  ینیوکت و  نوناق  ره  نازیم » »
زا دـعب  هیآ ، نیا  رد  هک  ینازیم  ًاملـسم  اـما  تسا ، ماـسجا  ینیگنـس  ندرک  نزو  هلیـسو  وزارت و  ینعم  هب  تغل  رد  نازیم »  » هک تسا  تسرد 
هن دریگیم ، ارف  ار  عیرشت  نیوکت و  نیناوق  همه  شجنس و  هلیسو  ره  هک  دراد  ياهدرتسگ  موهفم  هدش  هراشا  نآ  هب  نامـسآ  شنیرفآ  رکذ 

سانجا . نزو  شجنس  هلیسو  طقف 
ریذپناکما ياهدش  باسح  نیناوق  نازیم و  نودـب  تسا  مکاح  ینامـسآ  هرک  اهنویلیم  رب  هک  یقیقد  مظن  نامـسآ و  ندوب  هتـشارفارب  ًالوصا 

تسین .
رد تسا  هدش  ریـسفت  وزارت »  » ای تعیرـش »  » ینعم هب  ای  لدـع »  » ینعم هب  ای  نآرق »  » ینعم هب  نازیم »  » تارابع زا  یـضعب  رد  مینیبیم  هکنیا  و 

. تسا هدرتسگ  لک و  موهفم  نیا  زا  یقادصم  هب  هراشا  مادک  ره  تقیقح 
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ِماَنَْأِلل اَهَعَضَو  َضْرَْألاَو 
« حور يذ  دوجوم  ره   » ینعم هب  ارنآ  هاگ  و  نج » سنا و   » ینعم هب  یـضعب  و  اهناسنا »  » ینعم هب  یـضعب  ار  مانأ » .» داهن مدرم  يارب  ار  نیمز  و 

. دناهدرک ریسفت 
نج سنا و  هجوتم  هک  هروس  ياهباطخ  دوجوم و  نئارق  یلو  دناهدرک  ریسفت  زین  قلخ »  » قلطم هب  ارنآ  نارسفم  تغل و  بابرا  زا  یعمج  هتبلا 

تسا . نج  سنا و  نامه  اجنیا  رد  نآ  زا  روظنم  هک  دهدیم  ناشن  تسا 
دای هراوهگ ) « ) داهم  » ناونع هب  نآ  زا  رگید  تاـیآ  رد  هدـش و  رکذ  یهلا  مهم  تبهوم  کـی  ناونع  هب  اـجنیا  رد  هک  یکاـخ  هرک  نیا  يرآ 

نیمز کی  هک  یماگنه  اما  دوشیمن ، كرد  يداع  تلاح  رد  شتیمها  ام  بلاغ  يارب  هک  تسا  ياهدامآ  مارآ و  نئمطم و  هاـگرارق  هدرک ،
تقیقح نیا  هب  دـنکیم ، نفد  شتآ  دود و  باذـم و  داوم  ریز  ار  يرهـش  ناشفـشتآ ، کی  ای  و  دزیریم ، مه  هب  ار  زیچ  همه  کچوک  هزرل 

، دوخ رود  هب  نیمز  تکرح  تعرس  هرابرد  نادنمـشناد  هچنآ  هب  رگا  ًاصوصخم  تسا ، یتکرب  تمعن و  هچ  مارآ  نیمز  نیا  هک  میربیم  یپ 
فلتخم عاونا  هکلب  تکرح  کی  هن  شروآ ، ماسرـس  عیرـس و  تکرح  نیع  رد  شمارآ  نیا  تیمها  میـشیدنیب  دـناهتفگ  باـتفآ ، رود  هب  و 

دوشیم . رتنشور  تکرح ،
میلست هب  یئانعمرپ  هراشا  تسا  هلباقم  نیا  رد  هک  یصاخ  فطل  رب  هوالع  نامسآ »  » دروم رد  عفر »  » ربارب رد  نیمز  دروم  رد  عضو »  » هب ریبعت 

الولذ ضرالا  مکل  لـعج  يذـلا  وه  میناوخیم : کـلم  هروس  هیآ 15  رد  هک  هنوگناـمه  تسا ، ناـسنا  لـباقم  رد  نآ  عباـنم  نیمز و  ندوـب 
تکرح نآ  فلتخم  قرط  اههداج و  رد  داد ، رارق  امش  رخـسم »  » و مار »  » ار نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  : » هقزر نم  اولک  اهبکانم و  یف  اوشماف 

«. دینک هدافتسا  تسا  هدش  هدیرفآ  نآ  رد  هک  یهلا  قزر  زا  و  دینک ،
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ٍناَْطلُِسب اَّلِإ  َنوُذُفنَت  َال  اوُذُفناَف  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِراَْطقَأ  ْنِم  اوُذُفنَت  نَأ  ُْمتْعَطَتْسا  ِنِإ  ِسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  َرَشْعَم  اَی 
تـسد هب   ] اب زج  یلو ] . ] دینک هنخر  سپ  دـینک ، هنخر  نوریب  هب  نیمز  اهنامـسآ و  ياههنارک  زا  دـیناوتیم  رگا  نایـسنا ، نایّنج و  هورگ  يا 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 535 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا لماک  ددع  کی  هد  ددع  نوچ  و  تسا ، هدش  هتفرگ  هد » ددع   » ینعم هب  رشع »  » زا لصا  رد  رـشعم » .» دینکیمن هنخر  یطّلـست  ندروآ ]
. ددرگ لیکشت  فلتخم  فئاوط  فانصا و  زا  هک  دوشیم  هتفگ  یلماک  تیعمج  هب  رشعم »  » هژاو

تسا . يزیچ  فارطا  ینعم  هب  رطق »  » عمج راطقا » »
بناوج هک  تسا  نیا  هب  هراشا  راطقا » نم   » هب ریبعت  و  تسا ، يزیچ  زا  ندرک  روبع  ندرک و  هراپ  ینعم  هب  لـصا  رد  ذوفن  هداـم  زا  اوذـفنت » »

دینک . رفس  اهنآ  جراخ  هب  و  دیرذگب ، نآ  زا  دیفاکشب و  ار  اهنامسآ 
دنراد . اهنامسآ  رد  ریس  يارب  يرتشیب  یگدامآ  اهنآ  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  تسا  نکمم  اجنیا  رد  نج »  » نتشاد مدقم  ًانمض 

هب رظان  نآ  زا  دـعب  لبق و  تایآ  نوچ  و  تسا ، وگتفگ  نارـسفم  نایم  رد  ود ؟ ره  ای  و  ایند ، اـی  تسا ، تماـیق  هب  طوبرم  قوف  هیآ  هکنیا  رد 
دشاب . تمایق  رد  یهلا  تلادع  لاگنچ  زا  رارف  هب  طوبرم  زین  هیآ  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  تسا  رگید  يارس  ياهدادیور 

رـشب یئاضف  ياهترفاسم  هب  هراشا  ارنآ  ورین ) تردق و  اب  رگم  دیرذگب  دیناوتیمن  « ) ناطلـسب الا  نوذـفنت  ال   » هلمج هب  هجوت  اب  یـضعب  یلو 
تسا . هتسناد  راک  نیا  رب  یتعنص  یملع و  هطلس  نتشاد  ارنآ  طرش  نآرق  هک  دناهتسناد 

ذوفن نامسآ  راطقا  رد  تردق  نودب  دیرداق  اجنیا  رد  هن  ینعی  ایند ، هب  رظان  مه  و  دشاب ، زیخاتسر  هب  رظان  مه  هک  هدش  هداد  زین  لامتحا  نیا 
تسین . ياهلیسو  چیه  اجنآ  رد  اما  دراد ، رارق  امش  رایتخا  رد  يدودحم  هلیسو  اجنیا  رد  اهتنم ، اجنآ ، رد  هن  و  دینک ،

رـشب يارب  لالدتـسا  تردق  اب  هک  تسا  اهنامـسآ  راطقا  رد  یلمع  يرکف و  ذوفن  روظنم  هک  دـناهتفگ  نآ  يارب  یمراهچ  ریـسفت  زین  یـضعب 
تسا . ریذپ  ناکما 

هلمج زا  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  یمالسا  عبانم  رد  هک  تسا  يرابخا  زا  یضعب  نآ  دیؤم  دسریم و  رظن  هب  رتبسانم  همه  زا  لوا  ریـسفت  یلو 
نییاپ نامـسآ  ناگتـشرف  هب  دنکیم و  عمج  يدحاو  لحم  رد  ار  ناگدنب  دـنوادخ  تمایق  زور  : » میناوخیم (ع ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد 

اهنآ هک  مود  نامسآ  لها  سپس  دنیآیم ، دورف  دنتـسه  سنا  نج و  زا  نیمز  يور  تیعمج  ربارب  ود  هک  اهنآ  دییآ ، دورف  دتـسرفیم  یحو 
درگادرگ یباجح  تفه  نوچمه  دـنیآیم و  دورف  نامـسآ  تفه  ناگتـشرف  بیترت  نیمه  هب  و  دـنیآیم ، دورف  دنـشابیم  همه  ربارب  ود  زین 

نیمز اهنامـسآ و  راـطقا  زا  دـیناوتیم  رگا  سنا  نج و  تیعمج  يا  دـنزیم : ادـص  يداـنم  هک  تساـجنیا  دـننکیم ، هطاـحا  ار  نج  سنا و 
و  ) دـناهتفرگ ارف  ناگتـشرف  زا  میظع  هورگ  تفه  ار  اهنآ  فارطا  دـننیبیم  اجنیا  رد  یهلا و  تردـق  اب  زج  دـیناوتیمن  زگره  اـما  دـیرذگب ،

هحفص 205} ، 9 دلج نایبلا ، عمجم  ریسفت  هحفص 517 ، یفاص ، ریسفت  تسین {.) تلادع  لاگنچ  زا  رارف  يارب  یهار 
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ِناَهِّدلاَک ًَةدْرَو  َْتناَکَف  ءاَمَّسلا  ِتَّقَشنا  اَذِإَف 
زور نآ  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تمایق »  » تاـیآ عومجم  زا  . ددرگ نوگلگ  مرچ  نوچ  دفاکـش و  مه  زا  نامـسآ  هک  هاـگنآ  سپ 

نیمز و تارایـس و  بکاوک و  دـهدیم ، خر  ملاـع  رـساترس  رد  زیگنالوه  رایـسب  ثداوح  و  دزیریم ، مهرد  یلک  هب  ناـهج  ینوـنک  ماـظن 
هیآ نیا  رد  هک  تسا  يزیچ  هلمج  زا  و  ددرگیم ، عقاو  تسا  لکـشم  ام  يارب  زورما  نآ  روصت  هک  یلئاسم  و  دنوشیم ، نوگرگد  نامـسآ 

. دیآیم رد  نغور  نوچمه  باذم  تروص  هب  خرس و  گنر  هب  دفاکشیم و  مه  زا  ینامسآ  تارک  هک  تسا  هدمآ 
دنکیم . یعادت  اجنیا  رد  ار  خرس  ینعم  دنگنر  خرس  ًابلاغ  اهلگ  هک  اجنآ  زا  تسا و  لگ »  » ینعم هب  درو »  » و ةدرو » »

یمک راهب  لصف  رد  دنهدیم  گنر  رییغت  لاس  لوصف  رد  اهبسا  هنوگ  نیا  هک  اجنآ  زا  و  هدمآ ، زین  گنر  خرـس  ياهبـسا  ینعم  هب  هژاو  نیا 
ادیپ تمایق  رد  نامـسآ  هنحـص  هک  ییاهینوگرگد  دـنوشیم ، گنر  هریت  امرـس  تدـش  رد  و  گنر ، خرـس  ناتـسمز  لصف  رد  گنر و  درز 

رات هریت و  دولآ و  دود  هایـس  هاـگ  و  گـنر ، درز  هاـگ  و  نازوس ، خرـس و  شتآ  هلعـش  نوچمه  هاـگ  هک  تسا  هدـش  هیبشت  نآ  هب  دـنکیم 
دوشیم .

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 536 

http://www.ghaemiyeh.com


یفلتخم ياهگنر  ًابلاغ  و  دـنکیم ، نیـشن  هت  نغور  رد  هک  تسا  يدرد  ینعم  هب  هاـگ  و  باذـم ، نغور  ینعم  هب  باـتک ) نزو  رب  « ) ناـهد »
ندش بوذ  هب  هراشا  ای  و  دیآیم ، رد  نوگلگ  باذم  نغور  تروص  هب  نامـسآ  گنر  هک  دـشاب  رظن  نیا  زا  تسا  نکمم  هیبشت  نیا  دراد .

تروص ره  رد  و  دناهدرک ، ریسفت  زین  گنر » خرس  مرچ   » ینعم هب  ار  ناهد »  » یضعب دشاب . هدوب  نآ  فلتخم  ياهگنر  ای  و  ینامسآ ، تارک 
ایند نیا  ثداوح  زا  ياهثداح  چیه  هب  یتهابش  عقاو  رد  هک  ارچ  دزاس ، مسجم  ار  كانلوه  هنحص  نآ  زا  یحبـش  دناوتیم  اهنت  تاهیبشت  نیا 

. دنادیمن دنیبن  یسک  ات  هک  تسا  یئاههنحص  و  درادن ،
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ٌمیِظَع َنوُمَْلعَت  ْوَّل  ٌمَسََقل  ُهَّنِإَو  ِموُجُّنلا *  ِِعقاَوَِمب  ُمِْسقُأ  اَلَف 
گرزب تخـس  يدنگوس  نآ  دـینادب ، رگا  ناگراتـس * . نّیعم ] لصاوف  هژیو و   ] ياههاگیاج هب  دـنگوس  دـیرادنپیم ،] هک  تسا  نینچ   ] هن
. اهنآ ریسم  تارادم و  ناگراتس و  هاگیاج  ینعی  تسخن  دناهدرک : رکذ  يددعتم  ياهریسفت  موجنلا » عقاوم   » دروم رد  نارسفم  ! تسا

تسا . اهنآ  بورغ  عولط و  لحم  روظنم  هکنیا  رگید 
تسا . تمایق  زیخاتسر و  هناتسآ  رد  ناگراتس  طوقس  روظنم  هکنیا  رگید  و 

دناهدرک . ریسفت  ناگراتس  بورغ  ینعم  هب  اهنت  ار  نآ  زین  یضعب 
« موجن  » اریز  ) دننادیم توافتم  ینامز  لصاوف  رد  نآرق  فلتخم  ياهتمسق  لوزن  هب  هراشا  ار  نآ  تایاور  زا  ياهراپ  يوریپ  هب  مه  یضعب 

دوریم .) راک  هب  یجیردت  ياهراک  دروم  رد  مجن »  » عمج
ارچ دسریم ، رظن  هب  رتبسانم  همه  زا  لوا  ریسفت  یلو  دشاب ، عمج  هیآ  نیا  رد  همه  تسا  نکمم  و  تسین ، یناعم  نیا  نیب  یتافانم  هچ  رگ 
ره نامـسآ  ناگراتـس  هک  تسا  هدش  نشور  ام  يارب  زورما  دنتـسنادیمن  ار  دنگوس  نیا  تیمها  مدرم  بلاغ  تایآ  نیا  لوزن  ماگنه  هب  هک 

تسا و هدـش  باسح  قیقد و  رایـسب  دوشیم  نییعت  هعفاد  هبذاـج و  نوناـق  قبط  هک  اـهنآ  رادـم  ریـسم و  و  دراد ، یـصخشم  هاـگیاج  مادـک 
دریذپیم . ماجنا  ینیعم  همانرب  اب  مادک  ره  اهنآ  ریس  تعرس 

لیکشت ار  ام  هب  کیدزن  ناگراتـس  هداوناخ  هک  یـسمش  هموظنم  رد  اما  تسین ، هبـساحم  لباق  ًاقیقد  تسدرود  تارک  رد  هچ  رگ  هلأسم  نیا 
درادیماو . یتفگش  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  هدش  باسح  قیقد و  يردق  هب  اهنآ  تارادم  ماظن  و  هتفرگ ، رارق  یسررب  دروم  ًاقیقد  دهدیم 

رد و  دراد ! دوجو  هراتـس  نویلیم  رازه  کی  دودـح  ام  ناشکهک  رد  اهنت  نادنمـشناد  یهاوگ  قبط  هک  مینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  هک  یماگنه 
میوشیم . رتانشآ  نآرق  دنگوس  نیا  تیمها  هب  دنراد ، یصاخ  ریسم  مادک  ره  هک  تسا  دوجوم  يدایز  ياهناشکهک  ناهج 

میناوخیم : ثیدحلا » ملعلا  هللا و   » باتک رد 
تمسق و  دید ، ناوتیم  حلـسم  ریغ  مشچ  اب  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  دنزواجتم  اهدرایلیم  زا  هک  یناگراتـس  نیا  دندقتعم  یکلف  نادنمـشناد  »
یـصاخ لیاسو  اب  طقف  تسین  هدـهاشم  لباق  مه  پوکـسلت  اب  اـهنآ  زا  یتمـسق  هکلب  دـید . ناوتیمن  اهپوکـسلت  اـب  زج  ار  يرتشیب ) رایـسب  )

هزوح رد  اهنآ  زا  یکی  هک  درادـن  ار  نیا  لامتحا  چـیه  دنروانـش و  دوخ  صوصخم  رادـم  رد  اهنیا  همه  درک  يرادربسکع  اهنآ  زا  ناوتیم 
یتشک کی  مینک  ضرف  هک  تسا  نیا  دـننامه  یفداصت  نینچ  عقاو  رد  و  دـننک ، فداصت  رگیدـکی  اب  ای  دریگ ، رارق  يرگید  هراتـس  هبذاج 

تعرـس اب  وس و  کی  هب  یتشک  ود  ره  هک  یلاح  رد  دـنک  فداصت  ریبک  سونایقا  رد  يرگید  یتشک  اـب  هنارتیدـم  ياـیرد  رد  اـمیپسونایقا 
تسا !» دیعب  لقاال  دشابن  لاحم  رگا  یلامتحا  نینچ  دنتکرح و  رد  يدحاو 

ددرگیم . رتنشور  الاب  دنگوس  تیمها  ناگراتس  عضو  زا  یملع  تافاشتکا  نیا  هب  هجوت  اب 
دینادب .» رگا  گرزب  رایسب  تسا  يدنگوس  نیا  و  : » دیازفایم دعب  هیآ  رد  لیلد  نیمه  هب  و 

كرد لـماک  روط  هب  ار  تقیقح  نیا  ناـمز  نآ  رد  رـشب  شناد  ملع و  هک  دـهدیم  یهاوگ  یبوخ  هب  دـینادب ) رگا  « ) نوملعت وـل   » هب ریبـعت 
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ياهخیم ناگراتس  دنتشادنپیم  ياهدع  زونه  دیاش  هک  يرـصع  رد  هک  دوشیم  بوسحم  نآرق  یملع  زاجعا  کی  دوخ  نیا  و  دوب ، هدرکن 
بوسحم ینادان  لهج و  طیحم  قح  هب  هک  یطیحم  رد  مه  نآ  ینایب ، نینچ  کی  دناهدش ،! هدـیبوک  نامـسآ  فقـس  رب  هک  دنتـسه  ياهرقن 

. دوش رداص  تسا  لاحم  يداع  ناسنا  کی  زا  دشیم 
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ًاْملِع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َطاَحَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنَأَو  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألا  َنِمَو  ٍتاَواَمَس  َْعبَس  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 
رب ادخ  هک  دینادب  ات  دیآیم ، دورف  اهنآ  نایم  رد  ادخ ]  ] نامرف دیرفآ . نیمز  تفه  اهنآ  دننامه  نامسآ و  تفه  هک  تسا  یسک  نامه  ادخ 

ینعمرپ هراـشا  تسا ، قـالط  هروـس  هیآ  نیرخآ  هک  هیآ  نیا  . تسا هتفرگ  رب  رد  ار  يزیچ  ره  يو  شناد  یتـسار  هب  و  تساـناوت ، يزیچ  ره 
. دراد شنیرفآ  نیا  یئاهن  فده  زین  و  نیمز ، اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  دنوادخ  تردق  تمظع  هب  ینشور 

دیرفآ ». نیمز  تفه  اهنآ  دننامه  نامسآ و  تفه  هک  تسا  یسک  نامه  ادخ  دیامرفیم « : تسخن 
دنکیم . هناگتفه  ياهنیمز  هب  هراشا  هک  تسا  دیجم  نآرق  زا  ياهیآ  اهنت  نیا 

تسیچ ؟ نآ  هباشم  ياهنیمز  هناگتفه و  ياهنامسآ  نیا  زا  روظنم  مینیبب  نونکا 
ًالثم تسا ، هدـمآ  ترثک  ینعم  هب  هاگ  نآ  ریغ  دـیجم و  نآرق  رد  ریبعت  نیا  اریز  دـشاب ، ترثک  ناـمه  تفه ، ددـع  زا  روظنم  تسا ، نکمم 

تسین . یفاک  يروایب  مه  ار  ایرد  تفه  رگا  میئوگیم 
تسا . نیمز  هباشم  یتارک  ینامسآ و  بکاوک  ریثک  میظع و  دادعت  نیمز ، تفه  نامسآ و  تفه  زا  روظنم  نیاربانب 

هک تاـفاص  هروس  هیآ 6  هب  هجوت  اـب  و  دوشیم ، نامـسآ  تفه  دوجو  نآ  موهفم  مینادـب ، هرامـش  و  دادـعت »  » يارب ار  تفه  ددـع  رگا  اـما 
نـشور میدیـشخب » تنیز  ناگراتـس  بکاوک و  اب  ار  لوا ) نامـسآ   ) کیدزن نامـسآ  ام  : » بکاوکلا ۀنیزب  ایندلا  ءامـسلا  انیز  انا  دیوگیم :

، تاراّیس تباوث و  نیا  ياروام  و  تسا ، لوا  نامـسآ  هب  طوبرم  همه  دراد  هطاحا  نآ  هب  رـشب  شناد  ملع و  مینیبیم و  ام  هچنآ  هک  دوشیم 
تسا . نوریب  ام  ملع  سرتسد  زا  هک  دراد  دوجو  رگید  ملاع  شش 

زورما اریز  دـشاب ، نیمز  هرک  فلتخم  تاقبط  هب  هراشا  تسا  نکمم  هناگتفه  ياهنیمز  دروم  رد  اما  و  هناـگتفه ، ياهنامـسآ  دروم  رد  نیا 
مه هتـشذگ و  رد  مه  هک  ارچ  نیمز  يور  هناگتفه  ياهمیلقا  هب  هراشا  اـی  و  هتفاـی ، لیکـشت  ینوگاـنوگ  ياهرـشق  زا  نیمز  هک  هدـش  تباـث 

هقطنم ود  هب  نیمز  زورما  تسا ، تواـفتم  زورما  هتـشذگ و  رد  میـسقت  زرط  هتبلا   ) دـندرکیم میـسقت  هقطنم »  » تفه هب  ار  نـیمز  هرک  زورما 
هب هناگتفه  ياهمیلقا  هتشذگ  رد  اما  دوشیم ، میسقت  یئاوتسا  هقطنم  کی  هراح و  هقطنم  ود  هلدتعم و  هقطنم  ود  یبونج و  یلامش و  دمجنم 

دشیم .) میسقت  يرگید  لکش 
هک دـشاب  يددـعتم  ياهنیمز  هب  هراشا  و  ریثکت »  » يارب زین  دوشیم  هدافتـسا  نهلثم »  » ریبعت زا  هک  تفه  ددـع  زین  اجنیا  رد  تسا  نکمم  یلو 

نیا رد  اهدیـشروخ  درگ  رب  نیمز  هرک  هباشم  هک  یتارک  دـنیوگیم  یکلف  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هک  اجنآ  ات  دراد . دوجو  یتسه  ملاـع  رد 
هحفص 151 } دلج 28 ، یغارم ، ریسفت  تسا {! هرک  نویلیم  دصیس  لقادح  دنکیم  شدرگ  گرزب  ملاع 

لاح ره  هب  یلو  تسا ، یلکـشم  راک  هنیمز  نیا  رد  ددع  نداد  تسد  هب  میراد  یـسمش  هموظنم  ياروام  زا  ام  هک  یمک  تاعالطا  اب  دنچره 
رد هک  دراد  دوجو  هرک  نویلیم  اهنویلیم  تسا  نآ  ءزج  یـسمش  هموظنم  هک  یناشکهک  رد  هک  دننکیم  دـیکأت  زین  یکلف  رگید  نادنمـشناد 

دشابیم . یگدنز  تایح و  زکرم  و  هتفرگ ، رارق  نیمز  هرک  هباشم  یطیارش 
دراذگب . ام  رایتخا  رد  تایآ  هنوگنیا  ریسفت  هرابرد  يرتشیب  تاعالطا  هدنیآ  رد  رشب  شناد  ملع و  تفرشیپ  تسا  نکمم  هتبلا 

لزان هتـسویپ  اـهنآ  ناـیم  رد  وا  ناـمرف  رما و  : » دـیازفایم هدرک  هراـشا  دـنوادخ  ناـمرف  هلیـسو  هب  گرزب  ملاـع  نیا  ریبدـت  هلأـسم  هب  سپس 
نهنیب .) رمالا  لزنتی  « ) دوشیم
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هناگتفه ياهنیمز  اهنامـسآ و  گرزب و  ملاع  نیا  ریبدـت  دروم  رد  دـنوادخ  ینیوکت  نامرف  نامه  اـجنیا  رد  رما »  » زا روظنم  هک  تسا  ادـیپ 
هیآ 4 هیبش  هیآ  نیا  تقیقح  رد  دـنکیم  يربهر  تیادـه و  یمظنم  ریـسم  رد  ار  اهنآ  دوخ  صوصخم  ناـمرف  اـب  هتـسویپ  وا  هک  ارچ  تسا ،

نیمز .» هب  نامسآ  زا  دنکیم  روما  ریبدت  وا   » ضرالا یلا  ءامسلا  نم  رمالا  ربدی  دیامرفیم : هک  هدجس  هروس 
دنریگیم . شیپ  انف  هار  و  دزیریم ، مهرد  یگمه  ماظن  دوش  هتشادرب  ملاع  نیا  زا  ياهظحل  وا  ریبدت  رگا  لاح  ره  هب 

اناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  دینادب  امـش  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  همه  اهنیا  : » دیوگیم هدرک ، هراشا  میظع  شنیرفآ  نیا  فدـه  هب  نایاپ  رد  و 
دراد .» هطاحا  زیچ  همه  هب  وا  یهاگآ  ملع و  تسا و 

ود نیا  زا  یهاـگآ  هک  درمـشیم  وا  تردـق  ملع و  زا  ادـخ  تافـص  زا  ناـسنا  یهاـگآ  ار  میظع  شنیرفآ  نیا  فدـه  هک  یبلاـج  ریبعت  هچ 
. تسا یفاک  ناسنا  تیبرت  يارب  تفص 
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ٍروُُطف نِم  يََرت  ْلَه  َرَصَْبلا  ِعِجْراَف  ٍتُواَفَت  نِم  ِنَمْحَّرلا  ِْقلَخ  ِیف  يََرت  اَّم  ًاقاَبِط  ٍتاَواَمَس  َْعبَس  َقَلَخ  يِذَّلا 
، رگنب زاب  ینیبیمن . یتوافت ] و   ] فالتخا هنوگ  چیه  رگـشیاشخب  يادخ ]  ] نآ ِشنیرفآ  رد  دـیرفایب . هقبط  هقبط  ار  نامـسآ  تفه  هک  نامه 
، دراد رارق  يرگید  قوف  مادک  ره  هناگتفه  ياهنامسآ  ریبعت  نیا  ساسا  رب  هک  مییوگب  دیاب  ًاقابط »  » دروم رد  ؟ ینیبیم یناصقن ] و   ] للخ ایآ 

. دنهد رارق  يرگید  زیچ  قوف  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  لصا  رد  هقباطم »  » ینعم اریز 
هلـصاف مادـک  ره  دـنتیؤر ، لباق  حلـسم  ریغ  مشچ  اب  هک  مینادـب  یـسمش  هموظنم  هناگتفه  تارک  هب  هراشا  ار  هناگتفه  ياهنامـسآ  رگا  لاح 

تسا . يرگید  قوف  کی  ره  دنراد و  دیشروخ  زا  ینیعم 
يرگید ملاوع  رتالاب  لحارم  رد  هک  دوشیم  مولعم  میرمشب  لوا  نامـسآ  ءزج  ار  همه  مینیبیم  رایـس  تباوث و  ناگراتـس  زا  ار  هچنآ  رگا  و 

دراد . رارق  يرگید  زا  رترب  یکی  هک  تسا 
توافت .) نم  نمحرلا  قلخ  یف  لزن  ام  « ) ینیبیمن یبیع  داضت و  صقن و  چیه  نامحر  دنوادخ  تقلخ  رد  : » دیازفایم نآ  لابند  هب  و 

رگا قیقد و  نیناوق  و  هدـش ، باسح  تاـبیکرت  و  ماجـسنا ، و  ماکحتـسا ، تسا و  مظن  تسه  هچ  ره  دراد  یتسه  ملاـع  هک  یتمظع  ماـمت  اـب 
دیشکیم . يدوبان  هب  ار  نآ  تفاییم  هار  ناهج  زا  ياهشوگ  رد  یمظنیب 

هموظنم لک  رب  مکاح  تاماظن  ات  هتفرگ ، تسا  مکاح  نوتورپ  نورتکلا و  تارذ  و  متا ، هناد  کی  رب  هک  يزیگنا  تفگـش  بیجع و  ماظن  زا 
هصالخ دنربیم ، شیپ  یصاخ  ریسم  رد  ار  اهنآ  هک  دنراد  رارق  یقیقد  نیناوق  هرطیـس  رد  همه  اهناشکهک ، رگید و  ياههموظنم  و  یـسمش ،

همانرب . تسا و  مظن  اج  همه  و  باسح ، تسا و  نوناق  اج  همه 
ناهج رد  یفالتخا  للخ و  فاکـش و  چـیه  ایآ  رگنب ، تقداب  ار  ملاع  نک و  هاگن  رگید  راب  : » دـیامرفیم رتشیب  دـیکأت  يارب  هیآ  نایاپ  رد  و 

روطف .) نم  يرت  له  رصبلا  عجراف  ( !؟» ینکیم هدهاشم 
زین داـسف  فـالتخا و  و  هزور ) راـطفا  دـننام   ) نتـسکش ینعم  هب  و  تسا ، لوط  زا  نتفاکـش  ینعم  هب  رطـس ) نزو  رب  « ) رطف  » هداـم زا  روطف » »

تسا . ینعم  نیمه  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  و  دیآیم ،
. دنیبیمن نآ  رد  ینوزومان  للخ و  نیرتمک  دنک  تقد  شنیرفآ  ناهج  رد  ناسنا  هچ  ره  هک  تسا  نیا  روظنم 
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ِریِعَّسلا َباَذَع  ْمَُهل  اَنْدَتْعَأَو  ِنیِطاَیَّشلِّل  ًاموُجُر  اَهاَْنلَعَجَو  َحِیباَصَِمب  اَْینُّدلا  ءاَمَّسلا  اَّنَّیَز  ْدََقلَو 
شتآ باذع  اهنآ  يارب  میدـینادرگ و  محازم ] ياوق   ] نیطایـش درط  هیام  ار  نآ  میداد و  تنیز  ییاهغارچ  اب  ار  ایند  نامـسآ  تقیقح ، رد  و 
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ام : » دیوگیم هدروآ : نایم  هب  نخـس  ابیز  هدنـشخرد و  ناگراتـس  زا  و  هدـنکفا ، نامـسآ  هحفـص  هب  يرظن  هیآ  نیا  . میاهدرک هدامآ  نازورف 
خزود شتآ  باذـع  اهنآ  يارب  و  میداد ، رارق  نیطایـش  يارب  یئاهریت  ار  اهنآ  و  میدیـشخب ، تنیز  یغورفرپ  ياهغارچ  اب  ار  نیئاـپ  نامـسآ 

«. میتخاس مهارف 
مکاح اهنآ  رب  هک  یئاهماظن  روصت  و  تسدرود ، یئاـیؤر  ملاوع  نآ  هب  هجوت  و  هراتـسرپ ، کـیرات و  بش  کـی  رد  نامـسآ  هب  هاـگن  کـی 

زا ولمم  یناـهج  رد  ار  ناـسنا  هدـنکفا ، هیاـس  اـهنآ  رب  هک  یتّهبا  رپ  زیمآرارـسا و  توکـس  تمظع و  تفارظ و  یئاـبیز و  رد  تقد  و  تسا ،
تسین . فیصوت  لباق  ینابز  چیه  اب  هک  دهدیم  ریس  راگدرورپ  قشع  زا  یملاوع  رد  و  دنکیم ، دراو  قح  رون  نافرع و 

نایم زا  هک  ینامسآ  تسا ، لوا  نامسآ  زا  یشخب  همه  مینیبیم  ام  هک  یناگراتس  مامت  هک  دنکیم  دیکأت  ار  تقیقح  نیا  رگید  راب  هیآ  نیا 
تسا . هدش  ریبعت  نآ  زا  نیئاپ ) کیدزن و  نامسآ  « ) ایندلا ءامسلا   » ناونع هب  لیلد  نیمه  هب  و  دشابیم ، رتکیدزن  ام  هب  هناگتفه  ياهنامسآ 

« بهـش  » مینادیم دوشیم ، باترپ  رگید  يوس  هب  نامـسآ  يوسکی  زا  يریت  نوچمه  هک  تسا  اهباهـش  هب  هراـشا  اـهریت ) « ) موجر  » هب ریبعت 
میداد رارق  نیطایش  يارب  یئاهریت  ار  بکاوک  ام  دیوگیم  رگا  نیاربانب  هدش ، یـشالتم  مه  زا  یثداوح  یط  هک  تسا  یناگراتـس  هدنامیقاب 

. تسا صوصخم  ياههزیرگنس  نیمه  هب  هراشا 
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ُروُشُّنلا ِْهَیلِإَو  ِِهقْزِّر  نِم  اُولُکَو  اَِهبِکاَنَم  ِیف  اوُْشماَف  ًالُولَذ  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه 
ِيوس هب  زیخاتـسر  دیروخب و  ادخ ]  ] يزور زا  دیوش و  راپـسهر  نآ  يانخارف  رد  سپ  دـینادرگ ، مار  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  یـسک  تسوا 

. دوشب تسا  نکمم  نیمز  هرابرد  هک  تسا  يریبعت  نیرتعماج  مار »  » ینعم هب  لولذ » .» تسوا
، تسا نکاـس  اـقلطم  یئوگ  هک  دـسریم  رظن  هب  مارآ  ناـنچنآ  دراد  هک  یعیرـس  رایـسب  ددـعتم و  تاـکرح  اـب  راوهار  بکرم  نیا  هک  ارچ 

رود هب  تکرح  و  دوخ ، رود  هب  تکرح  نآ  تمـسق  هس  هک  دراد  فـلتخم  تکرح  عوـن  هدراـهچ  نیمز  دـنیوگیم  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
میالم مرن و  نانچ  دراد  يداـیز  تعرـس  هک  تاـکرح  نیا  تسا ، ناـشکهک  لد  رد  یـسمش  هموظنم  هعومجم  هارمه  تکرح  و  دیـشروخ ،

دشاب ! راک  رد  یتکرح  درکیمن  رواب  یسک  دوب  هدشن  هماقا  نیمز  تاکرح  رب  یعطق  نیهارب  ات  هک  تسا 
، دریگن مارآ  رارق و  هک  تسا  مرن  تسس و  نانچ  هن  و  دشابن ، یگدنز  لباق  هک  تسا  نشخ  تفـس و  نانچ  هن  نیمز  هتـسوپ  رگید ، يوس  زا 

ياههسام ای  تفریم ، ورف  نآ  رد  زیچ  همه  هک  دوب  یئاهقالتاب  نیمز  حطس  بلاغ  لثملا  یف  رگا  تسا ، مار  رـشب  یگدنز  يارب  ًالماک  هکلب 
حورجم هتفوک و  ار  ناـسنا  ندـب  نتفر  هار  رـصتخم  اـب  هک  ینـشخ  زیت و  ياهگنـس  اـی  دنیـشنیم  ورف  نآ  رد  وناز  اـت  ناـسنا  ياـپ  هک  یمرن 

دشیم . نشور  نیمز  یمارآان  ینعم  تقونآ  دنکیم ،
زا زیچ  همه  هک  تسا  رود  نادـنچ  هن  و  دزوسب ، امرگ  تدـش  زا  زیچ  همه  هک  تسا  مک  نادـنچ  هن  دیـشروخ  زا  نآ  هلـصاف  موس ، يوس  زا 
نآ هن  و  دنک ، هفخ  ار  وا  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  هن  دنک ، نیمأت  ار  ناسنا  شمارآ  هک  تسا  نانچنآ  نیمز  هرک  رب  اوه  راشف  دکـشخب ، امرس 

اب هک  تسا  مک  ردق  نآ  هن  و  دنکـشب ، مه  رد  ار  اهناوختـسا  هک  تسا  دایز  ردقنآ  هن  نیمز  هبذاج  دوش ، یـشالتم  مه  زا  هک  تسا  مک  ردق 
دوش ! باترپ  اضف  رد  دوش و  هدنک  اج  زا  ناسنا  تکرح  کی 

رب هک  دـهدیم  روتـسد  ندوب  لولذ  هب  نیمز  فیـصوت  زا  دـعب  هکنیا  بلاج  تسا ، ناسنا  نامرف  رخـسم  مار و  و  لولذ »  » رظن ره  زا  هصالخ 
نیمز هناـش  رب  اـپ  ناـسنا  یئوـگ  تـسا ، هناـش  ینعم  هـب  برغم ) نزو  رب  « ) بـکنم  » عـمج بکاـنم »  » مـینادیم و  دـیورب ، هار  نآ  بکاـنم » »

دنک . ظفح  ار  دوخ  لداعت  دناوتیم  هک  تسا  مارآ  نیمز  نانچ  دراذگیم و 
تشاد ! دیهاوخن  نیمز  ياهیزور  زا  ياهرهب  دینکن  یشالت  دیرادنرب و  یماگ  ات  هکنیا  هب  تسا  ياهراشا  لاح  نیع  رد 

دوشیم . لماش  یندعم  یهایگ و  یناویح و  زا  معا  ار  نیمز  یئاذغ  داوم  مامت  هک  تسا  یعماج  رایسب  ریبعت  زین  قزر »  » هب ریبعت 
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. امش يدبا  تایح  زیخاتسر و  و  روشن »  » ریسم رد  تسا  یلئاسو  همه  اهنیا  تسین ، امش  شنیرفآ  یئاهن  فده  اهنیا  دینادب  یلو 
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ِریِذَن َْفیَک  َنوُمَْلعَتَسَف  ًابِصاَح  ْمُْکیَلَع  َلِسُْری  نَأ  ءاَمَّسلا  ِیف  نَّم  ُمتنِمَأ  ْمَأ  ُروُمَت *  َیِه  اَذِإَف  َضْرَألا  ُمُِکب  َفِسْخَی  نَأ  ءاَمَّسلا  ِیف  نَّم  ُمتنِمَأَأ 
هک سک  نآ  زا  ای  دتُفا * ؟ ندیپت  هب  نیمز ]  ] هاگانب سپ  درب ، ورف  نیمز  رد  ار  امـش  هک  دیاهدش  نمیا  تسا  نامـسآ  رد  هک  سک  نآ  زا  ایآ 
نم نداد  میب  هک  تسناد  دـیهاوخ  يدوز  هب  سپ  دتـسرف ؟ ورف  هزیرگنـس  زا  يدابدـنت  امـش  رـس ]  ] رب هک  دـیاهدش  نـمیا  تـسا  نامـسآ  رد 

ناما رد  تسا  نامـسآ  رب  مکاح  هک  یـسک  باذـع  زا  ار  دوخ  اـیآ  : » دـیازفایم و  دوریم ، راذـنا  دـیدهت و  غارـس  هب  هیآ  نیا  ! تسا هنوگچ 
!؟» دهد همادا  دوخ  شزرل  هب  ًامئاد  و  درب ، ورف  دوخ  رد  ار  امش  دفاکشب و  نیمز  دهد  روتسد  هک  دینادیم 

، دوشیم عورـش  اـههلزلز  دـیآیم ، رد  یـشومچ  ناویح  تروص  هب  و  دـنکیم ، ناـیغط  مارآ  لولذ و  نیمز  نیا  دـهد  روتـسد  وا  رگا  يرآ 
همادا دوخ  بارطـضا  هزرل و  هب  مه  زاب  و  دـعلبیم ، ورف  دوخ  ماک  رد  ار  ناتیاهرهـش  اههناخ و  امـش و  ددرگیم و  رهاـظ  نیمز  رد  اـهفاکش 

دهدیم .
نیمز دهد  نامرف  دناوتیم  ادـخ  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  تسا  نکمم  تسا ) مارآان  دـنکیم و  تکرح  هتـسویپ  نآ  « ) رومت یه  اذاف   » هلمج

دشابن ! مارآ  مه  امش  ربق  یتح  دزاس  لقتنم  دوخ  نورد  رد  رگید  ياهطقن  هب  ياهطقن  زا  هتسویپ  درب و  ورف  ار  امش 
رد هک  یناـسک  يارب  ینعم  نیا  كرد  ددرگ ، مکاـح  نآ  رب  یمئاد  لازلز  و  دـهد ، تسد  زا  هشیمه  يارب  ار  دوـخ  شمارآ  نیمز  هکنیا  اـی 

تحار كاروخ و  باوخ و  درادن و  یشمارآ  ًاقلطم  زور  هنابش  دنچ  رد  نیمز  هاگ  دناهدید  دناهدرک و  یگدنز  زیخ  هلزلز  قطانم  زا  یضعب 
تسا . لکشم  میاهدرک  تداع  نیمز  شمارآ  هب  هک  مدرم  ام  بلاغ  يارب  اما  تسا ، ناسآ  رایسب  دنکیم ، بلس  ناگمه  زا  ار 

هب دسر  هچ  ات  اهنامـسآ ـ  لک  رب  وا  تیمکاح  هک  تسا  ادـخ  كاپ  تاذ  هب  هراشا  تسا ) نامـسآ  رد  هک  یـسک  « ) ءامـسلا یف  نم   » هب ریبعت 
دنشابیم . وا  نامرف  يارجا  رومأم  دنتسه و  اهنامسآ  رد  هک  تسا  ادخ  ناگتشرف  هب  هراشا  دناهتفگ  زین  یضعب  تسا ، ملسم  نیمز ـ 

ناما رد  ار  دوخ  امـش  ایآ  ، » دهد اهدابدنت  هب  ار  نامرف  نیا  دناوتیم  هکلب  دـیآ  امـش  غارـس  هب  اههلزلز  ًامتح  تسین  مزال  : » دـیازفایم سپس 
دزاس !؟ نوفدم  نآ  زا  یهوک  ریز  ار  امش  و  دتسرف » امش  رب  هزیر  گنس  زا  ولمم  يدابدنت  اهنامسآ  رب  مکاح  دنوادخ  هک  دینادیم 

ریذن .) فیک  نوملعتسف  «! ) تسا هنوگچ  نم  ياهدیدهت  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  «و 
هب یئاج  زا  هداد ، تکرح  دوخ  اب  ار  گیر  ياههدوت  هک  یئاهداب  « ) بصاح  » ياهداب ناور و  ياهنش  هک  یناسک  يارب  زین  ینعم  نیا  كرد 
زا ياهدوت  ریز  یئاهیدابآ  ای  اههناخ  هظحل  دنچ  رد  تسا  نکمم  هک  دننادیم  اهنآ  تسا ، هداس  رایـسب  دناهدید  دـنکیم ) لقتنم  رگید  ياج 

! دنوش نفد  نآ  ریز  رد  دنتکرح  رد  نابایب  طسو  رد  هک  یئاهناوراک  ای  و  ددرگ ، نوفدم  ناور  ياهنش  اهگیر و 
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ًاقاَبِط ٍتاَواَمَس  َْعبَس  ُهَّللا  َقَلَخ  َْفیَک  اْوََرت  َْملَأ 
؟ تسا هدیرفآ  وت  رب  وت  ار  نامسآ  تفه  ادخ  هنوگچ  هک  دیاهدرکن  هظحالم  رگم 

ات درب ، ناـشدوجو  قاـمعا  هب  هتفرگ و  ار  اـهنآ  تسد  تسخن  جوجل  ناکرـشم  ربارب  رد  دوخ  لدتـسم  قیمع و  تاـنایب  رد  حوـن »  » ترـضح
ریـس هب  ار  نانآ  هدرک و  توعد  شنیرفآ  گرزب  ملاع  رد  دـنوادخ  ياههناشن  هعلاطم  هب  ار  اـهنآ  سپـس  دـننک ، هدـهاشم  ار  یـسفنا  تاـیآ 

. دربیم یقافآ 
تسا !؟» هدیرفآ  يرگید  يالاب  یکی  ار  نامسآ  تفه  دنوادخ  هنوگچ  دینادیمن  ایآ  : » دیوگیم هدرک ، عورش  نامسآ  زا  تسخن 

یگنهامه و ینعم  هب  هاگ  و  دـیآیم ، يزیچ  يالاب  يزیچ  نتفرگ  رارق  ینعم  هب  هاگ  تسا ، هقباطم »  » ینعم هب  هلعافم »  » باب ردـصم  قابط » »
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دنکیم . قدص  ینعم  ود  ره  اجنیا  رد  و  تسا ، رگیدکی  اب  زیچ  ود  تقباطم 
حلسم مشچ  اب  ام  ار  هچنآ  مامت  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  ریسفت  کی  دراد ، رارق  يرگید  يالاب  یکی  هناگتفه  ياهنامـسآ  لوا  ینعم  قباطم 

زا هک  دراد  رارق  نآ  زا  دـعب  يرگید  قوفام  یکی  رگید  ملاـع  شـش  و  تسا ، لوا  نامـسآ  ءزج  همه  مینیبیم  رایـس  تباوث و  ناگراتـس  زا 
ار هدرتسگ  بیجع و  ملاوع  نآ  هک  دنک  ادیپ  ار  یگتـسیاش  نیا  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  و  تسا ، نوریب  زورما  ناسنا  شناد  ملع و  سرتسد 

. دنک فشک  يرگید  زا  دعب  یکی 

9-8/ تمایق - 63

ُرَمَْقلاَو ُسْمَّشلا  َعِمُجَو  ُرَمَْقلا *  َفَسَخَو 
ياهریـسفت نارـسفم  تسیچ ؟ دیـشروخ » هاـم و  عـمج   » زا روـظنم  هکنیا  رددـنیآ  درگ  مه  هـب  هاـم  باـتفآ و  و  دـتفا *  فوـسخ  رد  هاـم  و 

. دناهدرک رکذ  ینوگانوگ 
دننکیم . بورغ  برغم  رد  هدرک  عولط  قرشم  زا  مه  اب  ود  ره  ای  و  دنریگیم ، رارق  مه  رانک  رد  ود  ره  دناهتفگ : هاگ 

دوب . دنهاوخ  عمج  دنهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  رون  هک  تفص  نیا  رد  ود  ره  دناهتفگ  هاگ  و 
و دوشیم ، عمج  بذج و  نآ  يوس  هب  ماجنارس  کیدزن و  نآ  هب  دیـشروخ  هبذاج  ریثأت  تحت  ًاجیردت  هام  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 

دندرگیم . غورفیب  ود  ره 
اب هام  دیـشروخ و  ندـش  عمج  هام و  ندـش  رونیب  ینعی  ناهج ، رخآ  یبالقنا  ياههدـیدپ  نیرتمهم  زا  تمـسق  ود  هب  اـجنیا  رد  لاـح  ره  هب 
اذا دیامرفیم : ریوکت  هروس  هیآ 1  رد  ًالثم  دوشیم ، هدید  نآ  هب  یتاراشا  شیب  مک و  زین  نآرق  رگید  تایآ  رد  هک  هدـش ، هراشا  رگیدـکی 
زین هام  دوش  کیرات  دیشروخ  هک  یماگنه  تسا ، دیشروخ  زا  هام  رون  مینادیم  و  ددرگ » کیرات  دیشروخ  هک  یماگنه  : » تروک سمـشلا 

. دوریم ورف  یکانتشحو  یکیرات  تملظ و  رد  نیمز  هرک  هجیتن  رد  ددرگیم ، کیرات 

10-8/ تالسرم - 64

ْتَفُِسن ُلاَبِْجلا  اَذِإَو  ْتَجُِرف *  ءاَمَّسلا  اَذِإَو  ْتَسِمُط *  ُموُجُّنلا  اَذِإَف 
رب « ) سمط  » هدام زا  تسمط » » دنوش هدنک  اج  زا  اههوک  هک  هاگنآ  و  دفاکشب *  نامسآ  هک  هاگنآ  و  دنوش *  وحم  ناگراتس  هک  یتقو  سپ 

یشالتم ای  دشاب  ناگراتس  رون  وحم  هب  هراشا  تسا  نکمم  اجنیا  رد  و  تسا ، يزیچ  راثآ  ندرک  لئاز  ندرک و  وحم  ینعم  هب  سمـش ) نزو 
ناگراتس هک  ماگنه  نآ  رد  : » تردکنا موجنلا  اذا  تسا و  هدمآ  ریوکت  هیآ 2  رد  هک  هنوگنامه  تسا ، رتبسانم  لوا  ریسفت  یلو  اهنآ ، ندش 

«. دنوش کیرات 
هناد زا  هتسوپ  ات  تسا  نآ  نداد  ناکت  لابرغ و  رد  یئاذغ  ياههناد  نتخیر  ینعم  هب  لصا  رد  فذح ) نزو  رب  « ) فسن  » هدام زا  تفـسن »  » و

تسا . اههوک  نتفر  داب  رب  سپس  ندش و  درخ  ینعم  هب  اجنیا  رد  و  دوش ، ادج 
هارمه هدنبوک  زیگنا و  لوه  رایـسب  ثداوح  هلـسلس  کی  اب  ناهج  نیا  نایاپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  دیجم  نآرق  رد  يددعتم  تایآ  زا  ًالوصا 

ددرگیم . نآ  نیزگیاج  نیون  یماظن  اب  ترخآ  ناهج  و  دزاسیم ، یشالتم  یلک  هب  ار  نآ  ماظن  هک  يروط  هب  تسا ،
اج زا  ار  اـههوک  هک  یثداوح  اـیآ  درک ، فیـصوت  ار  نآ  ناوتیمن  یناـیب  چـیه  اـب  هک  تسا  كانتـشحو  بیجع و  ثداوـح  نیا  يروـط  هب 

تسا ؟ فیصوت  لباق  دروآیمرد  هدش  هدز  ياهمشپ  تروص  هب  و  دوشیم ، رابغ  هب  لیدبت  هک  دبوکیم  مه  هب  نانچ  دنکیم و 
دننام نآ  ربارب  رد  هدـید  مشچ  هب  ناسنا  هک  یئاـههلزلز  نیرتمیظع  هک  تسا  يردـق  هب  ثداوح  نیا  تمظع  نارـسفم  زا  یـضعب  ریبعت  هب  و 

متا . بمب  نیرتگرزب  ربارب  رد  دننکیم  رجفنم  يزاب  يارب  اههچب  هک  تسا  یکچوک  ياههّقرت 
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. تسا ایند  تاماظن  اب  ترخآ  تاماظن  دایز  توافت  رب  لیلد  ینآرق  تاریبعت  نیا  لاح  ره  هب  و 

7-6/ ابن - 65

ًاداَتْوَأ َلاَبِْجلاَو  ًاداَهِم *  َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْملَأ 
: دیوگیم تادرفم »  » رد بغار »  » هک يروط  هب  داهم » «؟] میتشاذگن  ] ییاهخیم نوچ ]  ] ار اههوک  و  میدـینادرگن * ؟ ياهراوهگ  ار  نیمز  ایآ 
زا معا   ) دـننکیم هدامآ  كدوک  تحارتسا  يارب  هک  یلحم  ینعم  هب  دـهم »  » زا لصا  رد  و  تسا ، بترم  فاـص و  هداـمآ و  ناـکم  ینعم  هب 
مرن فاص و  مه  هک  دـناهدرک  ریـسفت  رتسب »  » ینعی شارف »  » هب ار  نآ  نارـسفم ، تغل و  بابرا  زا  یعمج  هدـش و  هتفرگ  رتسب ) ای  هراوهاگ و 

. تحار مه  تسا و 
هک تسا  بترم  فاص و  مرن و  نانچنآ  نیمز  زا  يداـیز  ياهتمـسق  وسکی  زا  هک  ارچ  تسا ، ینعمرپ  رایـسب  نیمز ، يارب  ریبعت  نیا  باـختنا 

دیامن . ثادحا  غاب  تعارز و  دنک ، يزاسهناخ  نآ  رد  دناوتیم  یبوخ  هب  ناسنا 
تسا . هتفهن  اهبنارگ  نداعم  هیلوا و  داوم  تروص  هب  نآ  قامعا  رد  ای  نیمز  حطس  رب  وا  ياهيدنمزاین  همه  رگید  يوس  زا 

عاونا و  دنوشیم ، یـشالتم  هیزجت و  يدوز  هب  نآ  رد  نفد  اب  ناگدرم  داسجا  و  دـنکیم ، بذـج  دوخ  هب  ار  وا  دـئاز  داوم  موس  يوس  زا  و 
ددرگیم . دوبان  تسا  هداهن  كاخ  رد  شنیرفآ  تسد  هک  يزومرم  رثا  هطساو  هب  اهبورکیم 

هک ار  هناـگراهچ  لوصف  زور و  بش و  دـنکیم ، شدرگ  دوخ  رود  هب  و  باـتفآ ، رود  هب  دوخ  عیرـس  مرن و  تکرح  اـب  مراـهچ  يوس  زا  و 
دنیرفآیم . دنراد  ناسنا  تایح  رد  ياهدمع  شقن 

نوریب اهتانق  اههمـشچ و  تروص  هب  دـنکیم و  هریخذ  دوخ  نورد  رد  درابیم  نآ  حطـس  رب  هک  ییاـهبآ  زا  يداـیز  تمـسق  مجنپ  يوس  زا 
دتسرفیم .

رتراکشآ تمعن  نیا  تیمها  یماگنه  و  تسا ، ایهم  هدامآ و  نیمز  نیا  نادنزرف  شمارآ  شیاسآ و  لیاسو  همه  مارآ  رتسب  نیا  رد  هصالخ 
دهد . خر  نآ  رد  ینوگرگد  لزلزت و  رصتخم  هک  ددرگیم 

: دـیازفایم دـعب  هیآ  رد  دوش ، شومارف  اهنآ ، یتایح  شقن  اـههوک و  تیمها  حطـسم ، ياـهنیمز  یمرن  ربارب  رد  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  زا  و 
ًاداتوا .) لابجلا  و  ( ؟» میدادن رارق  نیمز  ياهخیم  ار  اههوک  ام  ایآ ، »

ربارب رد  ار  نیمز  هتسوپ  یهرز  نوچمه  دناهتـسویپ و  مه  هب  اجنآ  رد  و  دنراد ، نیمز  قامعا  رد  یمیظع  ياههشیر  هکنیا  رب  هوالع  اههوک 
ياهنافوط ربارب  رد  يدـنلب  ياهراوید  دـننکیم ، ظفح  نوریب  زا  هام  نیرفآ  دـم  رزج و  هبذاج  ریثأت  و  ینورد ، باذـم  داوم  زا  یـشان  راشف 

ریز ناسنا  یگدـنز  ًامئاد  دـندوبن  رگا  هک  دـنزاسیم  ناسنا  شیاسآ  دـهم  يارب  ینئمطم  هاگهانپ  و  دـنوشیم ، بوسحم  نیگنـس  تخس و 
دوب . یمارآان  شوختسد  اهنافوط  هدنبوک  تابرض 

اهبنارگ . نداعم  عاونا  اهبآ و  هریخذ  يارب  دنتسه  ینوناک  موس  يوس  زا  و 
، خرچ کی  ياههنادـند  تروص  هب  هک  اههوک  دوجو  رثا  رب  هک  دراد  دوجو  اوه  زا  یمیظع  رـشق  نیمز  هرک  فارطا  رد  اهنیا  همه  رب  هوالع 

ماگنه هب  اوه  رـشق  دوب ، فاص  نیمز  حطـس  رگا  دنیوگیم  نادنمـشناد  دننکیم ، تکرح  نیمز  هارمه  دناهدنکفا  میظع  رـشق  نیا  رد  هجنپ 
غاد و ار  نیمز  حطـس  یمئاد  كاکطـصا  نیا  دوـب  نکمم  مه  و  دـشیم ، داـجیا  میظع  ياـهنافوط  و  دـیزغلیم ، نآ  يور  نـیمز  تـکرح 

. دنک تنوکس  لباق  ریغ  نازوس و 
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ًاداَدِش ًاْعبَس  ْمُکَقْوَف  اَْنیََنبَو 
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و نامسآ ، ددعتم  تارک  هب  هراشا  و  ریثکت ،»  » ددع تسا  نکمم  هیآ  نیا  رد  تفه »  » ددع . میدرک انب  راوتسا  نامـسآ ]  ] تفه امـش  زارف  رب  و 
ای و  دنتسه ، يوق  میظع و  ینامتخاس  مکحم و  یتقلخ  ياراد  هک  دشاب ، یتسه  ناهج  ددعتم  ملاوع  اهناشکهک و  اههموظنم و  ياههعومجم 

: بکاوکلا ۀنیزب  ایندلا  ءامـسلا  انَّیَز  انا  تافاص » هروس  هیآ 6   » مکح هب  همه  مینیبیم  ناگراتـس  زا  ام  هچنآ  هک  بیترت  نیا  هب  دادعت »  » ددـع
زا هک  دراد  دوجو  رگید  نامسآ  ملاع و  شش  نآ  ياروام  تسا و  لوا  نامسآ  هب  قلعتم  میدیشخب » تنیز  ناگراتس  اب  ار  نیئاپ  نامـسآ  ام  »

. تسا نوریب  رشب  ملع  سرتسد 
یماکحتـسا ناـنچ  زا  يرهاـظ ، ندوب  قیقر  نیع  رد  هک  دـشاب  نیمز  فارطا  ياوه  ددـعتم  تاـقبط  روظنم  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا 

هرک بذـج  اهنآ  زا  یکی  هکنیا  ضحم  هب  و  دـنکیم ، ظفح  ینامـسآ  ياهگنـس  رمتـسم  موجه  زا  ار  یکاـخ  هرک  نیا  هک  تسا  رادروخرب 
نیمز رب  میـالم  روط  هب  نآ  رتسکاـخ  و  دزوسیم ، و  دریگیم ، شتآ  هک  دوشیم  غاد  ناـنچ  اوه  رـشق  اـب  دـیدش  مداـصت  رثا  رب  دوش  نیمز 

تشاد . رارق  اهگنس  نیا  باترپ  ضرعم  رد  زور  بش و  ام  ياهیدابآ  اهرهش و  دوبن  اوه  رشق  نیا  رگا  و  دنیشنیم ،
کی هزادنا  هب  دراد  تماخض  رتمولیک  دصکی  زا  شیب  هک  نیمز  فارطا  ياوه  رشق  تماقتـسا  هک  دناهدرک  هبـساحم  نادنمـشناد  زا  یـضعب 

. دادش عبس  ياهریسفت  زا  یکی  تسا  نیا  و  تسا ! رتم » هد  تماخض  هب  نیدالوپ  فقس  »
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ًاجاَّهَو ًاجاَرِس  اَْنلَعَجَو 
نیارباـنب دوشیم  رداـص  شتآ  زا  هک  تسا  یترارح  رون و  ینعم  هب  جرک ) نزو  رب  « ) جـهو  » هداـم زا  جاـهو » .» میدراذـگ نازورف  یغارچ  و 

تـسا ناهج  نیا  يدام  بهاوم  همه  هیام  ریمخ  هک  تسا  گرزب  تمعن  ود  هب  ياهراـشا  ینامـسآ  غورفرپ  غارچ  نیا  يارب  فصو  نیا  رکذ 
«. ترارح  » و رون » »

هدـنز تادوجوم  شرورپ  رد  یقیمع  ریثأت  هکلب  دزاسیم ، نشور  ار  یـسمش  هموظنم  مامت  ناسنا و  یگدـنز  هنحـص  اـهنت  هن  دیـشروخ  رون 
دراد .

و اهداب ، شزو  و  اهربا ، دوجو  یلـصا  عبنم  دراد ، میقتـسم  روط  هب  هایگ  ناویح و  ناسنا و  تاـیح  رد  هک  يریثأـت  رب  هوـالع  زین  نآ  ترارح 
تسا . کشخ  ياهنیمزرس  يرایبآ  اهناراب و  لوزن 

یمیظع ناتسرامیب  هب  نیمز  هرک  دوبن  رگا  هک  دراد ، اهبورکیم  نتشک  رد  یناوارف  ریثأت  شفنب » ءاروام   » صوصخم هعشا  رطاخ  هب  دیـشروخ 
تفریم . نایم  زا  هدنز  تادوجوم  لسن  یهاتوک  تدم  رد  اسب  هچ  و  دشیم ، لیدبت 

ام همه  راـیتخا  رد  حور ، یب  درـس و  هن  و  نازوـس ، مرگ و  نادـنچ  هـن  بساـنم ، ياهلـصاف  زا  یمئاد و  یناـجم و  ملاـس و  يروـن  دیـشروخ 
دراذگیم .

ًاضرف رگا  و  دهدیم ، لیکـشت  ار  یمیظع  رایـسب  ددع  مینک  هبـساحم  يژرنا  رگید  عبانم  تمیق  اب  ار  دیـشروخ  زا  لصاح  يژرنا  تمیق  رگا 
« جاهو جارس   » نیا يرآ  دوب ، دهاوخ  روآ  ماسرس  بیس  هناد  ره  تمیق  میهد  شرورپ  یعونـصم  يژرنا  رون و  اب  ار  یبیـس  تخرد  میهاوخب 

دراذگیم . ام  رایتخا  رد  ناگیار  ار  اهنیا  همه  شنیرفآ  ملاع 
و تسا ؛ هدرک  دـهدیم  نیمز  لها  هب  دیـشروخ  هک  یترارح  رون و  هرابرد  ياهبـساحم  تیاو » يرتنآ   » فیلأـت ناگراتـس  ياـیند  باـتک  رد 

مدرم میزادرپـب  لوپ  قرب »  » یلومعم ياـهب  قبط  میرادیم  تفاـیرد  دیـشروخ  زا  ناـگیار  هک  یترارح  رون و  يارب  دوب  رارق  رگا  دـیوگیم :
ناشن نیا  دوشیم ، يروآ  ماسرـس  غلبم  لاس  کی  رد  و  دـنزادرپب ، رالد  نویلیم  دـصتفه  درایلیم و  کی  تسیاـبیم  یتعاـس  ره  نیمز  يور 

دسریم . ام  هب  ناگیار  روط  هب  رذگهر  نیا  زا  یمیظع  تورث  هچ  دهدیم 
هک دنراد  تفایرد  یئاهپمال  زا  دنریگیم  دیشروخ  زا  هک  ار  يرون  دنهاوخب  نیمز  مدرم  رگا  رود » ياهناهج  زا   » باتک هدنسیون  هتفگ  هب  و 
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نـشور دیاب  یعمـش » دص  پمال  درایلیم  نویلیم  جنپ   » زا شیب  رفن  کی  ره  دادـعت  هب  دوش  بصن  هتفرگ  رارق  دیـشروخ  هک  یلحم  نامه  رد 
دوش !

رتـمولیک نوـیلیم » هاـجنپ  دـصکی و   » دودـح نآ  هلـصاف  تسا و  نیمز  هرک  ربارب  رازه » دصیـس  نوـیلیم و  کـی   » دودـح هک  دیـشروخ  مرج 
نویلیم تسیب  دودـح  رد  هک  نآ  ینورد  ترارح  و  دارگیتناس ، هجرد  رازه  شـش  رب  غلاب  هک  دیـشروخ  حطـس  ینورب  ترارح  دـشابیم و 

نیمز لـها  رب  ار  یگدـنز  هصرع  دوبیم ، رتشیب  اـی  رتمک  یمک  رگا  هک  تسا  هدـش  باـسح  ناـنچنآ  همه  تسا ، هدـش  هدز  نیمخت  هجرد !
. دجنگیمن رصتخم  نایب  نیا  هلصوح  رد  نآ  حرش  هک  تخاسیم  نکمم  ریغ  ار  تایح  همادا  درکیم و  گنت 

33-27/ تاعزان - 68

اَهءاَم اَْهنِم  َجَرْخَأ  اَهاَحَد *  َِکلَذ  َدَْعب  َضْرَْألاَو  اَهاَحُض *  َجَرْخَأَو  اَهَْلَیل  َشَطْغَأَو  اَهاَّوَسَف *  اَهَکْمَـس  َعَفَر  اَهاََنب *  ءاَمَّسلا  ِمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَشَأ  ُْمتنَأَأ 
ْمُکِماَْعنَِألَو ْمُکَّل  ًاعاَتَم  اَهاَسْرَأ *  َلاَبِْجلاَو  اَهاَعْرَمَو * 

تـسرد نّیعم ] هزادـنا  هب   ] ار نآ  تشارفارب و  ار  شفقـس  تسا * ؟ هدرک  اپرب  ار  نآ  وا ]  ] هک ینامـسآ  ای  تسا  رتراوشد  امـش  شنیرفآ  ایآ 
نآ زا  ار  شهاـگارچ  شبآ و  درتـسگ * ، ندـیناتلغ  اـب  ار  نیمز  نآ ، زا  سپ  و  دـینادرگ * ، راکـشآ  ار  شزور  هریت و  ار  شبـش  و  درک * ،

كرد و زا  ياهلحرم  ره  رد  یناسنا  ره  . دشاب ناتیاهماد  امش و  يارب  هدافتـسا  هلیـسو ] ات  ، * ] دینادرگ نآ  رگنل  ار  اههوک  و  دروآ * ، نوریب 
تـسین ناسنا  شنیرفآ  هب  هسیاقم  لباق  اهتنایب  ياهناشکهک  میظع و  تارک  همه  نیا  دـنلب  نامـسآ  نیا  شنیرفآ  هک  دـنادیم  دـشاب  روعش 

. تسا زجاع  تایح  هب  امش  ندنادرگزاب  زا  هنوگچ  هتشاد  ار  تردق  نیا  هک  یسک 
درک .» نوزوم  بترم و  مظنم و  ار  نآ  تشارفارب و  ار  نامسآ  فقس   » دیازفایم هتخادرپ  گرزب  شنیرفآ  نیا  هرابرد  رتشیب  حرش  هب  سپس 
هک تسا  هدمآ  يزار  رخف  ریبک  ریـسفت  رد  هدـمآ . زین  فقـس  ینعم  هب  تسا و  يدـنلب  عافترا و  ینعم  هب  لصا  رد  فقـس ) نزو  رب   ) کمس

دننک يریگ  هزادنا  الاب  هب  نیئاپ  تمس  زا  هاگ  ره  دوشیم و  هدیمان  قمع  دننک  يریگهزادنا  نیئاپ  هب  الاب  تمـس  زا  هاگ  ره  ار  يزیچ  يدنلب 
هحفص 46 .} دلج 31 ، يزار ، رخف  ریسفت  .} دوشیم هدیمان  کمس 

ینامــسآ تارک  ماـمت  رب  هـک  تـسا  یقیقد  مـظن  هـب  هراـشا  تـسا و  يزیچ  نتخاـس  نوزوـم  مـیظنت و  ینعم  هـب  هیوـست  هداـم  زا  اــهاوس » »
درگادرگ یمکحم  ظوفحم و  فقس  نوچمه  هک  تسا  اوه  زا  یمیظع  رشق  هب  هراشا  دشاب  فقـس  کمـس  زا  روظنم  رگا  تسامرفمکح و 

دنکیم . ظفح  یناهیک  رابگرم  ياههعشا  ینامسآ و  هدنکارپ  ياهگنس  موجه  زا  ار  نآ  هتفرگ و  ار  نیمز 
يهلصاف هب  تسا  ياهراشا  هیوست  هک  ارچ  دننادیم  تسا  هتفرگ  ار  نیمز  درگادرگ  هک  ینامسآ  ندوب  يورک  هب  هراشا  ار  قوف  ریبعت  یضعب 

تسین . نکمم  تیورک  نودب  نیا  نیمز و  ینعی  یلصا  زکرم  هب  تبسن  فقس  نیا  يازجا  يواسم 
مه دشاب و  هدوب  ام  زا  ینامسآ  تارک  روآ  ماسرس  دایز و  رایسب  هلـصاف  نامـسآ و  عافترا  هب  هراشا  مه  هیآ  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 

نیمز . فارطا  ظوفحم  فقس  هب  هراشا 
تسا . هدمآ  هیآ 57  نمؤم  هروس  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  هیآ  نیا  لاح  ره  هب 

نوملعیال . سانلا  رثکا  نکل  سانلا و  قلخ  نم  ربکا  ضرالاو  تاومسلا  قلخل 
دننادیمن ». ربخیب ) لفاغ و   ) مدرم رثکا  یلو  تسا  رتمهم  اهناسنا  شنیرفآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  »

یناـملظ و کـیرات و  ار  شبـش  دـیامرفیم : هدرک  هراـشا  تملظ  رون و  ماـظن  ینعی  گرزب  ملاـع  نیا  تاـماظن  نیرتـمهم  زا  یکی  هب  سپس 
اهاحض .) جرخا  اهلیل و  شطغا  و   ) تخاس ینارون  راکشآ و  ار  شزور 

رون نودب  ناسنا  هن  دراد . یمهم  هداعلاقوف  شقن  هایگ  ناویح و  زا  معا  هدنز  تادوجوم  ریاس  ناسنا و  یگدنز  رد  ود  نیا  زا  مادـک  ره  هک 
تـسین نکمم  وا  یگدنز  تملظ  نودب  مه  تسا و  نآ  هب  هتـسباو  وا  تکرح  سح و  اهيزور و  تاکرب و  همه  هک  دنک  یگدنز  دناوتیم 
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تسا . وا  شمارآ  زمر  هک 
هک یـسک  ینعم  هب  شطغا  زا  نآ  لصا  دیوگیم  تادرفم  رد  بغار  یلو  تسا  یکیرات  ینعم  هب  شرع ) نزو  رب   ) شطغ هدام  زا  شطغا » »

هدش . هتفرگ  دراد  يرونمک  مشچ 
دوشیم . نهپ  نیمز  نامسآ و  رد  باتفآ  رون  هک  تسا  یعقوم  ینعم  هب  یحضو » »

اهاحد .) کلذ  دعب  ضرالاو   ) داد شرتسگ  نآ  زا  دعب  ار  نیمز  دیامرفیم : دیآیم و  نیمز  هب  نامسآ  زا  سپس 
دناهدرک ریسفت  شیلـصا  لحم  زا  يزیچ  نداد  ناکت  ینعم  هب  ار  نآ  زین  یـضعب  تسا  ندرتسگ  ینعم  هب  وحم ) نزو  رب   ) وحد هدام  زا  احُد » »

ددرگیم . زاب  هشیر  کی  هب  دنرگیدکی  موزلم  مزال و  ینعم  ود  نیا  نوچ  و 
دوب هتفرگ  ارف  نیتسخن  یبالیس  ياهناراب  زا  لصاح  ياهبآ  ار  نیمز  حطس  مامت  زاغآ  رد  هک  تسا  نیا  ضرالا » وحد   » زا روظنم  لاح  ره  هب 
یلعف عضو  هب  ات  دندش  رتهدرتسگ  زور  هب  زور  دندروآ و  رب  رس  بآ  ریز  زا  اهیکشخ  دنتفرگ و  ياج  نیمز  ياهلادوگ  رد  ًاجیردت  اهبآ  نیا 

داد .) يور  نامسآ  نیمز و  شنیرفآ  زا  دعب  هلأسم  نیا  و   ) دمآرد
ارنآ بآ  نیمز  رد  دنوادخ  : » دیامرفیم هدروآ  نایم  هب  هایگ  بآ و  زا  نخـس  تایح  یگدنز و  يارب  ندـش  هدامآو  نیمز  شرتسگ  زا  دـعب 

اهاعرم .) اهءام و  اهنم  جرخا  « ) ار شیاههاگارچ  نینچمه  دومن و  جراخ 
ایرد و یتح  دش و  يراج  اهرهن  اههمشچ و  تروص  هب  سپس  دوب ، ناهنپ  نیمز  ریذپذوفن  رـشق  يالبال  رد  بآ  هک  دهدیم  ناشن  ریبعت  نیا 

داد . لیکشت  ار  اههچایرد 
هک ییاهدـم  رزج و  رگید  یمئاد و  میظع و  ياهنافوط  هلمج  زا  دـنز ، مهرب  ار  نیمز  شمارآ  تسناوتیم  یفلتخم  لماوع  هک  اجنآ  زا  یلو 
زا يدنمورین  هکبش  هلیسو  هب  ار  نآ  ینورد ، باذم  داوم  راشف  رثا  رب  هک  ییاههزرل  نینچمه  دیشروخ و  هام و  هبذاج  رثا  رب  نیمز  هتسوپ  رد 

لاـبجلا و  « ) تخاـس مکحم  تباـث و  نیمز  رد  ار  اـههوک  و  : » دـیامرفیم اذـل  و  درک ، مارآ  هتفرگ  ارف  ار  نـیمز  يور  رـساترس  هـک  اـههوک 
اهاسرا )

مکماعنال .) مکل و  ًاعاتم   ) دشاب ناتنایاپراهچ  امش و  تایح  عتمت و  هلیسو  ات  داد  ماجنا  نیا  يارب  ار  اهنیا  همه  دیامرفیم  نایاپ  رد  و 
تشارفارب . ار  نامسآ  يرآ 

تخاس . رارقرب  ار  تملظ  رون و  ماظن  و 
داد . شرتسگ  ار  نیمز 

دومن . جراخ  نآ  زا  هایگ  بآ و  و 
دومن . نیمز  ظفح  بقارم  ار  اههوک 

تخاس . مهارف  ار  ناسنا  یگدنز  لئاسو  همه  و 
درک . رادربنامرف  هتشگرس و  وا ، رهب  زا  ار  همه  و 

درب . یهلا  نامرف  تسا ، هدیرفآ  وا  يارب  هک  نارادربنامرف  همه  نیا  ساپب  و  دروخن ، تلفغ  هب  دریگ و  هرهب  تایح  بهاوم  زا  ات 
تفرعم دـیحوت و  ریـسم  رد  وا  دوجو  ياههناشن  تمظع و  لئالد  رگید  يوس  زا  تسا و  داعم  هلأسم  رب  وا  تردـق  ياههناشن  وسکی  زا  اهنیا 

. تسا

1/ ریوکت - 69

ْتَرِّوُک ُسْمَّشلا  اَذِإ 
نوچمه  ) تسا يزیچ  ندرک  روج  عمج و  ندـیچیپ و  ینعم  هب  لـصا  رد  ریوـکت »  » هداـم زا  تروـک » » دـچیپرد مه  هب  دیـشروخ  هک  هاـگنآ 
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يزیچ ندش » کیرات   » ای ندنکفا »  » هب هاگ  و  دوشیم ، هدافتسا  ریسفت  تغل و  فلتخم  بتک  زا  هک  تسا  یبلطم  نیا  رس ) رب  همامع  ندیچیپ 
. دنکیم لوا  هشیر  نامه  هب  تشگزاب  زین  ینعم  ود  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  و  هدش ، هتفگ 

تسا . نآ  مجح  ندش  عمج  ندش و  کیرات  و  دیشروخ ، رون  ندش  هدیچیپ  اجنیا  رد  روظنم  لاح  ره  هب 
ياهدرـشف زاـگ  تروص  هب  نآ  داوـم  ماـمت  هک  ياهزادـنا  هب  نازوـس  غاد و  هداـعلا  قوـف  تسا  ياهرک  رـضاح  لاـح  رد  دیـشروخ  مینادیم 

یکی طسو  رد  نیمز  هرک  رگا  و  تسا ! اهنآ  عافترا  رتمولیک  رازه  اهدص  هک  دشکیم  هنابز  ینازوس  ياههلعـش  شدرگادرگ  رد  هدمآرد و 
دوشیم ! زاگ  یتشم  هب  لیدبت  رتسکاخ و  مد  رد  دوش  راتفرگ  میظع  ياههلعش  نیا  زا 

یـشوماخ هـب  نآ  یئانـشور  دوـشیم ، عـمج  اههلعـش  نآ  و  دنیـشنیم ، ورف  ترارح  نـیا  تماـیق  هناتــسآ  رد  ناـهج و  نـیا  ناـیاپ  رد  یلو 
ریوکت .»  » ینعم تسا  نیا  و  دوشیم ، هتساک  نآ  مجح  زا  و  دیارگیم ،

رون هک  تسا  نیا  دیـشروخ  ریوکت  ینعم  «: » ۀمامعلا فلت  امک  فل  اهءوض و  عمج  سمـشلا : تروک   » تسا هدمآ  برعلا » ناسل   » رد اذـل  و 
دنچیپیم .» ار  همامع  هک  هنوگنامه  دوشیم ، هدیچیپ  عمج و  نآ 

. دوریم یشوماخ  یکیرات و  هب  ور  ًاجیردت  دیشروخ  تباث  تسا و  سکعنم  زین  زورما  شناد  ملع و  رد  هک  تسا  یتقیقح  نیا 
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ْتَرَدَکنا ُموُجُّنلا  اَذِإَو 
« ترودک  » هشیر زا  و  تسا ، ندش » هدنکارپ  ندرک و  طوقس   » ینعم هب  رادکنا »  » هدام زا  تردکنا » » دنوش هریت  یمه  ناگراتـس  هک  هگنآ  و 

ناگراتـس تمایق  هناتـسآ  رد  هک  ارچ  تسا ، ریذپ  ناکما  ثحب  دروم  هیآ  رد  ینعم  ود  ره  نایم  عمج  و  تسا ، یکیرات » یگریت و   » ینعم هب 
هنوگنامه دزیریم ، مهرد  الاب  ناهج  ماظن  دننکیم و  طوقـس  دنوشیم و  هدنکارپ  مه  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یئانـشور  غورف و  مه 

هیآ 8 رد  هک  هنوگنامه  و  دنوش » هدـنکارپ  دـنزیر و  ورف  ناگراتـس  هک  یماگنه   » ترثتنا بکاوکلا  اذا  هدـمآ و  راطفنا  هروس  هیآ 2  رد  هک 
«. دنوش کیرات  وحم و  ناگراتس  هک  یماگنه  و  : » تسمط موجنلا  اذا  و  هدمآ : تالسرم  هروس 
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ْتَرَثَتنا ُبِکاَوَْکلا  اَذِإَو  ْتَرَطَفنا *  ءاَمَّسلا  اَذِإ 
تارک رسارس  یمیظع  ياهراجفنا  و  دزیریم ، مهرد  الاب  ناهج  ماظندنوش  هدنکارپ  نارتخا  هک  هاگنآ  و  دفاکشب *  مه  نامسآ ز  هک  هاگنآ 
دیدش مداصت  رثا  رب  و  دنوریم ، نوریب  دوخ  رادم  زا  ناگراتـس  و  دـنهدیم ، تسد  زا  ار  شیوخ  ماظن  اههموظنم  دریگیم ، ارف  ار  ینامـسآ 

اپرب ترخآ  نیون  ملاع  شیاههناریو  رب  ات  دوشیم ، ناریو  زیچ  همه  و  دـسریم ، نایاپ  هب  ناـهج  نیا  رمع  دـنوشیم ، یـشالتم  رگیدـکی  هب 
. ددرگ

هیآ 1 رد  هلمج : زا  هدمآ ، نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  رد  ریبعت  نیا  ریظن  تسا ، ندـش  هتفاکـش  قاقـشنا و  ینعم  هب  راطفنا »  » هدام زا  ترطفنا » »
هب  رطفنم  ءامسلا  دیامرفیم  لمزم  هروس  هیآ 18  رد  و  تقشنا ، ءامسلا  اذا  میناوخیم  قاقشنا  هروس 

ندـش هدـنکارپ  هک  اجنآ  زا  ندـش و  هدـنکارپ  ینعم  هب  راثتنا »  » نتخاس و هدـنکارپ  ینعم  هب  رـصن ) نزو  رب  « ) رثن  » هدام زا  لصا  رد  ترثتنا » »
هب ار  نآ  نارسفم  زا  يرایسب  دتفیب  ياهشوگ  رد  مادک  ره  هک  دوشیم  ببس  دشاب ) هتخیسگ  نآ  هتـشر  هک  يدنب  ندرگ  دننامه   ) ناگراتس

تسا . یگدنکارپ  ینعم  همزال  نیا  و  دناهدرک ، ریسفت  ناگراتس  طوقس  ینعم 
رد هک  يدیفـس  صخا ، روط  هب  هرهز  هراتـس  و  معا ، روط  هب  هراتـس  هلمج : زا  دراد  يداـیز  یناـعم  برع  تغل  رد  بکوک  عمج  بکاوک » »

نآ . ریغ  و  تیعمج ، کی  سیئر  بآ ، ریشمش ، ابیز ، ناوجون  دالوف ، یگدنشخرد  ناتخرد ، هفوکش  دنلب ، ناهایگ  دوشیم ، رهاظ  مشچ 
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اب تهابش  تبسانم  هب  هک  دوشیم  بوسحم  يزاجم  یناعم  هیقب ، و  تسا ، نازورف  هدنـشخرد و  هراتـس  نامه  نآ ، یقیقح  ینعم  ًارهاظ  یلو 
تسا . هدش  لامعتسا  اهنآ  رد  لصا ، ینعم 

لداعت ایآ  دهدیم ؟ خر  یلماوع  هچ  ریثأت  تحت  اهنآ  ماظن  نتخیر  مه  هب  نامـسآ و  بکاوک  راجفنا  ناگراتـس و  ندـش  هدـنکارپ  هکنیا  رد 
هک ملاع  یجیردـت  طاسبنا  ای  دـهدیم ؟ رارق  شیوخ  عاعـشلا  تحت  ار  نآ  يزومرم  میظع  يورین  کی  ای  دروخیم ؟ مه  هب  هعفاد  هبذاـج و 

نیمه یلو  دنادیمن ، یتسرد  هب  سک  چـیه  دراد ؟ لابند  هب  ار  هجیتن  نیا  هک  دـسریم  یئاج  هب  هدیـسر  تابثا  هب  نادنمـشناد  رظن  زا  زورما 
ناسنا فیلکت  دـنوش  راچد  یتشونرـس  نینچ  هب  ینامـسآ  میظع  تارک  نیا  هک  ییاـج  تسا  بلطم  نیا  مـالعا  فدـه  هک  مینادیم  هزادـنا 

تسا ! مولعم  نایم  نیا  رد  فیعض 
هدولآ نآ  رطاخ  هب  ددنبن ، لد  نآ  هب  دنادن ،؟ دوخ  نادیواج  يارـس  ار  نآ  ات  ناهج ، نیا  يانف  هنیمز  رد  ناسنا  هب  تسا  يرادـشه  همه  نیا 

. دوشن هانگ  نارازه 
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َقَسَّتا اَذِإ  ِرَمَْقلاَو  َقَسَو *  اَمَو  ِْلیَّللاَو  ِقَفَّشلِاب *  ُمِْسقُأ  اَلَف 
رد بغار »  » هتفگ هب  قفـش » » دوش مامت  رَْدب ]  ] نوچ هام  هب  دنگوس  دناشوپ *  ورف  بش ]  ] هچنآ بش و  هب  دنگوس  قفـش *  هب  دنگوس  هن ، هن ،

راـک هب  سرت  اـب  هتخیمآ  تیاـنع  هجوـت و  ینعم  هب  قافـشا »  » هژاو اذـل  و  تسا ، بش  یکیراـت  هب  زور  ییانـشور  ندـش  هـتخیمآ  تادرفم » »
تلاح نیا  هب  ددرگ  كانمیب  وا  هرابرد  یثداوح  زا  لاح  نیع  رد  دـشاب و  هتـشاد  هقالع  یـسک  هب  تبـسن  ناسنا  هاگ  ره  لـثملا  یف  دوریم ،

«. قفشم  » ار صخش  نآ  دیوگ و  قافشا » »
دنیوگیم و قفـش »  » كزان رایـسب  سابل  هب  اذلو  تسا ، یکزان »  » و تقر »  » ینعم هب  لصا  رد  قفـش »  » هژاو هک  تسا  دـقتعم  يزار  رخف  یلو 

دسریم .) رظن  هب  رتحیحص  بغار  هتفگ  یلو   ) دوشیم قالطا  بلق  تقر  تلاح  نامه  هب  تقفش »  » تلاح
یخرس تسخن  بش  زاغآ  رد  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، بش  زاغآ  رد  یکیرات  اب  هتخیمآ  ینـشور  نامه  اجنیا  رد  قفـش »  » زا روظنم  لاح  ره  هب 
قالطا یخرـس  نآ  هب  قفـش  ایآ  هک  تسا  هدش  فالتخا  دهدیم ، يدیفـس  هب  ار  دوخ  ياج  دـعب  و  دوشیم ، ادـیپ  برغم  قفا  رد  یگنرمک 

هدش هیکت  نآ  يور  زین  راعشا  رد  هک  تسا  لوا  ینعم  نامه  نارسفم  نادنمشناد و  املع و  نایم  رد  فورعم  روهشم و  يدیفس ، ای  دوشیم ،
دناهدرک . هیبشت  نادیهش ) نوخ  « ) ءادهشلا ءامد   » هب ار  قفش  و  تسا ،

« تقر  » ار هژاو  نیا  يوغل  هشیر  رگا  هکنیا  صوـصخ  هب  دـسریم ، رظن  هب  فیعـض  رایـسب  هک  دـناهدرک  باـختنا  ار  مود  ینعم  یـضعب  یلو 
دراد . تسا  باتفآ  قیقر  رون  هک  گنرمک  یخرس  نامه  اب  بسانت  مینادب 

بـش زاغآ  زور و  نایاپ  مالعا  و  دـهدیم ، ناهج  رد  قیمع  ینوگرگد  لوحت و  تلاح  کی  زا  ربخ  قفـش »  » روهظ هک  اجنآ  زا  لاـح  ره  هب 
ار ناگمه  ات  هدومرف  دای  دـنگوس  نآ  هب  دـنوادخ  تسا ، برغم  زامن  تقو  هتـشذگ  همه  زا  و  دراد ، یـصاخ  ییابیز  هولج و  هوـالعب  تسا ،

دنک . ینامسآ  يابیز  هدیدپ  نیا  رد  هشیدنا  هب  راداو 
یتح ناگدـنرپ و  تاناویح و  عاونا  تشگزاـب  هب  هراـشا  تساههدـنکارپ  ندرک  عمج  ینعم  هب  قسو »  » هکنیا هب  هجوت  اـب  قسو » اـم   » هب ریبعت 

رارـسا و زا  یکی  و  دشابیم ، نارادـناج  یمومع  شیاسآ  شمارآ و  نآ  هجیتن  هک  تسا ، بش  ماگنه  هب  دوخ  ياههنال  اههناخ و  هب  اهناسنا 
دنوادـخ : » هیف اونکـستل  لیللا  مکل  لعج  يذـلا  هللا  میناوخیم : رفاـغ »  » هروس هیآ 61  رد  هکناـنچ  دوشیم ، بوـسحم  بش  تیمهارپ  راـثآ 

زا هک  قستا » اذا   » هب ریبعت  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  و  دینک » ادیپ  نوکـس  شمارآ و  نآ  رد  ات  دیرفآ  امـش  يارب  ار  بش  هک  تسا  یـسک 
نیا رد  هام  هک  مینادیم  تسا و  مهدراهچ  بش  رد  هام  رون  لاـمک  ینعم  هب  اـجنیا  رد  ندـش و  روج  عمج و  ینعم  هب  زین  تسا  هداـم  ناـمه 

، دـنکیم نشور  ار  نیمز  هحفـص  نآ  غورف  رون و  دـنکیم ، بلج  دوخ  يوـس  هب  ار  اهمـشچ  ماـمت  هک  دراد  ياهداـعلا  قوـف  هوـلج  تلاـح 
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گرزب تاـیآ  زا  یتـیآ  اذـل  دـیاشگیم ، بش  ناورهر  يارب  ار  هار  لاـح  نیع  رد  و  تسین ، بش  شمارآ  مـحازم  هـک  یگنرمک  یئانـشور 
هدومرف . دای  دنگوس  نآ  هب  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، دنوادخ 

ار اـهنآ  بش  هک  یتادوـجوم  بش ـ  قفـش ـ   ) تسا هدـش  داـی  دـنگوس  نآ  هب  تاـیآ  نیا  رد  هـک  یعوـضوم  راـهچ  ره  هـکنیا  هجوـت  لـباق 
ار مجـسنم  ابیز و  ياهعومجم  و  رگیدکی ، لمکم  و  مه ، هب  طوبرم  تسا  یتاعوضوم  همه  لماک ) ردب  تلاح  رد  هام  دنکیم ـ  يروآدرگ 

داعم هلأسم  هب  عیرس  ياهینوگرگد  نیا  زا  و  دشیدنیب ، شنیرفآ  میظع  تردق  رد  ات  دنکیم ، کیرحت  ار  ناسنا  هشیدنا  هک  دهدیم  لیکشت 
دوش . رتانشآ  نآرب  دنوادخ  تردق  و 

باقن رد  رس  دیشروخ  دهدیم ، خر  شنیرفآ  ملاع  رد  مهرس  تشپ  هک  تسا  یئاهینوگرگد  تالاح و  هب  هراشا  اهتمسق  نیا  هکنیا  بلاج  و 
تروص رد  هام  دـندرگیم ، زاب  دوخ  ياههنال  هب  تعرـس  هب  هدـنز  تادوجوم  دوشیم ، رهاظ  تسا  نآ  رون  ياـیاقب  هک  قفـش  دربیم ، ورف 

رارق ياهمدقم  ار  اهدنگوس  نیا  دنکیم و  عولط  بش  زاغآ  نامه  رد  هدراهچ  بش  هام  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دنکیم ) عولط  لماک  ردـب 
ادیپ يرگید  زا  سپ  یکی  دوخ  یگدنز  ریـسم  رد  ناسنا  هک  تسا  یفلتخم  تالاح  رگنایب  هک  قبط » نع  اقبط  نبکرتل   » هلمج يارب  دهدیم 

. دنکیم

1/ جورب - 73

ِجوُُرْبلا ِتاَذ  ءاَمَّسلاَو 
« راکـشآ رهاـظ و  ءیـش   » ینعم هب  ار  نآ  یـضعب  و  تسا ، رـصق  ینعم  هب  لـصا  رد  جرب »  » عـمج جورب » » جرب هدـنکآ ز  نامـسآ  هب  دـنگوس 

تمـسق تهج  نیمه  هب  دناهتـسناد ، ناشروهظ  حوضو و  رطاخ  هب  مان  نیا  هب  ار  عفترم  دنلب و  ياهترامع  اهرـصق و  يراذگمان  و  دـننادیم ،
تنیز نز  هک  یماگنه  و  دوشیم ، هدیمان  جرب »  » دراد یصاخ  روهظ  زورب و  هک  رکـشل  عامتجا  لحم  ای  رهـش  فارطا  راوید  زا  یـصوصخم 

. دنیوگیم ةارملا » تجربت   » دزاس راکشآ  ار  دوخ 
زا ياهعوـمجم  ینعی  تسا ، یکلف » ياـهتروص   » ینعم هب  اـی  تسا  نامـسآ  نـشور  ناـشخرد و  ناگراتـس  ینعم  هـب  اـی  ینامـسآ  ياـهجرب 

ریـسم رد  دیـشروخ  هک  تسا  یکلف  تروـص  هناـگهدزاود  ياـهجرب  و  دراد ، ینیمز  تادوـجوم  زا  یکی  هب  تهابـش  اـم  رظن  رد  ناـگراتس 
رظن هب  یلو  ددرگیم  نآ  رود  هب  نیمز  هکلب  دـنکیمن  تکرح  دیـشروخ  هتبلا   ) دریگیم رارق  اهنآ  زا  یکی  يذاحم  هام  ره  رد  دوخ  هنالاس 

ددرگیم ). یکلف  ياهتروص  نیا  زا  یکی  يذاحم  دوشیم و  اج  هب  اج  دیشروخ  هک  دسریم 
یلو دوبن ، نشور  برع  رظن  رد  نامز  نآ  رد  دـیاش  هک  یتمظع  دـنکیم ، نآ  تمظع  زا  تیاکح  دـشاب  یناعم  نیا  زا  کی  ره  هب  دـنگوس 

دشاب . ینامسآ  ناشخرد  ناگراتس  نامه  روظنم  هک  دسریم  رظن  هب  رتشیب  دنچ  ره  تسا ، هدش  هتخانش  ًالماک  ام  يارب  زورما 
، روثنملا رد  «} تسا ناگراتـس  بکاوک و  روظنم  : » دومرف دنتـساوخ  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  (ص ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  اذل 

{. هحفص 331 دلج 6 ،

3-1/ قراط - 74

ُِبقاَّثلا ُمْجَّنلا  ُقِراَّطلا *  اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو  ِقِراَّطلاَو *  ءاَمَّسلاَو 
هب قرب  نزو  رب  قرط »  » هدام زا  قراطنازورف  رتخا  نآ  تسیچ * ؟ درگبـش  رتخا  هک  یناد  هچ  وت  و  درگبـش *  رتخا  نآ  نامـسآ و  هب  دنگوس 

تـسا شکچ  کتپ و  ینعم  هب  هقرطم »  » و دوشیم ، هدیبوک  ناورهر  ياپ  اب  هک  دنیوگ  قیرط »  » تهج نیا  زا  ار  هار  و  تسا ، ندیبوک  ینعم 
. دوریم راک  هب  نآ  دننام  تازلف و  ندیبوک  يارب  هک 

رد هک  یـصاخشا  هب  دبوکب ، ار  رد  تسا  راچان  دوشیم  دراو  بش  هک  یـسک  و  دـندنبیم ، بش  ماگنه  هب  ار  اههناخ  ياهرد  هک  اجنآ  زا  و 
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دنیوگ . قراط »  » دنوشیم دراو  بش 
دوب هدروآ  دوخ  اب  ینیریـش  ياولح  دـمآ و  ترـضح  نآ  هناخ  رد  هب  ماگنه  بش  هک  قفانم  سیق » نب  ثعـشا   » هرابرد (ع ) یلع نانمؤم  ریما 

قراط کلذ  نم  بجعا  و  دیامرفیم : دنک  مکح  وا  عفن  هب  یئارجام  رد  ات  دزاس  هجوتم  دوخ  هب  ار  (ع ) یلع بلق  شیوخ  ماخ  رادـنپ  هب  هک 
یلاح رد  دش ، دراو  ام  رب  دیبوک و  ار  هناخ  رد  ماگنه ، بش  هک  تسا  یـسک  ناتـساد  رتزیگناتفگـش  نیا  زا  و  : » اهئاعو یف  ۀـفوفلمب  انقرط 

هبطخ 224 .} هغالبلا ، جهن  «} دوب هدروآ  دوخ  اب  ذیذل  ياولح  زا  رپ  هدیشوپرس  فرظ  هک 
رهاظ نامـسآ  رب  هک  تسا  یناشخرد  هراتـس  ناـمه  هنابـش ، رفاـسم  نیا  : » دـیوگیم هدرک ، ریـسفت  ار  قراـط »  » اـجنیا رد  شدوخ  نآرق  اـما 

ار اهیکیرات  هک  تسا  هدننک  هریخ  يردقب  شرون  و  دـنک ، خاروس  ار  نامـسآ  فقـس  دـهاوخیم  یئوگ  هک  تسا  دـنلب  يردـقب  دوشیم و 
تسا .) ندرک  خاروس  ینعم  هب  بقث »  » هدام زا  بقاث »  » هک دیشاب  هتشاد  هجوت   ) دنکیم ذوفن  یمدآ  مشچ  نورد  هب  دفاکشیم و 

رظن زا   ) بهش ای  هرهز  ای  لحز ، هراتس  ای  نامـسآ ) رد  يرود  يدنلب و  رظن  زا  « ) ایرث هراتـس   » دننام تسا  ینیعم  هراتـس  روظنم  ایآ  هکنیا  رد 
رد هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  هدش ، هتفگ  اجنیا  رد  يددعتم  ياهریسفت  تسا ؟ نامـسآ  ناگراتـس  يهمه  هب  هراشا  ای  هدننک ) هریخ  ییانـشور 

ناگراتـس هکلب  تسین  ياهراتـس  ره  روـظنم  دوـشیم  موـلعم  تسا  هدرک  ریـسفت  هدـننک ) ذوـفن  هراتـس  « ) بقاـث مجن   » هب ار  نآ  دـعب  تاـیآ 
دنکیم . ذوفن  یمدآ  مشچ  رد  دفاکشیم و  ار  تملظ  ياههدرپ  اهنآ  رون  هک  تسا  یناشخرد 

تسا . ینارون  غورفرپ و  رایسب  یسمش و  هموظنم  تارایس  زا  هک  تسا  هدش  ریسفت  لحز »  » هراتس هب  بقاثلا » مجنلا   » تایاور زا  یضعب  رد 
زا روظنم  هک  درک  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  یمجنم  هک  اـجنآ  رد  دوشیم ، هدافتـسا  هدـش  لـقن  (ع ) قداـص ماـما  زا  هک  یثیدـح  زا  ینعم  نیا 

تسیچ ؟ بقاثلا » مجنلا   » ادخ مالک  رد  بقاث » »
اذـل دـسریم ، نیئاپ  نامـسآ  هب  و  دفاکـشیم ، ار  اهنامـسآ  شرون  و  تسا ، نیمتفه  نامـسآ  رد  شعولط  هک  تسا  لـحز »  » هراتـس دومرف :

ثیدح 4 } هحفص 550 ، دلج 5 ، نیلقثلا ، رون  .} تسا هدیمان  بقاث » مجن   » ار نآ  دنوادخ 
بیترت رظن  زا  هک  اجنآ  زا  و  دوشیم ، هدید  حلسم  ریغ  مشچ  اب  هک  تسا  یسمش  هموظنم  هراتس  نیرترود  نیرخآ و  لحز  هکنیا  هجوت  لباق 

ار نآ  رادم  ثیدح  نیا  رد  (ع ) ماما هام ) رادم  هبساحم  اب   ) هتفرگ رارق  رادم  نیمتفه  رد  دیشروخ  هب  تبسن  یـسمش  هموظنم  بکاوک  يدنب 
تسا . هدرمش  متفه  نامسآ 

هب و  تسا ، یسمش  هموظنم  هدهاشم  لباق  ناگراتس  نیرترود  وس  کی  زا  دنکیم ، دنگوس  هتـسیاش  ار  نآ  هک  دراد  یئاهیگژیو  هراتـس  نیا 
هدام ادخهد ، فراعملا  ةرئاد  دـناهتفگ {. موجنلا » خیـش   » ار نآ  هاگ  و  دـننزیم ، لاثم  نادـب  ار  دـنلب  زیچ  ره  برع  تایبدا  رد  تهج  نیمه 

لحز }
هک لحز  ینارون  ياههقلح  هدرک ،  هطاحا  ار  نآ  هک  تسا  يددعتم  ینارون  ياههقلح  ياراد  تسا  ناویک »  » شایسراف مان  هک  لحز  هراتس 
مه زونه  و  دنراد ، ینوگانوگ  تارظن  نآ  هرابرد  یکلف  نادنمـشناد  هک  تسا  ینامـسآ  ياههدیدپ  نیرتبیجع  زا  هتفرگ  ار  نآ  درگادرگ 

تسا . زیمآرارسا  ياهدیدپ 
تشگ . راکشآ  اهنرق  تشذگ  اب  اهدعب  دوبن ، نشور  یسک  رب  دش  لزان  نآرق  هک  زور  نآ  رد  رارسا  نیا  هتبلا 

نآ ریـسفت  اب  یتافانم  و  دشاب ، نشور  قادصم  کی  نایب  لیبق  زا  تسا  نکمم  لحز »  » هراتـس صوصخ  هب  بقاث  مجن  ریـسفت  لاح  ره  هب  اما 
تسا . رایسب  ام  تایاور  رد  یقادصم  ریسفت  مینادیم  یلو  درادن ، نامسآ  ناشخرد  دنلب و  ناگراتس  رگید  هب 

هب عمس  قارتسا  يارب  هاتوک  ياهظحل  رد  هک  یسک  رگم  : » بقاث باهش  هعبتاف  ۀفطخلا  فطخ  نم  الا  میناوخیم : تافاص  هروس  هیآ 10  رد 
نیا هک  اجنآ  زا  و  تسا ، هدـش  بقاث »  » هب فیـصوت  باهـش »  » هیآ نیا  رد  دـنکیم » بیقعت  ار  وا  بقاث » باهـش   » هک دوش  کیدزن  نامـسآ 

. دشاب ثحب  دروم  هیآ  ياهریسفت  زا  یکی  تسا  نکمم  تسا  شنیرفآ  ملاع  بئاجع  زا  ینامسآ  هدیدپ 
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ِعْدَّصلا ِتاَذ  ِضْرَْألاَو  ِعْجَّرلا *  ِتاَذ  ءاَمَّسلاَو 
هب برع  و  تسا ، تشگزاب  ینعم  هب  عوجر »  » هدام زا  عجر » [» تشک هدامآ   ] رادفاکـش نیمز  هب  دنگوس  زیگنا *، شراب  نامـسآ  هب  دـنگوس 

هکنیا ای  ددرگیمرب ، نیمز  يوس  هب  ناراب  اهربا و  قیرط  زا  هتـساخرب ، اهایرد  نیمز و  زا  هک  یبآ  هکنیا  رطاخ  هب  دـیوگیم ، عجر » ، » ناراـب
. دوشیم رارکت  ناراب  شراب  فلتخم  لصاوف  رد 

هک یجاوما  رطاخ  هب  ای  و  نآ ، رد  ناراب  بآ  عمج  رطاخ  هب  ای  دـنیوگیم ، عجر »  » زین دوشیم  عمج  نآ  رد  ناراب  بآ  هک  ار  یئاهلادوگ  هب 
عجر .}»  » هدام بغار ، تادرفم  } ددرگیم راکشآ  نآ  حطس  رب  میسن  شزو  رثا  رب 

ياهنیمز نتفاکش  هب  هراشا  ار  نآ  دش  هتفگ  عجر »  » ینعم رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  و  تسا ، تخس  بلص و  ماسجا  رد  فاکش  ینعم  هب  عدص » »
دناهتسناد . ناهایگ  ومن  دشر و  و  ناراب ، لوزن  زا  دعب  تخس ، کشخ و 

هلأـسم رب  یلیلد  ناوـنع  هب  ار  نآ  اـهراب  نآرق  هک  ناراـب  هلیـسو  هب  هدرم  ياـهنیمز  ياـیحا  هب  تسا  ياهراـشا  دـنگوس  ود  نـیا  تـقیقح  رد 
هدـنز ار  ياهدرم  نیمزرـس  ناراب  هلیـسوب  ام  : » جورخلا کلذـک  اـتیم  ةدـلب  هب  اـنییحاو  هروس ق  هیآ 11  دـننام  تـسا ، هدرک  رکذ  زیخاتـسر 

تسا !» هنوگ  نیمه  زین  تمایق  رد  امش  مایق  جورخ و  میدرک ،
تغالب فئاطل  زا  یکی  نیا  و  دراد ، دوجو  هدـش  دای  نآ  رطاخ  هب  دـنگوس  هچنآ  اهدـنگوس و  نیا  نایم  رد  ینـشور  بسانت  بیترت  نیا  هب 

دوشیم . هدید  یبلاج  بسانت  دنکیم  دای  دنگوس  نآ  يارب  هچنآ  اهدنگوس و  نایم  رد  هک  تسا ، نآرق 
هفطن و زا  ناسنا  شنیرفآ  هلأسم  هب  لالدتـسا  مه  داعم ، هلأسم  رب  لالدتـسا  ماگنه  هب  جح ، هروس  هیآ 5  رد  هک  هنوگنامه  رگید : ریبعت  هب  اـی 
ود ره  يور  زین  قراـط ) هروس   ) هروس نیا  رد  ناراـب ، لوزن  رثا  رب  هدرم  ياـهنیمز  ندـش  هدـنز  هب  لالدتـسا  مه  و  دـنکیم ، نینج  تاروطت 

تسا . هدش  هیکت  هلأسم 
هب اـهنآ  تشگزاـب  نامـسآ و  بکاوک  شدرگ  رارکت  نآ  و  دـناهدرک ، رکذ  زین  يرگید  ریـسفت  عجرلا » تاذ  ءامـسلاو   » هلمج يارب  یـضعب 

و یـسمش ، هموظنم  تارایـس  تکرح  و  دیـشروخ ، رود  هب  دوخ و  رود  هب  نیمز  شدرگ  تسا ، فلتخم  ياهنارود  یط  رد  نیتسخن  تلاـح 
تشگزاب . ياراد  تسا  یتاکرح  همه  ناگراتس ، دیشروخ و  هام و  یسح  بورغ  عولط و  تکرح 

نیمز و ندش  هتفاکش  هلأسم  اب  يرتشیب  بسانت  لوا  ینعم  هتبلا  تایح ، هب  اهناسنا  یمومع  تشگزاب  زا  تسا  ياهناشن  اهتـشگزاب  نیا  دوجو 
. دراد داعم  لئالد  نینچمه 

18/ هیشاغ - 76

ْتَِعفُر َْفیَک  ءاَمَّسلا  َیلِإَو 
لامج و همه  نآ  اهناشکهک و  اههراتـس و  شیاهیتفگـش ، همه  نآ  اب  و  شتمظع ، نآ  اب  نامـسآ  ؟ هدـش هتـشارفارب  هنوگچ  هک  نامـسآ  هب  و 
کچوک و باسح  مظن و  زا  ولمم  میظع و  ناهج  نیا  هدننیرفآ  لباقم  رد  ار  دوخ  و  دنکیم ، تریح  رد  قرغ  ار  یمدآ  هک  هوکش  یئابیز و 

. دنیبیم تیاهنیب »  » لباقم رد  رفص »  » نوچمه هکلب  زیچان ،
تارک رب  لاس  اهنویلیم  دناهتفرگ ؟ رارق  دوخ  ياج  رد  ینوتس  نودب  و  دناهدش ؟ بوکخیم  دوخ  رادم  رد  کی  ره  میظع  تارک  نیا  هنوگچ 

دباییمن . رییغت  تارک  نیا  تکرح  یلصا  ياهروحم  درذگیم و  یسمش  هموظنم 
رترگهولج شتمظع  رتشیب و  بتارم  هب  شیاهیتفگـش  زورما  یملع  تاـفاشتکا  وترپ  رد  یلو  هدوب ، بیجع  هشیمه  هچ  رگ  نامـسآ  شنیرفآ 

تسا . هدش 
!؟ دش کیدزن  وا  يالاو  گرزب و  فادها  هب  دیشیدنا و  گرزب  ناهج  نیا  ربدم  قلاخ و  هرابرد  دیابن  ایآ 
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ثیدح - 2

موجن ملع  هب  ناهاگآ  - 1

(: (ع قداص ماما 
. ِْدنِْهلا َنِم  ٍْتَیب  ُلْهَأ  َو  ِبَرَْعلا  َنِم  ٍْتَیب  ُلْهَأ  اَّلِإ  اَهُمَْلعَی  اَم  َلاَق  ِموُجُّنلا  ِنَع  َِلئُس 

ینادناخ برع و  زا  ینادناخ  رگم  دنرادن  یهاگآ  موجن  ملع  زا  دومرف : ترـضح  نآ  دش ، لاؤس  موجن  ملع ـ  دروم ـ  رد  (ع ) قداص ماما  زا 
. دنراد لماک  یهاگآ  موجن  ملع  زا  هک  دنتسه  (ص ) ربمایپ تیب  لها  نامه  برع  نادناخ  دایز  لامتحا  هب  دنه ـ  زا 

ثیدح 508 ص 330 ، ج 8 ، یفاک ، لوصا 

موجن زا  یهاگآ  - 2

(: (ع یلع ماما 
. راهَّنلا َو  ِْلیَّللا  ِفالِتْخا  ِیف  َّنِإ  اََلت  َُّمث  ًانیِقَی  َو  ًاناَمیِإ  ِِهب  َداَدْزا  ِنآْرُْقلا  ِۀَلَمَح  ْنِم  ِموُجُّنلا  ِْملِع  ْنِم  ًاْملِع  َسَبَْتقا  ِنَم 

. دنادرگ دایز  ار  وا  نیقی  نامیا و  ملع  نآ  دریگ ، ارف  ار  موجن  زا  یملع  نآرق  نالماح  زا  سک  ره  دومرف : (ع ) یلع ترضح 
ثیدح 41 ص 254 ، ج 55 ، راونالاراحب ،

ین دوجو  زا  یهاگآ  - 3

(: (ع قداص ماما 
َّنِإَف ٌْمثِإ  اَهِیف  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َو  َِکلَذ  ُتْکََرت  ٌْمثِإ  اَهِیف  َناَک  ْنِإَف  ِساَّنلا  َْدنِع  ٌۀَبیِعَم  َیِه  َو  ًةََّذل  ِموُجُّنلا  ِیف  ِةَرْظَّنلا  ِیف  ِیل  َّنِإ  (ع ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 

َو َلاَق  ُّطَق  ُهْعَمْـسَأ  َْمل  ٌءْیَـش  اَذَه  ُْتُلق  اَهِرُون  ْنِم  َرَمَْقلا  ُسْمَّشلا  یِقْـسَت  ْمَک  َلاَقَف  َُهل  اَُهتْدَدَعَف  ْمَعَن  ُْتلُقَف  َِعلاَوَّطلا  ُّدـُعَت  َلاَقَف  َلاَق  َةَّذَّللا  اَهِیف  ِیل 
َلاَق ُّطَق  ُهْعَمْـسَأ  َْمل  ٌءْیَـش  اَذَـه  َو  ُْتُلق  ِهِرُون  ْنِم  ِظوُفْحَْملا  ِحْوَّللا  َنِم  ُسْمَّشلا  یَقُْـست  ْمَکَف  َلاَق  اَذَـه  َال  َو  ُْتُلق  اَـهِرُون  ْنِم  َةَرْهُّزلا  یِقْـسَت  ْمَک 
. ِْدنِْهلا َنِم  ٍْتَیب  ُلْهَأ  َو  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٍْتَیب  ُلْهَأ  اَّلِإ  َموُجُّنلا  ُمَْلعَی  َْسَیل  َلاَق  َُّمث  ِۀَمَجَْألا  ِیف  ٍۀَبَصَق  َطَسْوَأ  َفَرَع  ُلُجَّرلا  ُهَِملَع  اَذِإ  ٌءْیَش  اَذَه  َلاَقَف 

بحاص يارب  بیع  یعون  ار  نیا  مدرم  دـیوگیم : دـنکیم و  لاؤس  (ع ) قداص ماما  زا  نآ  هب  شاهقـالع  یـسانشرتخا و  دروم  رد  یـصخش 
یلیاسم (ع ) ماما سپس  مدنمهقالع . نآ  هب  نم  دشاب  هتشادن  یهانگ  رگا  منکیم و  كرت  دشاب  یهانگ  لمع  نیا  رد  رگا  دننادیم . ملع  نیا 

هب يدرم  رگا  دومرف : ماما  دومن . یعالطایب  راهظا  درف  نآ  دیـسرپ . صخـش  نآ  زا  ار  هام و ...  هب  هرهز  دیـشروخ و  یناشفارون  اب  هطبار  رد 
شیرق و زا  ینادناخ  رگم  دـنادیمن  ار  موجن  ملع  ددرگیم . هاگآ  هوبنا  ناتخرد  نایم  رد  طسوتم  ین  دوجو  زا  دـنک ، ادـیپ  ملع  لئاسم  نیا 

. دنه زا  ینادناخ 
ثیدح 14893 ص 101 ، ج 13 ، لئاسولاكردتسم ،

موجن لصا  - 4

(: (ع قداص ماما 
ُناَرََود َْفیَک  َلاَق  یِّنِم  ِموُجُّنلِاب  َرَْـصبَأ  ِقاَرِْعلِاب  ُْتفَّلَخ  اَم  ُْتُلق  َلاَق  ِموُجُّنلِاب  َكُرََـصب  َْفیَک  (ع ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق  ِفاَّفَْخلا  ٍماَـشِه  ْنَع 

اَذَـه ُبُسْحَی  َو  ِرَفَّظلِاب  ِِهبِحاَِصل  اَذَـه  ُبُسْحَیَف  ٌبِساَح  اَذَـه  ِیف  َو  ٌبِساَح  اَذَـه  ِیف  ِناَیِقَْتلَی  ِْنیَرَکْـسَْعلا  ُلَاب  اَـم  َلاَـق  ْنَأ  َیلِإ  ْمُکَدـْنِع  ِکَـلَْفلا 
ِباَسِْحلا َلْصَأ  َّنِإ  َْتقَدَـص  َلاَقَف  َلاَق  َِکلَذ  ُمَلْعَأ  َال  ِهَّللا  َو  َال  ُْتُلق  َلاَق  ُموُجُّنلا  َِتناَک  َْنیَأَف  َرَخْآلا  اَمُهُدَـحَأ  ُمِزْهَیَف  ِناَیِقَْتلَی  َُّمث  ِرَفَّظلِاب  ِِهبِحاَِصل 
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. ْمِهِّلُک ِْقلَْخلا  َدِیلاَوَم  َِملَع  ْنَم  اَّلِإ  َِکلَذ  ُمَْلعَی  َال  ْنَِکل  َو  ٌّقَح 
رتهاگآ قارع  رد  یـسک  دیوگیم : خساپ  رد  وا  دنکیم ، لاؤس  موجن  ملع  هب  وا  یهاگآ  دروم  رد  ماشه  مان  هب  یـصخش  زا  (ع ) قداص ماما 
خـساپ راهظا  زا  وا  دـنکیم و  شـسرپ  تارایـس و ...  تکرح ، یـسمش ، يهموظنم  يهرابرد  یلئاـسم  وا  زا  (ع ) ماـما تسین . موجن  هب  نم  زا 

زا موجن  ماـکحا  هک  دـنامهفیم  ماـشه  هب  هدرک و  موجن  ماـکحا  هجوـتم  ار  نخـس  يور  تسـشن  نیا  يهمادا  رد  (ع ) ماـما دـنامیم . زجاـع 
. دندنمهرهب نآ  زا  یکدنا  دصرد  زا  اهنت  اهنآ  تسا و  جراخ  نامجنم  يهشیدنا  هدودحم ي 

کی ره  دلوت  نامز  تاقولخم و  رامـش  هب  هاگآ  هک  ییادـخ  زج  ار  نآ  اما  تسا ، قح  موجن  باسح  لصا  انامه  دـیامرفیم : (ع ) ماما سپس 
دنادیمن . دشابیم 

ثیدح 22196 ص 141 ، ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو 

ریگلاف مجنمو  ع )  ) ماما - 5

(: (ع داجس ماما 
ٍلُجَر یَلَع  َکُّلُدَأ  ْلَه  َلاَق  َُّمث  ِْهَیلِإ  َرَظَنَف  ٌفاَّرَع  ٌِفئاَق  ٌمِّجَنُم  اَنَأ  َلاَق  ُلُجَّرلا  ِنَّمِم  َُهل  َلاَقَف  ُُهباَحْصَأ  ُهَْدنِع  َو  (ع ) ِْنیَسُْحلا َْنب  َِّیلَع  یَتَأ  اًلُجَر  َّنَأ 

ِیف َتْرَخَّدا  َو  َْتلَکَأ  اَِمب  َُکتْرَبْخَأ  َْتئِـش  ْنِإ  ْنَِکل  َو  ُهُرُکْذَأ  اَلَف  ُلُجَّرلا  اَّمَأ  َلاَق  َوُه  ْنَم  َلاَق  ٍَملاَع  ِفَالآ  ِۀََـعبْرَأ  ِیف  اَْـنیَلَع  َْتلَخَد  ُذـْنُم  َّرَم  ْدَـق 
ُۀَّجُْحلا َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُلُجَّرلا  َُهل  َلاَقَف  ًۀـَنِزاَو  َرِیناَنَد  ُۀـَثاََلث  اَْهنِم  ًاراَنیِد  َنوُرْـشِعَف  َِکْتَیب  ِیف  اَّمَأَف  ًاُّنبُج  ِمْوَْیلا  اَذَـه  ِیف  َْتلَکَأ  َلاَق  ِیْنئِّبَن  َلاَق  َکـِْتَیب 

. تَْبثَأ َو  ِناَمیِْإلِاب  َکَْبلَق  ُهَّللا  َنَحَْتما  ٌقیِّدِص  َْتنَأ  َو  َُهل  َلاَقَف  يَْوقَّتلا  ُۀَِملَک  َو  یَلْعَْألا  ُلَثَْملا  َو  یَمْظُْعلا 
: دیوگیم وا  تسیک ؟ درم  نیا  دیامرفیم : (ع ) ماما دنتشاد . روضح  زین  ترـضح  نآ  باحـصا  دیآیم ، (ع ) نیدباعلانیز ماما  دزن  هب  يدرم 

. متسه ریگلاف  سانشرثا و  یمجنم  نم 
! تسا هدرک  ریس  ملاع  رد 4000  يدش  لخاد  ام  عمج  رد  وت  هک  یتقو  زا  هک  ار  يدرم  منک  یفرعم  یهاوخیم  ایآ  دیوگیم : وا  هب  (ع ) ماما

تسیک ؟ درم  نآ  دیوگیم : مجنم  درم 
مجنم درم  نآ  مهدیم ! ربخ  ياهتخودنا  تاهناخ  رد  يدروخ و  هک  يزیچ  زا  یهاوخب  رگا  یلو  میوگیمن  ار  درم  نآ  مان  دـیامرفیم : ماما 

. تسا صقن  نودـب  لماک و  نآ  رانید  هس  هک  تسا  رانید  تاهناخ 20  رد  يدروخ و  رینپ  وت  زورما  دیامرفیم : (ع ) ماما هد . ربخ  دـیوگیم :
یتسه ...  يوقت  رایعم  كالم و  یلعَا  لَثَم  ادخ ، گرزب  لیلد  وت  هک  مهدیم  تداهش  تفگ : ماما  هب  مجنم  درم  ماگنه  نیا  رد 

ص 42 ج 46 ، راونالاراحب ،

مولع عاونا  - 6

(: (ع یلع ماما 
. ِناَمْزَْألا ِۀَفِْرعَِمل  ُموُجُّنلا  َو  ِناَسِِّلل  ُوْحَّنلا  َو  ِناَْدبَْأِلل  ُّبِّطلا  َو  ِناَیْدَْأِلل  ُهْقِْفلا  ٌۀََعبْرَأ  ُمُولُْعلا 

. تسا اهنامز  تخانش  يارب  موجن  نابز و  يارب  وحن  اهندب ، يارب  بط  اهنید ، يارب  هقف  دناعون : راهچ  اهملع 
ثیدح 4694 ص 278 ، ج 4 ، لئاسولا ، كردتسم 

موجن دنمشناد  نیلوا  - 7

َلَّوَأ َو  َطیِخَْملا  َسَِبل  َو  َباَیِّثلا  َطاَخ  ْنَم  َلَّوَأ  َو  ِمَلَْقلِاب  َّطَخ  ْنَم  َلَّوَأ  َناَک  َو  َْثیَش  َو  َمَدآ  ِفُحُص  َو  ُِبتُْکِلل  ِهِسْرَد  ِةَْرثَِکل  َسیِرْدِإ  َیِّمُـس  اَمَّنِإ 
ثیش و مدآ و  فحص  نوچ  دش  هدیمان  سیردا  رطاخ  نیدب  ربمایپ ـ  سیردا ـ  هدش : تیاور  موصعم  زا  . ِباَسِْحلا َو  ِموُجُّنلا  ِْملِع  ِیف  َرَظَن  ْنَم 
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زین دیـشوپ و  هتخود  سابل  تخود و  سابل  هک  دوب  یـسک  نیلوا  تشون و  ملق  اب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  دوب ، ظفح  ار  يداـیز  ياـهباتک 
. دروآ يور  نآ  تابساحم  یسانشرتخا و  ملع  هب  هک  دوب  یسک  نیلوا 

ثیدح 64 ص 274 ، ج 55 ، راونالاراحب ،

موجن تیمها  - 8

(: (ص ربمایپ
ِلْهَأ ْنِم  اَنَد  ْتَرِّیُـس  اَذِإَف  ِضْرَْألا  ِلْهَِأل  ٌۀَـنَمَأ  ُلاَبِْجلا  َو  َنوُدَـعُوی  اَم  ِءاَمَّسلا  ِلْهَأ  ْنِم  اَنَد  ْتََرثاَنَت  اَذِإَف  ِءاَـمَّسلا  ِلـْهَِأل  ِءاَـمَّسلا  َنِم  ٌۀَـنَمَأ  ُموُجُّنلا 

. َنوُدَعُوی اَم  ِضْرَْألا 
. تسا هدش  یفرعم  نیمز  لها  ینمیا  بجوم  اههوک  نامسآ و  لها  ینمیا  بجوم  نامسآ  ناگراتس  ثیدح  نیا  رد 

ثیدح 3 ص 100 ، ج 7 ، راونالاراحب ،

موجن هب  نامیا  - 9

. َرَفَک ْدَقَف  ِموُجُّنلِاب  َنَمآ  ْنَم 
. تسا هدش  رفاک  دروآ ، نامیا  دنتسه ـ  ملاع  رِّبدم  ناگراتس  هکنیا  هب  نتشاد  داقتعا  ینعی  ناگراتس ـ  هب  هک  یسک  ره 

ص 30 ج 56 ، راونالاراحب ،

موجن هب  نامیا  - 10

(: (ص ربمایپ
. ِرَدَْقلِاب ٍبیِذْکَت  َو  ِموُجُّنلِاب  ٍناَمیِإ  َْدنِع  َلاَقَف  ِۀَعاَّسلا  ِنَع  (ص ) ِهَّللا ُلوُسَر  َِلئُس 

رد اهنآ  تیلخدم  هب  داقتعا  ناگراتس ـ  هب  مدرم  ندروآ  نامیا  ماگنه  دومرف : دش . لاؤس  تمایق ـ  تقو ـ  دروم  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا 
. تسا یهلا  ردق ـ  اضق و  تاریدقت ـ  ندرک  بیذکت  و  ملاع ـ  فرصت  لخد و 

ثیدح 22200 ص 143 ، ج 17 ، هعیشلالئاسو ،

رزآ ییوگ  شیپ  - 11

(: (ع قداص ماما 
ًابَجَع ُْتیَأَر  ْدََقل  َدوُرُْمِنل  ُلوُقَی  َوُه  َو  َحَبْـصَأَف  ِموُجُّنلا  ِیف  ًۀَْلَیل  َرَظَنَف  ِهِْرمَأ  ْنَع  اَّلِإ  ُرُدْصَی  ْنُکَی  َْمل  َو  َدوُرُْمِنل  ًامِّجَنُم  َناَک  (ع ) َمیِهاَْربِإ َابَأ  َرَزآ  َّنَأ 

ْلَه َلاَق  َو  َِکلَذ  ْنِم  َبَّجَعَتَف  َلاَق  ِِهب  َلَمُْحی  یَّتَح  اًلِیلَق  اَّلِإ  ُثَْبلَی  َال  َو  ِْهیَدَی  یَلَع  اَنُکاَلَه  ُنوُکَی  اَنِـضْرَأ  ِیف  َُدلُوی  ًادُولْوَم  ُْتیَأَر  َلاَق  َوُه  اَم  َو  َلاَق 
ْتَِقلَعَف ِِهلْهَِأب  ُرَزآ  َعَقَو  َو  اَْهَیلِإ  ُصَلُْخی  اـَل  ِۀَـنیِدَْملا  ِیف  اَـهَلَعَج  اَّلِإ  ًةَأَْرما  ِعَدَـی  ْمَلَف  ِلاَـجِّرلا  ِنَع  َءاَـسِّنلا  َبَجَحَف  َلاَـق  اـَل  َلاَـق  ُءاَـسِّنلا  ِِهب  ْتَلَمَح 

َو َّزَع  ُهَّللا  َمَْزلَأَف  َنْرَظَنَف  ِِهب  َنِْملَع  اَّلِإ  ٌءْیَـش  ِمِحَّرلا  ِیف  ُنوُکَی  َال  ِناَمَّزلا  َِکلَذ  ِیف  ِِلباَوَْقلا  َنِم  ٍءاَِسن  َیلِإ  َلَسْرَأَف  ُُهبِحاَـص  ُهَّنَأ  َّنَظَف  (ع ) َمیِهاَْربِإـِب
َیلاَعَت َهَّللا  َّنَأ  َْملِع  َتُْؤی  َْمل  َو  ِراَّنلاـِب  ُقَرُْحیَـس  ُهَّنَأ  ِْملِْعلا  َنِم  َِیتوُأ  اَـمِیف  َناَـک  َو  ًاْئیَـش  اَِـهنَْطب  ِیف  يََرن  اَـم  َْنلُقَف  ِرْهَّظلا  َیلِإ  ِمِحَّرلا  ِیف  اَـم  َّلَـج 
ِینْعَد ُهَُلتْقَیَف  َدوُرُْمن  َیلِإ  َِکْنبِاب  ْبَهْذـَت  َال  ُُهتَأَْرما  َُهل  َْتلاَقَف  ُهَُلتْقَِیل  َدوُرُْمن  َیلِإ  ِِهب  َبَهْذَـی  ْنَأ  ُرَزآ  َداَرَأ  َمیِهاَْربِإ  ُّمُأ  ْتَعَـضَو  اَّمَلَف  َلاَـق  ِهیِْجُنیَس 

ٍراَغ َیلِإ  ِِهب  ْتَبَهَذَف  َلاَق  ِِهب  یِْضماَف  اََهل  َلاَقَف  َکَْنبا  ُُلتْقَت  يِذَّلا  َْتنَأ  َنوُکَت  َال  َو  ُُهلَجَأ  ِْهیَلَع  َِیتْأَی  یَّتَح  ِهِیف  ُْهلَعْجَأ  ِناَریِْغلا  ِضَْعب  َیلِإ  ِِهب  ْبَهْذَأ 
َو اَُهنََبل  ُبُخْـشَیَف  اَهُّصَمَی  َلَعَجَف  ِهِماَْهبِإ  ِیف  ُهَقْزِر  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلَعَجَف  َلاَق  ُْهنَع  ْتَفَرَْـصنا  َُّمث  ًةَرْخَـص  ِراَْـغلا  ِباـَب  یَلَع  ْتَلَعَج  َُّمث  ُْهتَعَـضْرَأ  َُّمث 
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ِیف ُهُْریَغ  ُّبِشَی  اَـمَک  ِرْهَّشلا  ِیف  ُّبِشَی  َو  ِرْهَّشلا  ِیف  ُهُْریَغ  ُّبِشَی  اَـمَک  ِۀَـعْمُْجلا  ِیف  ُّبِشَی  َو  ِۀَـعْمُْجلا  ِیف  ُهُْریَغ  ُّبِشَی  اَـمَک  ِمْوَْیلا  ِیف  ُّبِشَی  َلَـعَج 
َیِه اَذِإَف  ْتَبَهَذَـف  ِیلَْعفاَف  َلاَق  ُْتلَعَف  ِِّیبَّصلا  َِکلَذ  َیلِإ  َبَهْذَأ  یَّتَح  ِیل  َْتنِذَأ  َْول  ِهِیبَِأل  َْتلاَق  ُهَّمُأ  َّنِإ  َُّمث  َثُکْمَی  ْنَأ  ُهَّللا  َءاَش  اَم  َثَکَمَف  ِۀَـنَّسلا 
ْدَق َْتلاَقَف  ُْهنَع  ُرَزآ  اََهلَأَسَف  ُْهنَع  ْتَفَرَْـصنا  َُّمث  ُْهتَعَـضْرَأ  َو  اَهِرْدَص  َیلِإ  ُْهتَّمَـضَف  ُْهتَذَخَأَف  َلاَق  ِناَجاَرِـس  اَمُهَّنَأَک  ِناَرَهَْزت  ُهاَْنیَع  اَذِإ  َو  (ع ) َمیِهاَْربِِإب
اَمَک ُْهتَتَأ  َكَّرََحت  اَّمَلَف  ُفِرَْـصنَت  َُّمث  ُهُعِـضُْرت  َو  اَْهَیلِإ  ُهُّمُـضَتَف  (ع ) َمیِهاَْربِإ َیلِإ  ُبَهْذَت  َو  ِۀَـجاَْحلا  ِیف  ُجُرْخَتَف  ُلَعْفَت  ْتَثَکَمَف  ِباَرُّتلا  ِیف  ُُهْتیَراَو 
یَّتَح َُهل  َْتلاَقَف  ِکَعَم  ِیب  ِیبَهْذا  اََهل  َلاَقَف  ََکل  اَم  َُهل  َْتلاَقَف  اَِهبْوَِثب  َذَـخَأ  َفاَرِْـصنِالا  َِتداَرَأ  اَّمَلَف  ُعَنْـصَت  َْتناَک  اَمَک  ِِهب  ْتَعَنَـصَف  ِهِیتَْأت  َْتناَک 

َال َو  ْمُهَعَم  َلَخَد  ُُهتَوْخِإ  ِِهب  َّرَم  اَذِإَف  ِقیِرَّطلا  یَلَع  ِهیِدـِْعقَأَف  ِِهب  ِینِیْتئا  اََـهل  َلاَـقَف  َۀَّصِْقلا  ُْهتَمَلْعَأَـف  َرَزآ  (ع ) َمیِهاَْربِإ ُّمُأ  َْتتَأَـف  َلاَـق  َكاـَبَأ  َِرمْأَتْـسَأ 
یَلَع ُْهتَدَْعقَأ  یَّتَح  ِِهب  ْتَءاَجَف  ِْهَیلِإ  ْتَبَهَذَف  َلاَق  اَهَنوُعِیبَی  َو  ِقاَوْسَْألا  َیلِإ  اَِهب  َنُوبَهْذَـی  َو  َماَنْـصَْألا  َنُولَمْعَی  (ع ) َمیِهاَْربِإ ُةَوْخِإ  َناَک  َو  َلاَق  ُفَْرُعی 

َماَنْصَْألا ِماَّیَْألا  َنِم  ًامْوَی  َنُولَمْعَی  ُُهتَوْخِإ  اَمَْنیَبَف  َلاَق  ُهَّللا  َءاَش  اَم  َثَکَمَف  ُْهنِم  ُۀَّبَحَْملا  ِْهیَلَع  ْتَعَقَو  ُهُوبَأ  ُهآَر  اَّمَلَف  ْمُهَعَم  َلَخَدَف  ُُهتَوْخِإ  َّرَم  َو  ِقیِرَّطلا 
اَذَه ِِکْنبا  ِۀَکَرَِبب  ًاْریَخ  َبیُِـصن  ْنَأ  وُجْرََأل  یِّنِإ  ِهِّمُِأل  ُرَزآ  َلاَقَف  ُهَْلثِم  ُّطَق  اْوَرَی  َْمل  ًامَنَـص  اَْهنِم  َرَجَنَف  ًۀَبَـشَخ  َذَخَأ  َو  َموُدَْقلا  (ع ) ُمیِهاَْربِإ َذَـخَأ  اَذِإ 

َلاَقَف َْتلِمَع  ٍءْیَـش  َّيَأ  َُهل  َلاَقَف  ًادیِدَش  ًاعَزَف  َِکلَذ  ْنِم  ُهُوبَأ  َعِزَفَف  ُهَلِمَع  يِذَّلا  َمَنَّصلا  َرَـسَکَف  َموُدَْقلا  ُمیِهاَْربِإ  َذَخَأ  اَذِإ  َِکلَذَک  ْمُه  اَمَْنیَبَف  َلاَق 
اَنِْکُلم ُباَهَذ  ُنوُکَی  يِذَّلا  اَذَـه  ِهِّمُِأل  ُرَزآ  َلاَقَف  َنُوتِْحنَت  ام  َنوُدـُبْعَت  َأ  (ع ) ُمیِهاَْربِإ َُهل  َلاَقَف  ُهُدـُبْعَن  ُرَزآ  َلاَـقَف  ِِهب  َنوُعَنْـصَت  اَـم  َو  (ع ) ُمیِهاَْربِإ َُهل 

. ِْهیَدَی یَلَع 
ار دورمن  تموکح  هک  ددرگ  هاگآ  (ع ) میهاربا ترضح  ّدلوت  زا  یموجن  ياهباسح  موجن و  هب  هاگن  اب  تسناوت  دوب  دورمن  مجنم  هک  رزآ 
ـ  دنزرف نآ  تفگ : مّجنم  مینیبیمن . نآ  رد  ياهّچب  دـنتفگ : دـندرک  هنیاعم  ار  میهاربا  ردام  صـصختم ، نانز  هک  یتقو  درک . دـهاوخ  دوبان 

... داد دهاوخ  تاجن  ار  وا  دنوادخ  هک  دیمهفن  موجن  ملع  قیرط  زا  اما  تخوس ، دهاوخ  شتآ  هب  میهاربا ـ 
ثیدح 558 ص 366 ، ج 8 ، یفاک ، لوصا 

لهس نب  نسح  ییوگ  شیپ  - 12

(: (ع اضر ماما 
ِيذ ٍلْهَـس  ِْنب  ِلْضَْفلا  یَلَع  َدَرَو  (ع ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  َعَم  اَـنْجَرَخ  َو  ِْنیَتَساـَئِّرلا  ُوذ  ُلْـضَْفلا  َجَرَخ  َو  َداَدـَْغب  ُدـیُِری  َناَـساَرُخ  ْنِم  ُنُومْأَْـملا  َجَرَخ  اََّمل 

َکَّنَأ ِهِیف  ُتْدَـجَوَف  ِموُجُّنلا  ِباَسِح  ِیف  ِۀَـنَّسلا  ِلیِوَْحت  ِیف  ُتْرَظَن  یِّنِإ  ِلِزاَنَْملا  ِضَْعب  ِیف  ُنَْحن  َو  ٍلْهَـس  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِهیِخَأ  ْنِم  ٌباَتِک  ِْنیَتَساَئِّرلا 
َو ِمْوَْیلا  اَذَه  ِیف  َماَّمَْحلا  اَضِّرلا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َو  َْتنَأ  َلُخْدَت  ْنَأ  َيرَأ  َو  ِراَّنلا  َّرَح  َو  ِدـیِدَْحلا  َّرَح  ِءاَِعبْرَْألا  َمْوَی  اَذَـک  َو  اَذَـک  ِرْهَـش  ِیف  ُقوُذـَت 

َِکلَذ ِنَسَْحلا  َابَأ  َلَأْسَی  ْنَأ  َُهلَأَس  َو  َِکلَذـِب  ِنُومْأَْـملا  َیلِإ  ِْنیَتَساـَئِّرلا  ُوذ  َبَتَکَف  ُهُسَْحن  َکـْنَع  َلوُزَِیل  َمَّدـلا  َْکیَدَـی  یَلَع  َّبُصَت  َو  ِهِیف  َمِجَتَْحت 
اَلُخْدـَت ْنَأ  ِلْـضَْفِلل  اـَل  َو  َکـَل  َيرَأ  اـَل  َو  ًادَـغ  َماَّمَْحلا  ٍلِخاَدـِب  ُتَْسل  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  ِْهَیلِإ  َبَتَکَف  َکـِلَذ  ُُهلَأْـسَی  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  َیلِإ  ُنُومْأَْـملا  َبَتَکَف 

ِیف (ص ) ِهَّللا َلوُسَر  ُْتیَأَر  یِّنِإَف  َماَّمَْحلا  ًادَـغ  ٍلِخاَدـِب  ُتَْسل  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  ِْهَیلِإ  َبَتَکَف  ِْنیَتَّرَم  َۀَْـعقُّرلا  ِْهیَلَع  َداَـعَأَف  ًادَـغ  َماَّمَْحلا 
اَی َْتقَدَص  ُنُومْأَْملا  ِْهَیلِإ  َبَتَکَف  ًادَغ  َماَّمَْحلا  اَلُخْدَت  ْنَأ  ِلْضَْفِلل  َال  َو  ََکل  َيرَأ  َال  َو  ًادَغ  َماَّمَْحلا  ِلُخْدَت  َال  ُِّیلَع  اَی  ِیل  َلاَقَف  ِمْوَّنلا  ِیف  ِۀَْلیَّللا  ِهِذَه 

(ع) اَضِّرلا اََنل  َلاَق  ُسْمَّشلا  َِتباَغ  َو  اَْنیَْـسمَأ  اَّمَلَف  ٌرِـساَی  َلاَقَف  َلاَق  ُمَلْعَأ  ُلْضَْفلا  َو  ًادَغ  َماَّمَْحلا  ٍلِخاَدـِب  ُتَْسل  (ص ) ِهَّللا ُلوُسَر  َقَدَـص  َو  يِدِّیَس 
ْلَه ْعِمَتْـساَف  ِحْطَّسلا  یَلَع  ْدَعْـصا  َِیل  َلاَق  َْحبُّصلا  (ع ) اَضِّرلا یَّلَـص  اَّمَلَف  َِکلَذ  ُلوُقَن  ْلََزن  ْمَلَف  ِۀَْلیَّللا  ِهِذَـه  ِیف  ُلِْزنَی  اَم  ِّرَـش  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَن  اُولُوق 

ِیبَأِراَد ْنِم  ِهِراَد  َیلِإ  َناَک  يِذَّلا  ِباَْبلا  َنِم  َلَـخَد  ْدَـق  ِنُومْأَْـملِاب  ُنَْحن  اَذِإَـف  ْتَُرثَک  َو  ْتَمَحَْتلا  َو  َۀَّجَّضلا  ُْتعِمَـس  ُتْدِعَـص  اَّمَلَف  ًاْئیَـش  ُعَمْـسَت 
َو ُهُولَتَقَف  ِفُویُّسلِاب  ٌمْوَق  ِْهیَلَع  َلَخَدَـف  َماَّمَْحلا  َلَخَد  َناَک  َو  َیبَأ  ْدَـق  ُهَّنِإَف  ِلْضَْفلا  ِیف  ُهَّللا  َكَرَجآ  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  يِدِّیَـس  اَـی  ُلوُقَی  َوُه  َو  ِنَسَْحلا 

ِلْـضَْفلا ِلاَجِر  ْنِم  َناَک  ْنَم  َو  ُداَّوُْقلا  َو  ُدـْنُْجلا  َعَمَتْجاَف  َلاَق  ِْنیَمَلَْقلا  ِيذ  َْنبا  َلْضَْفلا  ِِهلاَخ  َْنبا  ْمُهُدَـحَأ  َناَک  ٍرَفَن  ُثاََلث  ِْهیَلَع  َلَخَد  ْنَّمِم  َذِـخُأ 
اَی (ع ) ِنَسَْحلا ِیبَِأل  ُنُومْأَْملا  َلاَقَف  َباَْبلا  اُوقِرُْحِیل  ِناَریِّنلِاب  اوُءاَج  َو  ِهِمَِدب  َّنَُبلْطََنل  َو  َنُومْأَْملا  َنُونْعَی  ُهَلَتَق  َو  َُهلاَتْغا  اَذَـه  اُولاَقَف  ِنُومْأَْملا  ِبَاب  یَلَع 

َیلِإ َرَظَن  ِراَّدـلا  ِبَاب  ْنِم  اَـنْجَرَخ  اَّمَلَف  ُْتبِکَرَف  ْبَکْرا  َِیل  َلاَـق  َو  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َبِکَرَف  ٌرِـساَی  َلاَـقَف  َلاَـق  ْمُهَقِّرَُفت  َو  ْمِْهَیلِإ  َجُرَْخت  ْنَأ  يََرت  يِدِّیَس 
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. َّرَم َو  َضَکَر  اَّلِإ  ٍدَحَأ  َیلِإ  َراَشَأ  اَم  َو  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهُضَْعب  ُعَقَی  ِهَّللا  َو  ُساَّنلا  َلَْبقَأَف  ٌرِساَی  َلاَق  اُوقَّرَفَت  اُوقَّرَفَت  ِهِدَِیب  ْمَُهل  َلاَقَف  اوُمَحاََزت  ْدَق  َو  ِساَّنلا 
نیتسایرلاوذ و لهـس  نب  لضف  هارمه  هب  مه  ام  درک . دادغب  دـصق  جراخ و  ناسارخ  زا  نومأم  دـیوگ : رـسای  مان  هب  یـصخش  ثیدـح  يوار 

نیا لیوحت  رد  نم  دیسر : نومضم  نیدب  لهس  نب  نسح  شردارب  زا  ياهمان  لضف  يارب  هار  لزانم  زا  یکی  رد  میدش . جراخ  (ع ) اضر ماما 
سپ دیـشچ ، یهاوخ  ار  شتآ  نهآ و  یمرگ  هبنـشراهچ  زور  رد  هام  نالف  رد  لضف ـ  وت ـ  هک  مدیـسر  هجیتن  نیدب  نارتخا  باسح  رد  لاس 

دیزیرب نوخ  دینک و  تماجح  هتفر ، مامح  هب  زور  نیا  رد  (ع ) اضر ترضح  نومأم و  یهارمه  هب  وت  هک  تسا  رتهب  ینیبشیپ  نیا  عفد  يارب 
اب نومأم  تفر ؟ دـنهاوخ  مامح  هب  يو  اب  ایآ  هک  دـش  اـیوج  (ع ) اـضر ماـما  نومأـم و  زا  سپـس  لـضف  ددرگ . فرطرب  زور  نیا  یـسحن  اـت 

اریز دـیوشن . مامح  دراو  زور  نیا  رد  زین  لضف ـ  نومأم و  امـش ـ  دـش و  مهاوخن  مامح  لخاد  نم  دومرف : ترـضح  درک ، تروشم  (ع ) ماما
! وشن مامح  لخاد  دومرف : هک  مدید  باوخ  رد  بشید  ار  (ص ) ربمایپ نم 

دیسر . لتق  هب  هتخآ  ياهریشمش  اب  یهورگ  طسوت  دش و  مامح  دراو  ییاهنت  هب  لضف  هدش  ینیبشیپ  زور  رد 
ثیدح 8 ص 490 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا 

ناقهد ییوگ  شیپ  - 13

(: (ع یلع ماما 
َریِمَأ اَی  َُهل  َلاَقَف  َناِزََوب  ِرْسِج  َیلِإ  ِِنئاَدَْملا  َنِم  ُهَلَبْقَتْسا  اوساش  ُْنب  ُناخرم  ُهَّنَأ  ٍدْعَس  ِْنب  ِْسیَق  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو  ٌناَقْهِد  (ع ) َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  َلَبْقَتْـسا  ُهَّنَأ 
ٌمْوَی اَذَه  َکُمْوَی  َو  ُءاَِفتْخِالا  ِمیِکَْحلا  یَلَع  َبَجَو  ِمْوَْیلا  اَذَه  ُْلثِم  َناَک  اَذِإَف  ِسوُحُّنلِاب  ُدوُعُّسلا  ِتَسَحاَنَت  َو  ُتاَِعلاَّطلا  ُموُجُّنلا  ِتَسَحاَنَت  َنِینِمْؤُْملا 
اَهُّیَأ (ع ) َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َلاَقَف  ٍناَکَِمب  َکـَل  ُبْرَْحلا  َْسَیل  َو  ُناَریِّنلا  َکِـجُْرب  ْنِم  َحَدَْـقنا  َو  ُناَزیِْملا  ِهِیف  َأَـفَْکنا  َو  ِناَـبَکْوَک  ِهِیف  َنَرَْتقا  ِدَـق  ٌْبعَص 

ِدَـسَْألا َنِم  ُِعلاَّطلا  ِمَک  َو  ِناَطَرَّسلا  ُبِحاَص  َناَک  ٍجُْرب  ِّيَأ  ِیف  َو  ِناَزیِْملا  ُبِحاَص  َۀَحِراَْبلا  َناَک  اَم  ِراَْدقَْألا  َنِم  ُفِّوَخُْملا  ِراَثْآلِاب  ُِئْبنُْملا  ُناَقْهِّدلا 
َکَْلیَو َُهل  َلاَق  َو  (ع ) َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َمَّسَبَتَف  ِبَالْرُطْسُْألا ]  ] بالطـسألا ِیف  ُرُْظنَأَس  َلاَق  ِّيِراَرَّزلا  َو  ِّيِراَرَّسلا  َْنَیب  ْمَک  َو  ِتاَکَرَْحلا  ِیف  ُتاَعاَّسلا  َو 

ُرُود اَم  َو  ِعِماَوَْجلا  َو  ِِعباَوَّتلا  َنِم  ُةَرَهُّزلا  اَم  َو  ِِعلاَطَْملا  َنِم  ِدَسَْألا  ُتاَعاَس  َْنیَأ  َو  ِتاَیِراَْجلا  یَلَع  یِضْقَت  َْفیَک  ْمَأ  ِتاَِتباَّثلا  ُریِسَم  َْتنَأ  ُناَقْهِد  اَی 
ْلَه ُناَقْهِد  اَی  َُهل  َلاَقَف  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َِکلَِذب  ِیل  َْملِع  َال  َلاَقَف  ِتاَوَدَْغلِاب  ُلیِـصْحَّتلا  ِمَک  َو  ِتاَرِینُْملا  ِعاَعُـش  ُرْدَق  ْمَک  َو  ِتاَکَّرَحُْملا  ِّيِراَرَّسلا 

َّضَْقنا َو  ُبیِْدناَرَـس  ْتَقِرَغ  َو  ِْدنِْهلا  ُةَراَنَم  ْتَمَدَْهنا  َو  َسِراَف  ِراَن  ُْتَیب  َدَمَخ  َو  ِْجنَّزلِاب  ٌرُود  ْتَقَرَتْحا  َو  ِنیِّصلا  ِکَلَم  ُْتَیب  َلَقَْتنا  ِنَأ  َکُْملِع  َِجُتن 
َمَزَْهنا َو  َبیِْدناَرَـس  ُروُس  َطَقَـس  َو  َنیِجاَم  ُجُْرب  َجَرَْفنا  َو  ِنیِّصلِاب  ٌْتَیب  َعَقَو  َۀَحِراَْبلا  ٍۀَـیاَوِر  ِیف  َو  ِۀَّیِموُّرلِاب  ِموُّرلا  ِكْرَِتب  َجـُِتن  َو  ُِسلُدـْنَْألا  ُنْصِح 

َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَی  َال  َلاَق  اَذَِهب  ًاِملاَع  َْتنُک  َأ  َۀَّیِقیِْرفِإ  ُکَلَم  َکَلَه  َو  ِلْمَّنلا  يِداَِوب  ُلْمَّنلا  َجاَه  َو  ُهَِلئاَن  ِدوُهَْیلا  ُناَّیَد  َدَـقَف  َو  َۀَِّینیِمْرِِإب  ِموُّرلا  ِقیِرَِطب 
ِمْرِِجب ُهُمْرِج  َلَصَّتا  َو  ِرَحَّسلا  ِیف  ِخیِّرِْملا  ُعاَعُش  ََکل  َحَال  َو  ِقَفَّشلا  ِیف  ََکل  اَراَنَأ  اَمَّنِإ  َلَحُز  َو  يِرَتْشُْملا  ِفاَِلتْخِاب  َتْمَکَح  َکُّنُظَأ  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو 

َةَدَعْـسَم ِْنب  ِدْعَـس  َیلِإ  ِهِدَِیب  َأَمْوَأ  َو  ْمُُهْلثِم  ُتوُمَی  َۀَْـلیَّللا  َو  ًاْفلَأ  َنوُْعبَـس  ٍَملاَع  ِّلُک  ِیف  َدـِلُو  َو  ٍِملاَع  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  َدِعَـس  َۀَـحِراَْبلا  َلاَق  َُّمث  ِرَمَْقلا 
ُریِمَأ َلاَق  َقاَفَأ  اَّمَلَف  ًادِجاَس  ُناَقْهِّدلا  َّرَخَف  َتاَمَف  ِهِسْفَِنب  َذَخَأَف  ُهوُذُخ  ُلوُقَی  ُهَّنَأ  ُنوُْعلَْملا  َّنَظَف  ِهِرَکْسَع  ِیف  ِجِراَوَْخِلل  ًاسوُساَج  َناَک  َو  ِّیِجِراَْخلا 

اَّمَأ ِکَلَْفلا  ُماَلْعَأ  َو  ِبْطُْقلا  ُۀَئِـشاَن  ُنَْحن  َنوُِّیبْرَغ  َال  َو  َنوُِّیقْرَـش  اـَل  ِیبِحاَـص  َو  اـَنَأ  َلاَـقَف  یََلب  َلاَـقَف  ِقِیفْوَّتلا  ِْنیَع  ْنِم  َِكْورَأ  َْمل  َأ  (ع ) َنِینِمْؤُْملا
ُُهبََهل َو  ُهُقیِرَح  اَّمَأ  َو  يِْدنِعَف  ُهُؤاَیِض  َو  ُهُرُون  اَّمَأ  َّیَلَع  َال  ِیل  ِِهب  َمُکَْحت  ْنَأ  ُبِجاَْولا  َناَکَف  ُناَطَرَّسلا  ُْهنِم  َرَهَظ  َو  ُناَریِّنلا  َکِجُْرب  ْنِم  َحَدَْقنا  َُکلْوَق 
ٌِّیلَع َکَّنَأ  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  (ص ) ًادَّمَُحم َّنَأ  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  ُناَقْهِّدلا  َلاَقَف  ًابِساَح  َْتنُک  ْنِإ  اَْهبُـسْحا  ٌۀَمیِقَع  ٌَۀلَأْسَم  ِهِذَه  َو  یِّنَع  َبَهَذَف 

. ِهَّللا ُِّیلَو 
ناگراتـس عاضوا  زا  وا  دش و  ورهبور  ِهد ] ِگرزب  ای  رجات   ] ناقهد کی  اب  دومن  ناورهن  گنج  گنهآ  (ع ) یلع یتقو  هدمآ  تیاور  نیا  رد 

هب امـش  دوس  هب  گنج  نیارباـنب  دـناهدرک ... سحن  ار  دعـس  بکاوک  هدـش و  علاـط  ناویک ـ  مارهب و  سحن ـ  بکوک  ود  تفگ : داد و  ربخ 
. دسریمن نایاپ 
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. دومرف نایب  ار  تالاصتا و ...  عیبرت ، سحن ، دعـس ، لـیبق ؛ زا  نآ  ماـکحا  موجن و  زا  يرگید  شخب  لّـصفم  یخـساپ  زا  سپ  (ع ) یلع ماـما 
یتشاگنا نینچ  و  يدومن ، اهنآ  نارتقا  هب  مکح  يدرک ، هدـهاشم  ار  مارهب  سیجرب و  بشید  نوچ  مراد  نامگ  ناـقهد  يا  دوزفا : هاـگنآ 

نیا نایاپ  رد  (ع ) یلع ماما  درم ...  دنهاوخ  زین  دادعت  نیمه  هب  دنراد و  ندمآ  ایند  هب  يهنیمز  قاقحتسا و  رازه  رازه  هک  تسا  نآ  لیلد  هک 
. ینک هبـساحم  ار  تسا  رازین  نیا  ياهین  رد  هک  ییاههرگ  يهمه  یناوتیم  يوش  ملاع  متفگ  هک  یمالک  هب  رگا  ناقهد  يا  دومرف : رادـید 

داد . تداهش  (ع ) یلع تیالو  و  (ص ) ربمایپ توبن  ادخ و  یگناگی  هب  ناقهد  سپس 
ص 166 ج 40 ، راونالاراحب ،

موجن ملع  خیرات  - 14

(: (ع اضر ماما 
َُهلاَؤُس َو  (ع ) اَضِّرلا اَنَالْوَم  َْدنِع  ِّيِْدنِْهلا  ٍرْصَن  ِْنب  ِحاَّبَّصلا  َروُضُح  َو  ِءاَمَلُْعلا  ِعیِمَج  یَلَع  ِِهتَّجُح  َروُهُظ  َو  ِنُومْأَْملا  ِةَرْضَِحب  ِءاَمَلُْعلا  َعاَِمتْجا  َرَکَذ  َو 

ُسیِرْدِإ ِموُجُّنلا  ِیف  َمَّلَکَت  ْنَم  َّلَّوَأ  َّنَأ  اوُرَکَذ  ٍحیِحَص  ٍلْصَأ  ِیف  ٌْملِع  َوُه  ُهُظَْفل  اَذَه  اَم  (ع ) َلاَقَف ِموُجُّنلا  ِْملِع  ْنَع  ُُهلاَؤُس  اَْهنِم  ٍةَرِیثَک  َِلئاَسَم  ْنَع 
ٍلُجَر ِةَروُص  ِیف  يِرَتْشُْملا  َُهل  ُلاَُقی  يِذَّلا  َمْجَّنلا  َثََعب  َهَّللا  َّنِإ  ُلاَُقی  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ِْملِْعلا  اَذَـه  ُلْصَأ  َو  ًارِهاَم  اَِهب  ِْنیَنْرَْقلا  ُوذ  َناَک  َو 

َلاَق ْدَق  َو  اَِهب  ِموُجُّنلا  ُْملِع  َراَص  َكاَنُه  ْنِمَف  ْمُْهنِم  اًلُجَر  َمَّلَعَف  ِْدنِْهلا  َدََلب  یَتَأَف  َِکلَذ  اُولِمْکَتْسَی  ْمَلَف  ٍلیِوَط  ٍثیِدَح  ِیف  ْمُهَمَّلَعَف  ِمَجَْعلا  َدََلب  یَتَأَف 
. ِبِذَْکلِاب َّقَْحلا  اُوباَشَف  اَهِیف  َۀَقِیقَّدلا  َنوُمِّجَنُْملا  ِكِرْدَتْسَی  ْمَلَف  یَّتَش  ٍباَبْسَِأل  اَِهب  اوُّصُخ  ِءاَِیْبنَْألا  ِْملِع  ْنِم  ٌْملِع  َوُه  ٌمْوَق 

ماگنه نیا  رد  دـش . هریچ  همه  رب  هرظانم  رد  ترـضح  نآ  دومن و  توعد  (ع ) اضر ماما  اـب  هرظاـنم  يارب  ار  نادنمـشناد  زا  یهورگ  نومأـم 
یسک نیتسخن  هتشگ و  راوتسا  حیحص  يهیاپ  رب  هک  تسا  یشناد  دومرف : ماما  دیسرپ . موجن  يهرابرد  يدنه » رصن  نب  حابـص   » مان هب  يدرف 

تـسادخ بناج  زا  ملع  نیا  يهشیر  لصا و  دوب . رهام  نادب  زین  نینرقلاوذ  دوب . سیردا  ترـضح  دروآ  نایم  هب  نخـس  موجن  شناد  زا  هک 
هار نآ  قیاقد  اـفرژ و  هب  ناسانـشرتخا  اـما  تسا ، هتخاـس  ناـنآ  يهژیو  ار  نآ  یللع  هب  یلاـعت  قح  هک  تسا  ناربماـیپ  ملع  زا  شناد  نیا  ... 

. دناهتخیمآ بذک  هب  ار  قح  ور  نیا  زا  هتفاین ؛
ثیدح 14890 ص 100 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم 

موجن میلعت  - 15

(: (ص ربمایپ
. اوُهَْتنا َُّمث  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِتاَُملُظ  ِیف  ِِهب  َنوُدَتْهَت  اَم  ِموُجُّنلا  َنِم  اوُمَّلَعَت 

. دیریگب ارف  دیآ ، ناتراک  هب  ایرد  یکشخ و  یکیرات  رد  نادب  هک  هچنآ  يهزادنا  هب  موجن  ملع  زا 
ثیدح 66 ص 275 ، ج 55 ، راونالاراحب ،

یسانش موجن   ) موجن رد  رکفت  - 16

(: (ع قداص ماما 
ِجوُُرْبلا ِیف  ُلِقَْتنَت  ٌۀَقَلْطُم  اَهُضَْعب  َو  ًۀَعِمَتُْجم  اَّلِإ  ُریِسَت  َال  َو  ِکَلَْفلا  َنِم  اَهَزِکاَرَم  ُقِراَُفت  َال  اَهُضْعَبَف  اَهِریِـسَم  ِفاَِلتْخا  َو  ِموُجُّنلا  ِیف  ُلَّضَفُم  اَی  ْرِّکَف 

ِقِرْـشَْملا َوَْحن  ِهِسْفَِنل  ٌّصاَخ  ُرَخْآلا  َو  ِبِْرغَْملا  َوَْحن  ِکَلَْفلا  َعَم  ٌّماَع  اَمُهُدَـحَأ  ِْنیَِفلَتُْخم  ِْنیَْریَـس  ُریِـسَی  اَْهنِم  ٍدِـحاَو  ُّلُـکَف  اَهِریِـسَم  ِیف  ُقِرَتْفَت  َو 
ِْنیَتَِفلَتُْخم ِْنیَتَکَرَح  ُكَّرَحَتَت  َْکِلت  ِیف  ُۀَـلْمَّنلا  َو  ِلاَمِّشلا  َتاَذ  ُروُدـَت  ُۀَـلْمَّنلا  َو  ِنیِمَْیلا  َتاَذ  ُروُدـَت  یَحَّرلاَـف  یَحَّرلا  یَلَع  ُروُدـَت  ِیتَّلا  ِۀَـلْمَّنلاَک 

ِْهیَلَع َیِه  اَم  یَلَع  ْتَراَص  َموُجُّنلا  َّنَأ  َنیِمِعاَّزلا  ِلَأْساَف  اَهِْفلَخ  َیلِإ  اَُهبِذَْـجت  یَحَّرلا  َعَم  ٌۀَهَرْکَتْـسُم  يَرْخُْألا  َو  اَـهَماَمَأ  ُهَّجَوَتَتَف  اَهِـسْفَِنب  اَمُهاَدْـحِإ 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 557 

http://www.ghaemiyeh.com


ِیتْأَی َراَص  َْفیَکَف  ٌدِـحاَو  یًنْعَم  َلاَمْهِْإلا  َّنِإَف  ًۀَـلِقَْتنُم  اَهُّلُک  َنوُکَت  َْوأ  ًۀَِـبتاَر  اَهُّلُک  َنوُکَت  ْنَأ  اَهَعَنَم  اَم  اََـهل  ٍِعناَـص  اـَل  َو  ٍدْـمَع  ِْریَغ  ْنِم  ِلاَـمْهِْإلِاب 
َْسَیل َو  ٍریِدـْقَت  َو  ٍۀَـمْکِح  َو  ٍرِیبْدـَت  َو  ٍدْـمَِعب  ِْهیَلَع  ِناَریِـسَی  اَم  یَلَع  ِْنیَقیِرَْفلا  َریِـسَم  َّنَأ  ُناََیب  اَذَـه  یِفَف  ٍریِدـْقَت  َو  ٍنْزَو  یَلَع  ِْنیَتَِفلَتُْخم  ِْنیَتَکَرَِحب 
ِیتَّلا ُتَالَالَّدلا  ِتَلَطََبل  ًۀَِبتاَر  اَهُّلُک  َْتناَک  َْول  اَهَّنِإ  اَْنُلق  اًلِقَْتنُم  اَهُـضَْعب  َو  ًاِبتاَر  ِموُجُّنلا  ُضَْعب  َراَص  َِمل  َو  ٌِلئاَق  َلاَق  ْنِإَف  ُۀَـلِّطَعُْملا  ُمُعَْزت  اَمَک  ٍلاَمْهِِإب 

ِموُجُّنلا َو  ِسْمَّشلا  ِلُّقَنَِتب  َِملاَْعلا  ِیف  ُثَدُْحی  اَّمِم  َءاَیْشَأ  یَلَع  ُّلَدَتُْسی  ْدَق  اَمَک  ِجوُُرْبلا  َنِم  ٍجُْرب  ِّلُک  ِیف  اَهِریِسَم  َو  ِۀَلِقَْتنُْملا  ِلُّقَنَت  ْنِم  اَِهب  ُّلَدَتُْـسی 
ِیف اَِهلُّقَنَِتب  اَْهنِم  ِۀَـلِقَْتنُْملا  ِریِـسَِمب  ُفَقُوی  اَمَّنِإ  ُهَّنَِأل  ِْهیَلَع  ُفَقُوی  ٌمْسَر  َال  َو  ُفَْرُعت  ُلِزاَنَم  اَهِریِـسَِمل  ْنُکَی  َْمل  ًۀَـلِقَْتنُم  اَهُّلُک  َْتناَک  َْول  َو  اَِهلِزاَنَم  ِیف 

ِتَلََطب َو  اَهُماَِظن  َطَلَتْخَال  ٍةَدِحاَو  ٍلاَِحب  اَُهلُّقَنَت  َناَک  َْول  َو  اَْهیَلَع  ُزاَتْجَی  ِیتَّلا  ِلِزاَنَْملِاب  ِضْرَْألا  یَلَع  ِِرئاَّسلا  ِْریَـس  یَلَع  ُّلَدَتُْـسی  اَمَک  ِۀَِـبتاَّرلا  ِجوُُرْبلا 
َو اَهِْریَـس  ِفاَِلتْخا  یِفَف  اَنْفَـصَو  ِیتَّلا  ِۀَـهِْجلا  َنِم  َلاَمْهِْإلا  اَْهیَلَع  ُبِجُوت  ٍةَدِـحاَو  ٍلاَح  یَلَع  اَهَتَنُوْنیَک  َّنِإ  َلوُقَی  ْنَأ  ٍِلئاَِقل  َغاََسل  َو  اَـهِیف  ُبِرآَْـملا 

 ... اَهِیف ِرِیبْدَّتلا  َو  ِدْمَْعلا  یَلَع  ٍلِیلَد  ُنَْیبَأ  ِۀَحَلْصَْملا  َو  ِبِرآَْملا  َنِم  َِکلَذ  ِیف  اَم  َو  اَِهفُّرَصَت 
زکرم رد  اهنآ  زا  یضعب  هکنیا  دناوخیم ، ارف  اهنآ  ریـس  طخ  فالتخا  اههراتـس و  رد  رّکفت  هب  ار  لضفم  (ع ) قداص ماما  ثیدح  نیا  رد 

... دنتسه ادج  دوخ  ریسم  رد  دازآ و  رگید  یضعب  دنکیم و  ریس  یهورگ  دوخ 
هدـیرفآ یهلا ـ  ریبدـت ـ  اب  اـهنآ  هکلب  دـناهدماین  هدـیدپ  یقاـفتا  روط  هب  لاـمها و  هب  ناگراتـس  هک  دریگیم  هجیتن  دوخ  يهدومرف  زا  ماـما 

دناهدش .
ص 114 ج 3 ، راونالاراحب ،

موجن ملع  هاگیاج  - 17

(: (ع مظاک ماما 
ِموُجُّنلا ِْملِع  َیلِإ  َۀَمِطاَف  ِیَنب  اَی  ْمُکَنُوبِْسنَی  َساَّنلا  َّنِإ  َُهل  َلاَق  ُهَْدنِع  َرَضَح  اَّمَلَف  ُهَرَضْحَأَف  (ع ) ٍرَفْعَج ِْنب  یَسُوم  َیلِإ  َثََعب  َدیِشَّرلا  َنوُراَه  َّنَأ  َِيُور 

َو اُوتُکْساَف  َرَدَْقلا  اوُرَکَذ  اَذِإ  َو  اُوتُکْساَف  ِیباَحْـصَأ  اوُرَکَذ  اَذِإ  َلاَق  (ص ) ِهَّللا َلوُسَر  َّنِإ  َنُولوُقَی  ِۀَّماَْعلا  ُءاَهَُقف  َو  ٌةَدِّیَج  ٌۀَفِْرعَم  اَِهب  ْمُکَتَفِْرعَم  َّنَأ  َو 
َنِیفِراَع اُوناَک  ْمِِهتَماَمِِإب  ُۀَـعیِّشلا  ُلوُقَت  َنیِذَّلا  ُُهتَّیِّرُذ  َو  ُهُدَالْوَأ  َو  ِموُجُّنلا  ِْملِِعب  ِِقئاَلَْخلا  َمَلْعَأ  َناَک  (ع ) َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َو  اُوتُکْـساَف  ُموُجُّنلا  َرِکُذ  اَذِإ 

اَم ٌۀَحیِحَـص  َموُجُّنلا  َّنَأ  َال  َْول  َو  َموُجُّنلا  َحَدَم  ْدَق  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َو  ِهِیف  ٌنوُعْطَم  ُهُداَنْـسِإ  َو  ٌفیِعَـض  ٌثیِدَـح  اَذَـه  (ع ) ُمِظاَْکلا َُهل  َلاَقَف  اَِهب 
يُِرن َِکلذَـک  َو  (ع ) ِنَمْحَّرلا ِلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  ِّقَح  ِیف  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َلاَق  ْدَـق  َو  اَِهب  َنیِِملاَـع  اُوناَـک  (ع ) ُءاَِـیْبنَْألا َو  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  اَهَحَدَـم 
ْنُکَی َْمل  ْوَلَف  ٌمیِقَـس  یِّنِإ  َلاـقَف  ِموُجُّنلا  ِیف  ًةَرْظَن  َرَظَنَف  َرَخآ  ٍعِضْوَم  ِیف  َلاَـق  َو  َنِیِنقوُْملا  َنِم  َنوُـکَِیل  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َتوُـکَلَم  َمیِهاْربِإ 
َلاَقَف اَِهب  َمَْسقَأ  ْدَـق  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َو  ِموُجُّنلِاب  ِِهناَمَز  ِلْهَأ  َمَلْعَأ  َناَک  (ع ) ُسیِرْدِإ َو  ٌمیِقَـس  یِّنِإ  َلاَق  اَم  َو  اَهِیف  َرَظَن  اَـم  ِموُجُّنلا  ِْملِِعب  ًاـِملاَع 

َِکلَذـِب ِینْعَی  َو  ًاْرمَأ  ِتارِّبَدُْـملاَف  ِِهلْوَق  َیلِإ  ًاقْرَغ  ِتاـعِزاَّنلا  َو  َرَخآ  ٍعِضْوَم  ِیف  َلاَـق  َو  ٌمیِظَع  َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  َو  ِموُجُّنلا  ِِعقاوَِمب  ُمِْسقُأ  ـالَف 
َوُه َو  ِموُجُّنلا  ِْملِع  ْنِم  َفَرْشَأ  ُنوُکَی  اَم  ِنآْرُْقلا  ِْملِع  َدَْعب  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِْرمَِأب  ِراَهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ُرَهْظَی  يِذَّلا  َو  ٍتاَراَّیَس  َْعبَـس  َو  ًاجُْرب  َرَـشَع  ْیَْنثا 

َلاَقَف ُهُرُکْذَن  اَم  َو  َْملِْعلا  اَذَه  ُفِْرعَن  ُنَْحن  َو  َنوُدَتْهَی  ْمُه  ِمْجَّنلِاب  َو  ٍتامالَع  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  َنیِذَّلا  ِءاَِیْبنَْألا  ِۀَثَرَو  َو  ِءاَیِصْوَْألا  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ُْملِع 
ْعِجْرا َو  َْملِْعلا  اَذَـه  ِّطَغ  َو  ِِهب  َّماَوَْعلا  ِسِّفَن  َو  َْکیَلَع  اوُعِّنَُـشی  َال  یَّتَح  ِساَّنلا  ِّماَوَع  َو  ِلاَّهُْجلا  َدـْنِع  ُهوُرِهُْظت  َال  یَـسُوم  اَی  َْکیَلَع  ِهَّللِاب  ُنوُراَـه  َُهل 

ِّقَِحب َو  ِرَْبنِْملا  َو  ِْربَْقلا  ِّقَِحب  َُهل  َلاَقَف  ْلَس  َُهل  َلاَـقَف  اَِـهب  ِینِْربْخَأ  َکـْیَلَع  ِهَّللاـِب  يَرْخُأ  ٌۀـَلَأْسَم  ْتَیَِقب  ْدَـق  َو  ُنوُراَـه  َُهل  َلاَـق  َُّمث  َكِّدَـج  ِمَرَح  َیلِإ 
یِّنِمآ (ع ) یَـسُوم َُهل  َلاَقَف  ِموُجُّنلا  ِْملِع  ْنِم  اَذَـه  ُفِْرعَت  َکَّنَِأل  َکَْـلبَق  ُتُومَأ  اـَنَأ  ْمَأ  ِیْلبَق  ُتوُمَت  َْتنَأ  ِینِْربْخَأ  (ص ) ِهَّللا ِلوُسَر  ْنِم  َکـَِتباَرَق 

. ٌبیِرَق ِیتاَفَو  َو  ُبِذْکَأ  َال  َو  ُْتبَذَک  اَم  َو  َکَْلبَق  ُتُومَأ  اَنَأ  َلاَقَف  ُناَمَْألا  ََکل  َلاَقَف  َكَِربْخُأ  یَّتَح 
نارتخا ملع  نتـسناد  هب  ار  همطاف  نادـنزرف  امـش  مدرم  هک  تفگ  ناشیا  هب  هدومن و  راضحا  ار  (ع ) مظاک ماما  نوراه ، هک  هدـمآ  تیاور  رد 

ماما هک  یلاـح  رد  دـیدرگ ، تکاـس  دور  نخـس  موجن  زا  هک  یماـگنه  دومرف : (ص ) ربماـیپ دـنیوگیم  هماـع  ياـهقف  یلو  هتـسناد  بوسنم 
درک حدم  ار  موجن  دنوادخ  نوچ  تسا ، شودخم  شدنس  فیعض و  ثیدح  نیا  دومرف : ماما  دوب . موجن  شناد  هب  مدرم  نیرتاناد  (ع ) یلع
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هب رگا  مرامیب . نم  تفگ : دوخ  موق  هب  درک و  یهاگن  نامسآ  ناگراتس  هب  میهاربا  ترـضح  هک  نانچمه  دندوب . هاگآ  نادب  زین  ناربمایپ  و 
ماـما هب  نوراـه  همادا  رد  سپـس  دوب . موجن  هب  دوخ  ناـمز  لـها  نیرتملاـع  زین  سیردا  ترـضح  درکیمن . هاـگن  دوبن ، هاـگآ  موجن  شناد 

زا لبق  نم  دومرف : ماما  ینادیم ؟ موجن  ملع  قیرط  زا  ار  هلأسم  نیا  اریز  مریمیم ، وت  زا  شیپ  نم  اـی  درم  یهاوخ  نم  زا  لـبق  وت  اـیآ  تفگ :
. درم مهاوخ  وت 

ثیدح 14898 ص 102 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم 

موجن ملع  زاوج  - 18

(: (ع قداص ماما 
. اَهُمَْلعَی ْنَم  ِضْرَْألا  ِیف  َو  ْمَعَن  َلاَق  اَهُمَْلعَی  ْنَم  ِضْرَْألا  ِیف  َو  َُهل  ُْتلُقَف  ْمَعَن  ِیل  َلاَق  َیِه  ٌّقَح  َأ  ِموُجُّنلا  ِنَع  (ع ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس 

زا دـنکیم  لاؤس  سپـس  دراد . تقیقح  ملع  نیا  هلب  دـیامرفیم : ماما  دـسرپیم ، موجن  ملع  تقیقح  دروم  رد  (ع ) قداص ماـما  زا  یـصخش 
یلب دیامرفیم : ماما  دنادب ، ار  ملع  نیا  هک  تسه  یسک  نیمز  يور  رد  ایآ  (ع ) ماما

ثیدح 14891 ص 100 ، ج 13 ، لئاسولاكردتسم ،

موجن هب  رظن  زاوج  - 19

(: (ع قداص ماما 
. ْمَعَن َلاَق  اَهِیف  ُرَظَّنلا  ُّلِحَی  ْلَهَف  ِموُجُّنلا  ِیف  ُرُْظنَی  َناَک  اَنَّدَج  َو  اَنَابَأ  َّنَأ  (ع ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  َیلِإ  اَبَتَک 

اهنآ هب  رظن  ایآ  دنتسنادیم ، موجن  ام  دج  ردپ و  دندیسرپ : نآ  رد  دنتشون و  ياهمان  (ع ) قداص ماما  هب  لهـس ـ  رـسپ  ود  نوراه ـ  دمحم و 
هلب دیامرفیم : ماما  تسا ؟ لالح 

ثیدح 14895 ص 102 ، ج 13 ، لئاسولاكردتسم ،

رمق سمش و  تالاح  - 20

(: (ع داجس ماما 
َيِراَـجَم ِهِیف  َرَّدَـق  َهَّللا  َّنِإ  َو  َلاَـق  ِضْرَأـْلا  َو  ِءاَـمَّسلا  َْنَیب  ُهَّللا  ُهَـقَلَخ  يِذَّلا  َرْحَْبلا  ِهـَْیلِإ  َنوُجاَـتْحَی  اَّمِم  ِساَّنِلل  ُهَّللا  اَهَرَّدَـق  ِیتَّلا  ِتاَـیْآلا  َنـِم  َّنِإ 

َکَلَْفلا َنوُریُِدی  ْمُهَف  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  ُهَعَم  ًاکَلَم  ِکَلَْفلِاب  َلَّکَو  َُّمث  ِکَلَْفلا  یَلَع  ُهَّلُک  َکلَذ  َرَّدَق  َُّمث  ِبِکاَوَْکلا  َو  ِموُجُّنلا  َو  ِرَمَْقلا  َو  ِسْمَّشلا 
ُبُونُذ ْتَُرثَک  اَذِإ  َو  اَِهتَْلَیل  َو  اَهِمْوَِیل  اَـهِیف  ُهَّللا  اَهَرَّدَـق  ِیتَّلا  اَِـهلِزاَنَم  ِیف  َْتلَزَنَف  ُهَعَم  ُبِکاَوَْکلا  َو  ُموُجُّنلا  َو  ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  ِتَراَد  ُهوُراَدَأ  اَذِإَـف 
ِموُجُّنلا َو  ِرَمَْقلا  َو  ِسْمَّشلا  يِراَجَم  ِْهیَلَع  يِذَّلا  َکَلَْفلا  َلیُِزی  ْنَأ  ِکَلَْفلِاب  َلَّکَوُْملا  َکَلَْملا  َرَمَأ  ِِهتاَیآ  ْنِم  ٍۀَـیِآب  ْمُهَِبتْعَتْـسَی  ْنَأ  ُهَّللا  َداَرَأ  َو  ِداَبِْعلا 

يِذَّلا ِرْحَْبلا  َِکلَذ  ِیف  ُسْمَّشلا  ُریِـصَتَف  ُهَنُولیُِزیَف  َلاَق  ِهیِراَجَم  ْنَع  َکَلَْفلا  اُولیُِزی  ْنَأ  ِکَلَْملا  َْفلَْألا  َنیِْعبَّسلا  َِکَئلوُأ  ُکَلَْملا  ُُرمْأَیَف  ِبِکاَوَْکلا  َو 
ُهَْقلَخ َفِّوَُخی  ْنَأ  ُهَّللا  ُّبُِحی  اَم  یَلَع  ِرْحَْبلا  ِیف  ُسْمَّشلا  ِتَسَمَط  َۀَیْآلا  َمِّظَُعی  ْنَأ  ُهَّللا  َداَرَأ  اَذِإَف  اَُهنَْول  ُرَّیَُغی  َو  اَهُؤْوَض  ُسِمْطَیَف  ِهِیف  ُکَلَْفلا  يِرْجَی 

َلَّکَوُْملا َکَلَْملا  َرَمَأ  اَمُهاَرْجَم  َیلِإ  اَمُهَّدُرَی  َو  اَمُهَجِرُْخی  ْنَأ  ُهَّللا  َداَرَأ  اَذِإَف  ِرَمَْقلِاب  ُلَعُْفی  َِکلَذَک  َو  ِسْمَّشلا  ِفاَسِْکنا  ِةَّدِش  َْدنِع  َِکلَذَف  ِۀَـیْآلِاب 
ُْنب ُِّیلَع  َلاَق  َُّمث  َِکلَذ  ُْلثِم  ُرَمَْقلا  َو  ٌةَرِدَـک  َیِه  َو  ِءاَْملا  َنِم  ُجُرْخَتَف  ُهاَرْجَم  َیلِإ  َکَـلَْفلا  ُکَـلَْملا  ُّدُرَیَف  اَـهاَرْجَم  َیلِإ  َسْمَّشلا  َّدُرَی  ْنَأ  ِکَـلَْفلِاب 

(ع) َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َلاَق  َو  َلاَق  اوُعِجاَر  َو  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعَْزفاَف  َِکلَذ  َناَک  اَذِإَف  اَِنتَعیِش  ْنِم  َناَک  ْنَم  اَّلِإ  ُبَهْرَی  َال  َو  اَمَُهل  ُعَْزفَی  َال  ُهَّنِإ  اَمَأ  (ع ) ِْنیَسُْحلا
َو ًاخَسْرَف  َنیِّتِس  ِیف  ًاخَسْرَف  َنوُّتِس  ُسْمَّشلا  َو  ٍماَع  ِۀَئاِم  ُةَریِسَم  اَْهنِم  ُناَرْمُْعلا  َو  ٍماَع  ِۀَئاِمَِعبْرَأ  ُةَریِسَم  اَْهنِم  ُباَرَْخلا  ٍماَع  ِۀَئاِمِسْمَخ  ُةَریِـسَم  ُضْرَْألا 
َو ِضْرَْألا  یَلَع  ٍلَبَج  ِمَظْعَأَک  ُبِکاَوَْکلا  َو  ِضْرَْألا  ِلْهَِأل  اَمُهُروُهُظ  َو  ِءاَمَّسلا  ِلْهَِأل  ِناَئیُِضی  اَمُُهنوُُطب  ًاخَسْرَف  َنیَِعبْرَأ  ِیف  ًاخَـسْرَف  َنوَُعبْرَأ  ُرَمَْقلا 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 559 

http://www.ghaemiyeh.com


ِرَمَْقلا َْلبَق  َسْمَّشلا  َقَلَخ 
نآ دـیامنیم و  هراشا  هداد  رارق  مدرم  زاین  يارب  ار  اهنآ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یهلا  ياـههناشن  هب  (ع ) داجـس ماـما  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد 

سپـس داد و  رارق  يرادـم  کـلف و  رد  ار  اـهنیا  يهمه  هک  ناگراتـس  هاـم و  دیـشروخ ، يراـجم  نامـسآ ، نیمز و  ناـیم  اـیرد  زا  تراـبع 
هب دنناخرچیم ، ار  کلف  ناگتشرف  هک  یتقو  داد . رارق  لیکو  اهنآ  رب  ار  تسا  رگید  يهتـشرف  رازه  داتفه  وا  نامرف  تحت  هک  ار  ياهتـشرف 

 ... دنسرب هدرک  نیعم  دنوادخ  هک  دوخ  ياههاگلزنم  هب  ات  دنخرچیم  نآ  اب  ناگراتس  هام و  دیشروخ و  نآ  عبت 
هب هک  تسا  دنوادخ  ناگراتـس  دیـشروخ و  نیمز ، نامـسآ ، هلمج  زا  تادوجوم  يهمه  ّربدم  قلاخ و  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا 

دنتسه . شخرچ  تکرح و  رد  وا  روتسد 
ثیدح 4 ص 146 ، ج 55 ، راونالاراحب ،

موجن ملع  تیناقح  - 21

(: (ع قداص ماما 
ِمَجَْعلا َنِم  اًلُجَر  َذَخَأَف  ٍلُجَر  ِةَروُص  ِیف  ِضْرَْألا  َیلِإ  َيِرَتْشُْملا  َثََعب  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمَعَن  َلاَقَف  َیِه  ٌّقَح  َأ  ِموُجُّنلا  ِنَع  (ع ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس 

ٍلُجَر ِدَِـیب  َذَـخَأ  َو  ُهاَّحَنَف  َلاَق  َوُه  َْنیَأ  ِيرْدَأ  اَم  َو  ِکَلَْفلا  ِیف  ُهاَرَأ  اَم  َلاَقَف  يِرَتْشُْملا  َْنیَأ  ْرُْظنا  َُهل  َلاَـق  َُّمث  َغََلب  ْدَـق  ُهَّنَأ  َّنَظ  یَّتَح  َموُجُّنلا  ُهَمَّلَعَف 
ًۀَقْهَـش َقَهَـش  َو  َلاَق  يِرَتْشُْملا  َْتنَأ  َکَّنَأ  یَلَع  ُّلُدََیل  ِیباَسِح  َّنِإ  َلاَقَف  َوُه  َْنیَأ  يِرَتْشُْملا  َیلِإ  ْرُْظنا  َلاَق  َو  َغََلب  ْدَق  ُهَّنَأ  َّنَظ  یَّتَح  ُهَمَّلَعَف  ِْدنِْهلا  َنِم 
تقیقح موجن  ملع ـ  ایآ ـ  هک  دـنکیم  لاؤس  (ع ) قداص ماما  زا  یـصخش  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  . َكاَنُه ُْملِْعلاَف  ُُهلْهَأ  ُهَْملِع  َِثرَو  َو  َتاَمَف 

نیا دتـسرفیم و  نیمز  هب  يدرم  تروص  رد  ار  يرتشم  يهرایـس  ادخ  هک  دـننکیم  هراشا  سپـس  هلب ، دـنیامرفیم : خـساپ  رد  ناشیا  دراد ؟
مجع درم  هب  سپـس  هدـش ، ملاـع  وا  دـنکیم  ناـمگ  هکنیا  اـت  دـهدیم  داـی  موـجن  ملع  وا  هـب  دـنکیم و  ادـیپ  ار  مـجع  زا  يدرم  يرتـشم 

دای موجن  وا  هب  دـنکیم و  ادـیپ  دـنه  زا  يدرم  يرتشم  نیا  سپـس  منادیمن ..  دـیوگیم : وا  يرتشم . تساـجک  نیبب  نک  هاـگن  دـیوگیم :
دنکیم تلالد  نم  يهبـساحم  انامه  دیوگیم : يدنه  درم  يرتشم ، تساجک  نیبب  نک  هاگن  دیوگیم : يدـنه  درم  نیا  هب  دـعب  دـهدیم و 

ملع رد  دـنه  مدرم  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدـح  زا  دـسریم . يدـنه  درم  يهداوناـخ  هب  يرتشم  درم  نآ  ملع  و  یتسه ... ، يرتـشم  وت  هک 
. دنراد ینالوط  يهقباس  موجن 

ثیدح 507 ص 330 ، ج 8 ، یفاک ، لوصا 

ناگراتس اب  ندرک  مکح  - 22

(: (ع قداص ماما 
ُءَْون ُرُطْمَی  َنُولوُقَی  اُوناَک  َلاَق  َنوُکِرْـشُم  ْمُه  َو  اَّلِإ  ِهَّللِاب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  ام  َو  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ْنَع  (ع ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ٍْبیَعُـش  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع 

. َنُولوُقَی اَِمب  ْمُهَنُوقِّدَُصیَف  َءاَفَرُْعلا  َنُوتْأَی  اُوناَک  ْمُهَّنَأ  اَْهنِم  َو  ُرُطْمَی  َال  اَذَک  ُءَْون  َو  اَذَک 
ماما مدرک ، لاؤس  نوکرـشم ) مه  الا و  هللااب  مهرثکا  ُنمؤی  ام  و   ) يهفیرـش يهیآ  هب  عجار  (ع ) قداص ماما  زا  دـیوگیم : بیعـش  نب  بوقعی 

نیمجنم دزن  سپـس  دوشیمن . ثعاب  هراتـس  نالف  دوشیم و  ناراب  شزیر  ثعاب  هراتـس  نـالف  دـنتفگیم  هک  دـندوب  یناـسک  اـهنآ  دومرف 
. دندرکیم دییأت  ار  هتفگ  نیا  زین  اهنآ  دنتفریم و 

ثیدح 15047 ص 373 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو 

موجن ساسا  رب  ندرک  مکح  - 23
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(: (ع قداص ماما 
َّرَّشلا َِعلاَّطلا  ُْتیَأَر  َو  ِِعلاَّطلا  َیلِإ  ُتْرَظَن  اَذِإَف  َۀَـجاَْحلا  ُدـیِرُأَف  ِْملِْعلا  اَذَِـهب  ُتِیُلْتبا  ِدَـق  یِّنِإ  (ع ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَـق  َنَیْعَأ  ِْنب  ِکـِلَْملا  ِدـْبَع 

. َکَُبتُک ْقِرْحَأ  َلاَق  ْمَعَن  ُْتُلق  یِضْقَت  ِیل  َلاَقَف  ِۀَجاَْحلا  ِیف  ُْتبَهَذ  ِْریَْخلا  َِعلاَط  ُْتیَأَر  اَذِإ  َو  اَهِیف  ْبَهْذَأ  َْمل  َو  ُتْسَلَج 
مهاوخیم یتـقو  متـسه ، فقاو ـ  و  ـالتبم ـ  موجن  ملع  هب  نم  هک  مدرک  ضرع  (ع ) قداـص ماـما  تمدـخ  دـیوگیم : نیعا  نب  کلملادـبع 

. مریگیم ار  راک  لابند  دشاب  ریخ  علاط  رگا  موریمن و  راک  نآ  لابند  منیشنیم و  دشاب  رـش  علاط  رگا  مرگنیم ، علاط  هب  مهد  ماجنا  يراک 
ـ  هدن ماجنا  ار  راک  نیا  رگید  نازوسب ـ  ار  تیاهباتک  دومرف : هلب ، متفگ : ینکیم ؟ مکح  نآ  قبط  رب  ایآ  دومرف : (ع ) ماما

ثیدح 15041 ص 370 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو 

ع)  ) قداص ماما  لمعلا  روتسد  - 24

(: (ع قداص ماما 
ٌریِغَـص ٌبَکْوَک  ِِهْبنَِجب  اَْهنِم  یَطْـسُْولا  ِۀَثاَلَّثلا  ِبِکاَوَْکلا  ٍشْعَن  ِتاََنب  َیلِإ  ْرُْظنا  َلاَقَف  َبِراَقَْعلا  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  (ع ) ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 

ِلآ َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َمَلْـسَأ  َّبَر  َّمُهَّللا  ٍتاَّرَم  َثاََلث  ُْلق  َو  ٍۀَْـلَیل  َّلُـک  ِْهَیلِإ  َرَظَّنلا  َّدِـحَأ  َمَلْـسَأ  ِهیِّمَُـسن  ُنَْحن  َو  اَـهُّسلا  ُبَرَْعلا  ِهیِّمَُـست  ُْهنِم  ٌبیِرَق 
. ُبَْرقَْعلا ِیْنَتبَرَضَف  ًةَدِحاَو  ًةَّرَم  اَّلِإ  يِرْهَد  ُْذنُم  ُُهتْکََرت  اَمَف  ُقاَحْسِإ  َلاَق  اَنْمِّلَس  َو  ْمُهَجَرَف  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم 

هکنیا نآ  دنکیم و  نایب  وا  هب  یلمعلا  روتسد  (ع ) ماما مسرتیم . برقع  زا  نم  دنکیم  ضرع  (ع ) قداص ماما  هب  یـصخش  ثیدح  نیا  رد 
. دنیوگیم ملسا  نآ  هب  تیب  لها  اهس و  نآ  هب  برع  هک  تسا  ياهراتس  شعن  تانب  یکیدزن  رد  دنک و  هاگن  شعن  تانب  هب 

یَلَع ِّلَص  َمَلْسَأ  َّبَر  َّمُهَّللا   » دیوگب هبترم  هس  هتشاد و  فوطعم  هراتـس  نیا  هب  بش  ره  ار  دوخ  هاگن  دیامرفیم : رگشـسرپ  صخـش  هب  ماما 
شوـمارف مرمع  لوـط  رد  ار  ماـما  لمعلاروتـسد  نیا  نم  دـیوگیم  هدـننکلاؤس  درف  سپـس  اَنْمِّلَـس » َو  ْمُـهَجَرَف  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

دز . شین  ارم  برقع  راب  نآ  هک  بش  کی  رگم  مدرکن ،
ثیدح 6 ص 570 ، ج 2 ، یفاکلا ، لوصا 

ماما ياعد  - 25

(: (ع یلع ماما 
َریِمَأ اَـی  ٌِقماَر  ْلـَب  ُْتلُقَف  ٌِقماَر  ْمَأ  َْتنَأ  ٌدـِقاَر  َأ  ُفْوـَن  اَـی  َلاَـقَف  ِموُـجُّنلا  َیلِإ  َرَظَنَف  ِهِشاَِرف  ْنِم  َجَرَخ  ْدَـق  َو  ٍۀَْـلَیل  َتاَذ  (ع ) َنِینِمْؤُْـملا َریِمَأ  ُْتیَأَر 

َو ًابیِط  اَهَءاَم  َو  ًاشاَِرف  اََهباَُرت  َو  ًاطاَِسب  َضْرَْألا  اوُذَـخَّتا  ٌمْوَق  َِکَئلوُأ  ِةَرِخآـْلا  ِیف  َنِیبِغاَّرلا  اَْینُّدـلا  ِیف  َنیِدِـهاَّزِلل  َیبوُط  ُفَْون  اَـی  َلاَـقَف  َنِینِمْؤُْملا 
َلاَقَف ِْلیَّللا  َنِم  ِۀَعاَّسلا  ِهِذَه  ِْلثِم  ِیف  َماَق  (ع ) َدُواَد َّنِإ  ُفَْون  اَی  (ع ) ِحیِـسَْملا ِجاَْهنِم  یَلَع  ًاضْرَق  اَْینُّدلا  اوُضَرَق  َُّمث  ًاراَثِد  َءاَعُّدـلا  َو  ًاراَعِـش  َنآْرُْقلا 

. ِْریَْخلا ًاّیِطْرُش  َْوأ  ًافیِرَع  َْوأ  ًاراَّشَع  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  َُهل  َبیُِجتْسا  اَّلِإ  ُهَّبَر  ٌْدبَع  اَهِیف  وُعْدَی  َال  ٌۀَعاَس  اَهَّنِإ 
تاهدید ای  ياهدیباوخ  فون  دومرف : تخادنا و  ناگراتس  هب  یهاگن  هدمآ ، نوریب  دوخ  رتسب  زا  مدید  ار  (ع ) یلع یبش  دیوگ : یلاِکب  فَون 

. دنتسب ناهج  نادب  دنتسسگ و  ناهج  نیا  زا  لد  هک  نانآ  اشوخ  فون ! دومرف : تسا . زاب  ماهدید  متفگ : تسا ؟ زاب 
وا زا  هکنآ  زج  دنکن  اعد  نآ  رد  ياهدـنب  هک  تسا  یتعاس  نیا  تفگ : دـش و  نوریب  بش  زا  یتقو  نینچ  رد  (ع ) دواد فون ! دومرف : سپس 

دوش ... هتفریذپ 
ص 276 ج 66 ، راونألاراحب ،

باوخ زا  دعب  ياعد  - 26
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(: (ع رقاب ماما 
ُّبَر ٌسوُُّدق  ٌحوُّبُـس  ْلُقَف  ِکیِّدلا  َتْوَص  َْتعِمَـس  اَذِإَف  ُهَدـُبْعَأ  َو  ُهَدَـمْحَِأل  یِحوُر  َّیَلَع  َّدَر  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِلُقَف  َکِماَنَم  ْنِم  ِْلیَّللِاب  َتُْمق  اَذِإ 
َْتنَأ اَّلِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َال  ُهَّنِإَف  ِیل  ْرِفْغاَف  یِـسْفَن  ُتْمَلَظ  َو  ًاءوُس  ُْتلِمَع  َكَدْحَو  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َکَبَـضَغ  َُکتَمْحَر  ْتَقَبَـس  ِحوُّرلا  َو  ِۀَِـکئاَلَْملا 
َقْوَف اَهُضَْعب  ٌتاَُملُظ  َال  َو  ٍداَهِم  ُتاَذ  ٌضْرَأ  َال  َو  ٍجاَْربَأ  ُتاَذ  ٌءاَمَس  َال  َو  ٍجاَد  ٌْلَیل  َْکنِم  يِراَُوی  َال  َّمُهَّللا  ُِلق  َو  ِءاَمَّسلا  ِقاَفآ  ِیف  ْرُْظناَف  َتُْمق  اَذِإَف 
َْتنَأ َو  ُنُویُْعلا  ِتَماَن  َو  ُموُجُّنلا  ِتَراَغ  ُروُدُّصلا  یِفُْخت  اَم  َو  ُِنیْعَأـْلا  َۀَِـنئاَخ  ُمَْلعَت  َکـِْقلَخ  ْنِم  ِجـِلْدُْملا  ِيَدَـی  َْنَیب  ُجـِلُْدت  ٌّیُِّجل  ٌرَْحب  اـَل  َو  ٍضَْعب 

. نیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  َنِیلَسْرُْملا  َِهلِإ  َو  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  یِّبَر  َناَْحبُس  ٌمَْون  َال  َو  ٌۀَنِس  َكُذُخَْأت  َال  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا 
هب همادا  رد  ترضح  سپس  دناوخب . ار  نآ  دش  رادیب  باوخ  زا  ناسنا  یتقو  هک  دنکیم  نایب  ار  ییاعد  (ع ) رقاب ماما  فیرش  ثیدح  نیا  رد 
هک دـیامرفیم  هدرک و  هراـشا  نامـشچ  نتفر  باوخ  هب  موجن و  ندـش  ناـهنپ  هب  اـعد  رد  دـنکیم و  توعد  نامـسآ  قاـفآ  هب  ندرک  هاـگن 

. دریگیم نیگنس  هن  کبس و  باوخ  هن  ار  وا  هک  تساجرباپ  يهدنز  دنوادخ 
ثیدح 12 ص 538 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا 

یکلف رود  - 27

(: (ع قداص ماما 
اَذ اَم  ُنوُکَی  َُّمث  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َکَلَـس  ٍداَو  ِّيَأ  ِیف  َکَلَه  َْوأ  َتاَم  َلیِقَف  ُکَلَْفلا  َراَدَتْـسا  اَذِإ  َلاَق  ِِمئاَْقلا  ُۀَـماَلَع  اَم  (ع ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 

. ِْفیَّسلِاب اَّلِإ  ُرَهْظَی  َال  َلاَق 
روظنم تسا  نکمم  دخرچب . دنزب و  رود  کلف  هک  یتقو  زا  ترابع  نآ  تسا و  هدش  رـصع  ماما  روهظ  زا  ياهناشن  هب  هراشا  ثیدح  نیا  رد 

... . دنشاب یعجر  تکرح  لاح  رد  هرایس  تفه  ره  هکنیا  ای  كالفا  لک  تکرح  یکلف  تکرح  زا 
ثیدح 21 ص 148 ، ج 51 ، راونالاراحب ،

سمشلادر - 28

(: (ع قداص ماما 
اَّمَلَف (ع ) َنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ  یَلَع  َو  ٍنُون  ِْنب  َعَشُوی  یَلَع  ُسْمَّشلا  َّدَُرت  َْمل  َنیِح  ًۀَحیِحَـص  َْتناَک  َوُه  َکـِلَذ  َو  اَـیْؤُّرلا  َنِم  ُّحَـصَأ  ُموُجُّنلا  َنُولوُقَی  ٌمْوَق 

. ٌئِطُْخم َو  ٌبیِصُم  ْمُْهنِمَف  ِموُجُّنلا  ُءاَمَلُع  اَهِیف  َّلَض  اَمِْهیَلَع  َسْمَّشلا  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َّدَر 
ترـضح نون و  نب  عشوی  يارب  دیـشروخ  هک  دوب  یتروص  رد  نیا  تسا ، رتقیقد  حیحـص و  باوخ  زا  موـجن  ملع  دـنلئاق  مدرم  زا  یهورگ 

ـ  دـندش و هارمگ  مـلع  نـیا  رد  موـجن  ياـملع  دـنادرگرب ، ود  نآ  يارب  ار  دیــشروخ  لاـعتم  يادـخ  هـک  یناـمز  دوـب . هتــشگنرب  (ع ) یلع
. باوص هب  مه  یخرب  دنوریم و  اطخ  هب  اهنآ  زا  یخرب  دروخ ـ  مه  هب  ناشتابساحم 

ثیدح 15049 ص 374 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو 

دیشروخ لاوز  - 29

(: (ع قداص ماما 
َلاَق ُُهفِْرعَن  ٍءْیَـش  ِّيَِأبَف  َلاَق  ِسْمَّشلا  ِلاَوَزَک  ٌلاََوز  ِْلیَِّلل  َلاَقَف  ِْلیَّللِاب  اََنل  َْفیَکَف  ِراَهَّنلِاب  ُُهفِْرعَن  ِسْمَّشلا  ُلاََوز  َُهل  َلاَقَف  (ع ) ِهَّللا ِدـْبَع  اـَبَأ  َلَأَـس  ُهَّنَأ 

. ْتَرَدَْحنا اَذِإ  ِموُجُّنلِاب 
؟ میمهفب هنوگچ  ار  بش  لاوز  اما  میمهفیم  صخاش و ـ ...  نداد  رارق  اب  زور ـ  اب  ار  دیشروخ  لاوز  ام  دیوگیم : (ع ) قداص ماما  هب  يدرف 
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. دنهن لوفا  يریزارس و  هب  ور  ناگراتس  زا ـ  یضعب  هک ـ  تسا  یتقو  نآ  تسا و  یلاوز  زور  لثم  مه  بش  يارب  دیامرفیم : ماما 
دنیامنیم . عولط  بش  لوا  هک  تسا  یناگراتس  دننکیم ، لوفا  هک  یناگراتس  زا  تیاور  روظنم 

ص 137 ج 80 ، راونالاراحب ،

دعس تاعاس  - 30

(: (ع قداص ماما 
ُْهنَع َُکثِّدَحُأ  َلاَق  ُْهنَع  ِیْنثِّدَـح  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ٌلْصَأ  َُهل  ٌْملِع  اَذَـه  َُهل  ُْتُلق  ِهِدـْنِع  ْنِم  َجَرَخ  اَّمَلَف  ِموُجُّنلا  ِنَع  (ع ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُلَأْسَی  اًلُجَر  ُْتیَأَر 
َوُه َو  ٍتاَعاَس  ِْعبَِسل  َرْهُّظلا  َضَرَف  َو  ٌدْعَـس  َیِه  َو  ٌضْرَف  َوُهَف  ٍۀَعاَس  ِلَّوَِأل  ِرْجَْفلا  َةاَلَـص  َضَرَف  ُهُمْـسا  َّلَج  َهَّللا  َّنِإ  ِسْحَّنلِاب  َُکثِّدَحُأ  َال  َو  ِدْعَّسلِاب 

َۀَمَتَْعلا َو  ٌدْعَـس  َیِه  َو  ٌضْرَف  َوُه  َو  ِْلیَّللا  َنِم  ٍۀَعاَس  ِلَّوَِأل  َبِْرغَْملا  َو  ٌدْعَـس  َیِه  َو  ٌضْرَف  َوُه  َو  ٍتاَعاَس  ِعِْسِتل  َرْـصَْعلا  َلَعَج  َو  ٌدْعَـس  َیِه  َو  ٌضْرَف 
. ٌدْعَس َیِه  َو  ٌضْرَف  َوُه  َو  ٍتاَعاَس  ِثاَلَِثل 

ناشیا هب  ماما  نارای  زا  یکی  دوشیم  جراخ  (ع ) ماما دزن  زا  وا  هک  یتقو  دـسرپیم . یتـالاؤس  موجن  دروم  رد  (ع ) قداـص ماـما  زا  یـصخش 
(ع) ماما دوشیم . ایوج  نآ  دروم  رد  ماما  زا  سپـس  هلب ، دـیامرفیم : ماما  دراد ؟ دوجو  ياهشیر  لصا و  ملع  نیا  يارب  اـیآ  دـنکیم : ضرع 

. دنکیم نایب  وا  يارب  ار  وکین  دعس و  تاعاس  تاقوا و  زین 
ثیدح 9220 ص 124 ، ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم 

دعس سحن و  تاعاس  - 31

(: (ع قداص ماما 
ِسوُحُّنلا ِۀَعاَس  ِیف  اَنَأ  ُجُرْخَأ  َو  اَهِیف  ُجُرْخَیَف  ِدوُعُّسلا  َۀَـعاَس  یَّخَوَتَی  َناَک  َو  ٍموُُجن  َبِحاَص  ُلُجَّرلا  َناَک  َو  ٍضْرَأ  ُۀَمِْـسق  ٍلُجَر  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  َناَک 

یِّنِإ َلاَق  َكاَذ  اَم  َو  ِرَخْآلا  َْلیَو  ُْتُلق  ُّطَق  ِمْوَْیلاَک  ُْتیَأَر  اَم  َلاَق  َُّمث  يَرُْسْیلا  یَلَع  یَنُْمْیلا  ُهَدَی  ُلُجَّرلا  َبَرَضَف  ِْنیَمْسِْقلا  ُْریَخ  ِیل  َجَرَخَف  اَنْمَـسَْتقاَف 
َُکثِّدَـحُأ َال  َأ  ُْتلُقَف  ِْنیَمْـسِْقلا  ُْریَخ  َکـَل  َجَرَخَف  اَنْمَـسَق  َُّمث  ِدوُعُّسلا  ِۀَـعاَس  ِیف  اـَنَأ  ُتْجَرَخ  َو  ِسوُحُّنلا  ِۀَـعاَس  ِیف  َکـُتْجَرْخَأ  ٍموُُجن  ُبِحاَـص 

َسَْحن ُْهنَع  اَِهب  ُهَّللا  ُبِهُْذی  ٍۀَقَدَِصب  ُهَمْوَی  ْحـِتَتْفَْیلَف  ِهِمْوَی  َسَْحن  ُْهنَع  ُهَّللا  َعَفْدَـی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  (ص ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِیبَأ  ِِهب  ِینَثَّدَـح  ٍثیِدَِـحب 
اَذَهَف ٍۀَقَدَِصب  یِجوُرُخ  ُتْحَتَْتفا  یِّنِإ  َو  ُْتلُقَف  ِِهتَْلَیل  َسَْحن  ُْهنَع  ُهَّللا  ُعَفْدَی  ٍۀَقَدَِصب  ُهَتَْلَیل  ِْحتَتْفَْیلَف  ِِهتَْلَیل  َسَْحن  ُْهنَع  ُهَّللا  َبِهُْذی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  َو  ِهِمْوَی 

. ِموُجُّنلا ِْملِع  ْنِم  ََکل  ٌْریَخ 
هب ملاع  يدرف  ماما ، کیرش  دوش . میسقت  درم  نآ  ناشیا و  نیب  نیمز  نیا  دش  رارق  دندوب ، کیرش  ینیمز  هعطق  رد  يدرم  اب  (ع ) قداص ماما 

ادـیپ روـضح  نیمز  میـسقت  يارب  سحن  یتعاـس  رد  (ع ) ماـما دعـس و  یتعاـس  رد  يو  دوـب . دعـس  سحن و  تاـعاس  هب  هاـگآ  موـجن و  ملع 
میـسقت يهجیتن  زا  (ع ) ماما کیرـش  دـیآیم . رد  (ع ) ماما مان  هب  نآ  تمـسق  نیرتهب  دوشیم  میـسقت  هعُرق ـ  اـب  نیمز ـ  هک  یتقو  دـننکیم .

وا مان  هب  نیمز  تمـسق  نیرتهب  دـیاب  وا  نامگ  رد  دوب و  هدـش  جراخ  سحن  یتعاس  رد  ماما  شوخ و  یتعاـس  رد  وا  اریز  دوشیم ـ  بجعتم 
زا زور  نآ  یسحن  ات  هدب  هقدص  حبص  ماگنه  هک  دیامرفیم  نایب  دوخ  کیرش  هب  یسحن  عفد  يارب  یثیدح  (ص ) ربمایپ زا  (ع ) ماما دشیم ـ 

. دوش فرطرب  بش  نآ  یسحن  ات  هدب  هقدص  مه  بش  ماگنه  دورب و  نیب 
ددرگیم . فرطرب  هقدص  نداد  اب  ماّیا  تاعاس و  یسحن  هک  ددرگیم  نشور  ثیدح  نیا  زا 

ثیدح 9 ص 6 ، ج 4 ، یفاک ، لوصا 

هناگ تفه  ناگراتس  - 32
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(: (ع قداص ماما 
َنوُجاَتْحَی (ع ) َلاَق ِۀَْعبَّسلا  ِموُجُّنلا  َرِیبْدـَت  َِملاَْعلا  اَذَـه  ِیف  ُرَهْظَی  يِذَّلا  َرِیبْدَّتلا  اَذَـه  َّنَأ  َمَعَز  ْنَمِیف  ُلوُقَت  اَم  َلاَقَف  (ع ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُقیِدـْنِّزلا  َلَأَس 

ُفِقَت َال  ًةَِرئاَس  َو  ُُرتْفَت  َال  ًۀَبِْعتُم  ْتَراَد  ُْثیَح  ُروُدَت  َو  ِکَلَْفلا  ِیف  ُحِّبَُست  ِیتَّلا  ِموُجُّنلا  ِرِیبْدَت  ْنِم  َرَغْصَْألا  ََملاَْعلا  َو  َرَبْکَْألا  ََملاَْعلا  اَذَه  َّنَأ  ِلِیلَد  َیلِإ 
. لاَح َیلِإ  ٍلاَح  ْنِم  ْرَّیَغَتَت  َْمل  ًۀَِّیلَزَأ  ًۀَمیِدَق  َْتناَک  ْوَلَف  َنِییِْهنَْملا  َنیِرُومْأَْملا  ِدِیبَْعلا  َِۀلِْزنَِمب  َیِهَف  ٌرَّبَدُم  ٌلَّکَُوم  اَْهنِم  ٍمَْجن  َّلُک  َّنِإ  َو  َلاَق  َُّمث 

دنکیم نامگ  هک  یـسک  يهرابرد  دسرپیم : (ع ) قداص ماما  زا  نیدیب  یـصخش  تسا . یـسانشادخ  دیحوت و  هب  ياهراشا  ثیدح  نیا  رد 
؟ ییوگیم هچ  تسا ، هناگتفه  ناگراتس  هب  طوبرم  تسا  يراج  ناهج  نیا  رد  هک  یمظن  ریبدت و  نیا 

ناگراتـس ریبدت  زا  رغـصا  ربکا و  ملاع  نیا  دنک  نایب  هک  دنراد  یمکحم  لیلد  هب  زاین  دنتـسه ، دـقتعم  هنوگنیا  هک  یناسک  دومرف : (ع ) ماما
هکنیا هن  تسا ـ  هدش  ریبدت  هدش و  هداد  رارق  ياهراتس  ره  هکلب  تسین ـ  دننکیم  روصت  اهنآ  هک  هنوگنیا  دومرف ـ : هراشا  سپس  تسا ... 

و یلزا ـ  میدق و  ناگراتـس  رگا  دـنوشیم و  یهن  رما و  دـننکیم و  لمع  روتـسد  هب  هک  دنتـسه  ینارومأم  لثم  اهنآ  و  دـشاب ـ  رِّبدـم  دوخ 
دندرکیمن . رییغت  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  دندوب  هدننکریبدت ـ 

ثیدح 9219 ص 123 ، ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم 

قراط هراتس  - 33

(: (ع یلع ماما 
ِْعبَس َیلِإ  ًءاَمَـس  ًءاَمَـس  ُهُرُون  ُقُرْطَی  ُهَّنَِأل  َقِراَّطلا  َیِّمُـس  اَمَّنِإ  َو  ُساَّنلا  ُُهفِْرعَی  َْسَیل  َو  ِءاَمَّسلا  ِیف  ٍمَْجن  ُنَسْحَأ  َوُه  َلاَق  ِقِراَّطلا  ِنَع  (ع ) ٌِّیلَع َِلئُس 

. ِهناَکَم َیلِإ  َعِجْرَی  یَّتَح  ًاعِجاَر  ُقُرْطَی  َُّمث  ٍتاَواَمَس 
تـسا ياهراتـس  نیرتوکین  قراط  دومرف : دش ، لاؤس  قراطلا ـ » ءامـسلاو و   » هدمآ نآرق  رد  هک  قراط ـ »  » يهملک دروم  رد  (ع ) یلع ماما  زا 
يرگید زا  دـعب  یکی  ینامـسآ ، تاـقبط  هب  شرون  نوـچ  هدـش  فورعم  قراـط  هب  تهج  نیا  زا  دنـسانشیمن و  ار  نآ  مدرم  نامـسآ و  رد 

. دسرب دوخ  ناکم  هب  ات  دنکیم  لوزن  رگید  نامسآ  هب  نامسآ  زا  هتشگرب  سپس  درذگیم و  نامسآ  تفه  زا  هک  نیا  ات  هدیسر ،
ثیدح 4 ص 89 ، ج 55 ، راونالاراحب ،

اوه یمرگ  يدرس و  - 34

(: (ع قداص ماما 
ُخیِّرِْملا َأَدـَب  اَذِإَف  ٌدِرَاب  ٌبَکْوَک  َلَحُز  َو  ٌّراَح  ٌبَکْوَک  َخـیِّرِْملا  َّنِإ  َبوُّیَأ  َابَأ  اَی  ِیل  َلاَقَف  ِناَنوُکَی  اَّمِم  ِدْرَْبلا  َو  ِّرَْحلا  ِنَع  (ع ) ِهَّللا ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَـس 
ُخیِّرِْملا َیِهَْتنَی  یَّتَح  ٍرُهْشَأ  َۀَثاََلث  ًۀَجَرَد  ُلَحُز  َّطَْحنا  ًۀَجَرَد  ُخیِّرِْملا  َعَفَتْرا  اَمَّلُک  َِکلَذَک  ِنَالاَزَی  اَلَف  ِعِیبَّرلا  ِیف  َِکلَذ  َو  ُلَحُز  َّطَْحنا  ِعاَِفتْرِالا  ِیف 
ِعاَِفتْرِالا ِیف  ُلَحُز  َأََدب  ِفیِرَْخلا  ِلَّوَأ  َو  ِْفیَّصلا  ِرِخآ  ِیف  َناَک  اَذِإَف  ُّرَْحلا  ُّدَتْشَی  َِکلَِذلَف  ُخیِّرِْملا  َُولْجَیَف  ِطُوبُْهلا  ِیف  ُلَحُز  َیِهَْتنَی  َو  ِعاَِفتْرِالا  ِیف 

ُلَحُز َیِهَْتنَی  َو  ِطُوبُْهلا  ِیف  ُخیِّرِْملا  َیِهَْتنَی  یَّتَح  ًۀَجَرَد  ُخیِّرِْملا  َّطَْحنا  ًۀَجَرَد  ُلَحُز  َعَفَتْرا  اَمَّلُک  َِکلَذَـک  ِنَالاَزَی  اَلَف  ِطُوبُْهلا  ِیف  ُخـیِّرِْملا  َأَدـَب  َو 
َعَفَتْرا اَذَه  َطَبَه  اَمَّلُک  َو  اَذَه  َطَبَه  اَذَه  َعَفَتْرا  اَمَّلُک  َو  ُدْرَْبلا  ُّدَتْـشَی  َِکلَذـِلَف  ِفیِرَْخلا  ِرِخآ  َو  ِءاَتِّشلا  ِلَّوَأ  ِیف  َِکلَذ  َو  ُلَحُز  َُولْجَیَف  ِعاَِفتْرِالا  ِیف 
ِزیِزَْعلا ُریِدـْقَت  اَذَـه  ِسْمَّشِلل  َِکلَذ  ِیف  ُلْعِْفلاَف  ٌّراَح  ٌمْوَی  ِءاَتِّشلا  ِیف  َناَک  اَذِإ  َو  ِرَمَْقِلل  َِکلَذ  ِیف  ُلْعِْفلاَف  ٌدِراـَب  ٌمْوَی  ِْفیَّصلا  ِیف  َناَـک  اَذِإَـف  اَذَـه 

. َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ُْدبَع  اَنَأ  َو  ِمِیلَْعلا 
مرگ و ياهرایـس  خیرم  دـیامرفیم : ماما  دـسرپیم . نآ  تلع  اوه و  یمرگ  يدرـس و  اب  هطبار  رد  (ع ) قداص ماما  زا  يدرف  ثیدـح  نیا  رد 

خیرم هام  هس  ضرع  رد  هکنیا  ات  دهنیم  دورف  هب  ور  زین  لحز  دوعص و  هب  عورش  خیرم  راهب  لصف  رد  تسا . درس  ياهرایس  لحز  نیشتآ و 
زییاپ لوا  ناتسبات و  رخآ  رد  یلو  دباییم ، تدش  امرگ  لیلد  نیمه  هب  دسریم ، دورف  يهجرد  تیاهن  هب  لحز  دوعص و  يهجرد  تیاهن  هب 
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دسریم عافترا  يهجرد  تیاهن  هب  لحز  دورف و  يهجرد  تیاهن  هب  خیرم  هک  نیا  ات  هداهن  لوزن  هب  ور  خیرم  دوعص و  هب  ور  لحز  يهرایس 
هب ماما  سپـس  دباییم . تدش  امرـس  اذل  ددرگیم و  راکـشآ  ماگنه  نیا  رد  لحز  دـشاب . زییاپ  رخآ  ناتـسمز و  لوا  هک  تسا  ینامز  نیا  و 

ناتـسبات رد  ار  اوه  يدرـس  تلع  همادا  رد  ماـما  سکعلاـب . دـنکیم و  دورف  يرگید  درک  دوعـص  مادـک  ره  هک  دـنکیم  هراـشا  هدـعاق  نیا 
 ... درادیم دیشروخ  هب  بوسنم  ناتسمز  رد  ار  اوه  یمرگ  هام و  هب  بوسنم 

يدرس یمرگ و  رد  سکعلاب  ای  لحز و  دورف  خیرم و  دوعص  هک  درادیم  راعـشا  ثیدح  نیا  هیجوت  رد  یـسلجم  همالع  تسا  رکذ  هب  مزال 
دنتسه . اوه  يدرس  یمرگ و  يارب  ياهناشن  اهنیا  هکنیا  ای  دنتسه و  صقان  هکلب  دنتسین  مات  رثؤم  اوه ؛

ثیدح 474 ص 306 ، ج 8 ، یفاک ، لوصا 

یکلف ریس  - 35

(: (ع رقاب ماما 
. ُدیُِری اَم  ِراَدْقِم  یَلَع  َْتناَکَف  َْریَّسلا  َعَرْسَأَف  َکَلَْفلا  َرَمَأ  ٍمْوَق  َِۀلْوَد  َءاَنَف  َداَرَأ  اَذِإ  ُهُرْکِذ  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ 

نامرف رهپـس ـ  کلف ـ  هب  دنکب  ار  یموق  يزوریپ  تورث و  يدوبان  يهدارا  لاعتم  دنوادخ  رگا  هک  نیا  هب  تسا  هدـش  هراشا  ثیدـح  نیا  رد 
. ددرگ لصاح  یهلا  يهدارا  ات  دنک ، رتشیب  ار  دوخ  ریس  تعرس  دهدیم 

ثیدح 21 ص 98 ، ج 55 ، راونالاراحب ،

زور بش و  - 36

(: (ع اضر ماما 
اَمُهُّیَأ َو  ِراَهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ُرْکِذ  يَرَجَف  (ع ) اَضِّرلا ِنَسَْحلا  ُوبَأ  ُهَرَـضَح  ْدَـق  َو  ِنُومْأَْملا  ِسِلْجَم  ِیف  َناَساَرُِخب  ِْنیَتَساـَئِّرلا  ِيذ  ْيَدَـی  َْنَیب  ًاـِفقاَو  ُْتنُک 

َباَوَْجلا َکَیِطْعُأ  ْنَأ  ُّبُِحت  َأ  َُهل  َلاَقَف  ِهِیف  ُهَدـْنِع  اَّمَع  َو  َِکلَذ  ْنَع  (ع ) اَضِّرلا َلَأَس  ِْنیَتَساَئِّرلا  اَذ  َّنِإ  َُّمث  اوُفَلَتْخا  َو  َِکلَذ  ِیف  اوُضاَخَف  ُْلبَق  َِقلُخ 
ِیف َْتناَک  َبِکاَوَْکلا  َّنِإ  َو  ُناَطَرَّسلا  اَْینُّدلا  َِعلاَط  َّنِإ  َنُولوُقَت  َْسَیل  َأ  َلاَقَف  ِباَسِْحلا  ِۀَهِج  ْنِم  ًالَّوَأ  ُهُدـیِرُأ  َلاَقَف  َِکباَسِح  ْنِم  َْوأ  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم 
ِیف ُسْمَّشلا  َو  ِرْوَّثلا  ِیف  ُرَمَْقلا  َو  ِتوُْحلا  ِیف  ُةَرَهُّزلا  َو  ِيْدَْجلا  ِیف  ُخـیِّرِْملا  َو  ِناَطَرَّسلا  ِیف  يِرَتْشُْملا  َو  ِناَزیِْملا  ِیف  ُلَحُزَف  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  اَِهفَرَش 

َو َرَمَْقلا  َكِرُْدت  ْنَأ  اَهل  یِغَْبنَی  ُسْمَّشلا  َال  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  َلاَق  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِمَف  ْمَعَن  َلاَق  ًاراَهَن  اَّلِإ  ُنوُکَی  َال  اَذَـه  َو  ِلَمَْحلا  ِیف  ِءاَمَّسلا  ِطَسَو 
. ُهُِقبْسَی ُراَهَّنلا  َِيأ  ِراهَّنلا  ُِقباس  ُْلیَّللا  َال 

حرطم هدـش  هدـیرفآ  يرگید  زا  لـبق  کیمادـک  هک  نیا  زور و  بش و  زا  نخـس  تشاد  روضح  مه  (ع ) اـضر ماـما  هک  نومأـم  سلجم  رد 
زور هک  دنکیم  نایب  دهدیم و  نآرق  زین  یموجن و  تابساحم  ساسا  رب  ار  نانآ  خساپ  ماما  دندش . ایوج  ار  هلئـسم  نیا  (ع ) ماما زا  دیدرگ .

. تسا هدش  قلخ  لوا 
ثیدح 20 ص 162 ، ج 55 ، راونالاراحب ،

ناگراتس دیشروخ و  امش و  - 37

(: (ع اضر ماما 
. ِموُجُّنلا َو  ِسْمَّشلا  ُةاَعُر  ُْمْتنَأ 

دینکیم . مظنم  ناگراتس  دیشروخ و  بورغ  عولط و  اب  ار  دوخ  ياهراک  امش 
ثیدح 3233 ص 149 ، ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم 
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نموم تخانش  - 38

(: (ع قداص ماما 
. تسا موجن  هب ـ  وا  داقتعا  مدـع  داقتعا و  رد ـ  رفاـک  زا  نمؤم  ییاسانـش  ثیدـح  نیا  رد  . رفاـکلا نم  نمؤملا  ۀـفرعم  اندـنع  موجنلا  ملع  یف 

.( دنتسه نمؤم  دنتسین  دقتعم  هک  یناسک  رفاک و  دنتسه ، ملاع  رد  ًاکارتشا  ای  ًالقتسم  موجن  فرصت  لخد و  هب  دقتعم  هک  یناسک  ینعی  )
ثیدح 252 ص 112 ، تاوعدلا ،

زاجم ياه  تعنص  - 39

(: (ع اضر ماما 
َو ِتاَعاَنِّصلا  ِِرئاَس  َو  ِّبِّطلا  َو  ِموُجُّنلا  َو  ِةَراَجِّتلا  َو  ِباَسِْحلا  َو  ِباَتِْکلا  ِْلثِم  ِِعئاَـنَّصلا  ِعاَْونَأ  ْنِم  ُداَـبِْعلا  ُهُمَّلَعَتَی  اَـم  َّلُـک  َّنَأ  ُهَّللا  َکُـمَحْرَی  ْمَلْعا 

ِبَلَط َو  ٍشاَعَم  ُماَِوق  َو  ُِعفاَنَم  ِهِیف  اَّمِم  اَْهَیلِإ  ُجاَتُْحی  ِیتَّلا  ِتَالْآلا  ِفُونُـص  ِباَْوبَأ  َو  َنیِِّیناَحوُّرلا  ُلاَثِم  ِهِیف  َْسَیل  اَم  ِریِواَـصَّتلا  َو  ِۀَـسَْدنَْهلا  َو  ِۀَِـیْنبَْألا 
َُّمث ِلاَلَْحِلل  َلِعُج  اَم  ِلاَمِْعتْسا  ُْلثِم  ًاْضیَأ  یِـصاَعَْملا  ِهوُجُو  ِیف  اَِهب  ُفِرْـصَت  ْدَق  ْنِإ  َو  ِْهیَلَع  ٍةَرْجَأ  ُذْخَأ  َو  ِِهب  ُلَمَْعلا  َو  ُهُمِیْلعَت  ُهُّلُک  ٌلاَلَحَف  ِبْسَْکلا 
َنِم ِهِیف  اَم  ِۀَّلِِعل  َو  َِکلَذ  َهَبْـشَأ  اَم  َو  ِحاَْدقَْألا  َو  ِءاَنِْإلا  ُْلثِم  یِـصاَعَْملا  ِباَبْـسَأ  ْنِم  َِکلَذ  ُْریَغ  َو  ِِملاَّظلا  ِۀَنَواَعُم  ُْلثِم  َو  ِماَرَْحلا  ِباَْوبَأ  َیلِإ  ُُهفِرْـصَت 

ًۀَعاَنِص َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  َّمُهَّللا  اَهِْریَغ  َنُود  اَِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ِیتَّلا  ِحاَلَّصلا  َو  ِّقَْحلا  ِهوُجُو  ِْریَغ  َیلِإ  ُُهفِرْـصَی  ْنَم  یَلَع  َمُرَح  َو  ُُهلَمَع  َو  ُهُمِیْلعَت  ٌِزئاَج  ِِعفاَنَْملا 
َو ِناَوَیَْحلا  ِلاَثِم  یَلَع  ِحاَوْرَْألا  ِيَوذ  ِریِواَصَت  َو  ِراَّنلا  ِْتَیب  َو  ِِسئاَـنَْکلا  َو  ِعَِیْبلا  ِءاَِـنب  َلـْثِم  َو  ِِهتاـَلآ  ِۀَْعنَـص  َو  ِءاَـنِْغلا  َلـْثِم  اَْـهنَع  ًاـّیِْهنَم  َْوأ  ًۀَـمَّرَُحم 
َو ُُهلَمَع  ٌماَرَحَف  ِتاَلَّلَحُْملا  َنِم  ٍءْیَش  ِیف  ُُحلْـصَت  َال  ِیتَّلا  ِتَالْآلا  َو  ِرِکْـسُْملا  َو  ِرْمَْخلا  ِلَمَع  َو  ِهِهاَبْـشَأ  َو  ِدوُْعلا  َو  ِّفَّدلا  ِۀَْعنَـص  َْلثِم  َو  ِِّیناَحوُّرلا 

. ُقِیفْوَّتلا ِهَّللِاب  َو  َِکلَذ  ُزوُجَی  َال  َو  ُهُمِیْلعَت 
اهنآ يهلمج  زا  هک  درامـشیم  ار  تسا  لالح  نآ  يارب  دزم  نتفرگ  میلعت و  هک  یعیانـص  زا  یخرب  (ع ) اضر ماما  فیرـش  ثیدح  نیا  رد 

. تسا تراجت و ...  موجن ،
ثیدح 14757 ص 64 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم 

موجن تیور  مدع  - 40

(: (ع قداص ماما 
. َكَدْهُج َۀَْلبِْقلا  ِدَّمَعَت  َو  َکَیْأَر  ْدِهَتْجا  َلاَق  ُموُجُّنلا  َال  َو  ُرَمَْقلا  َال  َو  ُسْمَّشلا  َُرت  َْمل  اَذِإ  ِراَهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ِةاَلَّصلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس 

(ع) قداص ماما  زا  دنوشیمن . هدید  مه  ناگراتس  هام و  دیشروخ ، تسین . مولعم  هلبق  دراد و  ار  ءاشع  برغم و  زامن  ندناوخ  دصق  یصخش 
. هدب رارق  تاششوک  يهجیتن  ار  هلبق  روآ و  تسد  هب  ششوک  اب  ار  دوخ  يأر  دیامرفیم : ناشیا  دوشیم ، ایوج  ار  دوخ  يهفیظو 

دراد . یناوارف  دربراک  هلبق  صیخشت  یبایتهج و  رد  ناگراتس  هام و  دیشروخ ، ندش  هدید  هک  دوشیم  هدافتسا  ثیدح  زا 
ص 284 ج 3 ، یفاک ، لوصا 

( جع  ) يدهم روهظ  تامالع  - 41

(: (ع رقاب ماما 
َْدنِع َو  ِضْرَْألا  َیلِإ  (ع ) ُمَدآ َطَبَه  ُْذنُم  َِکلَذ  ْنُکَی  َْمل  َو  َةَرْـشَع  َسْمَِخل  ِسْمَّشلا  ُفوُسُخ  َو  ٍسْمَِخل  ِرَمَْقلا  ُفوُسُخ  ِْرمَْألا  اَذَه  ْيَدَی  َْنَیب  ِناَتَیآ 

. َنیِمِّجَنُْملا ُباَسِح  َطَقَس  َِکلَذ 
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نیا مهدزناپ . رد  فوسک  يرگید  هام و  مجنپ  رد  فوسخ  یکی  هدش  نایب  جع )  ) رـصع ماما  روهظ  يارب  هناشن  ود  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد 
نینچ رد  هک  دیامرفیم  نایب  ثیدح  يهمادا  رد  (ع ) ماما تسا . هدشن  عقاو  نیمز  هب  (ع ) مدآ طوبه  نامز  زا  ییاهزور  نینچ  رد  دادیور  ود 

. دروخیم مه  هب  نیمجنم  تابساحم  ینامز 
ثیدح 41 ص 207 ، ج 52 ، راونالاراحب ،

موجن ملع  تهارک  تلع  - 42

(: (ع یلع ماما 
َُهلاَجآ َو  ِْقلَْخلا  َءْدـَب  اَنَمِّلَُعت  یَّتَح  َِکب  ُنِمُْؤن  َال  اَّنِإ  ُهُمْوَق  َُهل  َلاَق  ِءاَِیْبنَْألا  َنِم  ٌِّیبَن  ْمَعَن  َلاَق  ٌلْصَأ  ِموُجُّنِلل  َناَک  ْلَه  (ع ) ٍِبلاَـط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  َلـِیق 

ْنَأ ِموُجُّنلا  َو  ِرَمَْقلا  َو  ِسْمَّشلا  َیلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأ  َُّمث  ٍفاَص  ٌءاَم  ِلَبَْجلا  َلْوَح  َعَْقنَتْـسا  َو  ْمُْهتَرَْطمَأَف  ٍۀَـماَمَغ  َیلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأَـف 
یَّتَح ِءاَْملا  یَلَع  اُوماَقَف  َلَبَْجلا  اُوَقَتْراَف  ِلَبَْجلا  یَلَع  ُهُمْوَق  َو  َوُه  َیِقَتْرَی  ْنَأ  ِِّیبَّنلا  َکـِلَذ  َیلِإ  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأ  َُّمث  ِءاَْـملا  َکـِلَذ  ِیف  َيِرَْجت 

يِذَّلا اَذ  ْنَم  ُضَرْمَی  یَتَم  َو  ُتوُمَی  یَتَم  ُمَْلعَی  ْمُهُدَـحَأ  َناَک  َو  ِراَهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِتاَعاَس  َو  ِرَمَْقلا  َو  ِسْمَّشلا  يِراَجَِمب  َُهلاَجآ  َو  ِْقلَْخلا  َءْدـَب  اُوفَرَع 
َْمل ْنَم  ِلاَتِْقلا  ِیف  َدُواَد  َیلِإ  اوُجَرْخَأَف  ِْرفُْکلا  یَلَع  ْمُهََلتاَق  (ع ) َدُواَد َّنِإ  َُّمث  ْمِهِرْهَد  ْنِم  ًۀَهُْرب  َِکلَذَـک  اْوَقَبَف  َُهل  ُدـَلُوی  َال  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  َو  َُهل  ُدـَلُوی 

ُِلتاَقُأ ِّبَر  (ع ) ُدُواَد َلاَقَف  ٌدَـحَأ  ِءَالُؤَه  ْنِم  ُلَتُْقی  َال  َو  (ع ) َدُواَد ِباَحْـصَأ  ْنِم  ُلَتُْقی  َناَکَف  ْمِِهتُوُیب  ِیف  ُهوُفَّلَخ  ُُهلَجَأ  ُهَرَـضَح  ْنَم  َو  ُُهلَجَأ  ْرُـضْحَی 
َءْدـَب ْمُُهتْمَّلَع  ْدَـق  ُْتنُک  یِّنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ٌدَـحَأ  ِءَالُؤَه  ْنِم  ُلَتُْقی  َال  َو  ِیباَحْـصَأ  ُلَتُْقی  َِکتَیِـصْعَم  یَلَع  ِءَالُؤَه  ُِلتاَُقی  َو  َکـِتَعاَط  یَلَع 
ْمُْهنِم ُلَتُْقی  َال  َو  َِکباَحْصَأ  ْنِم  ُلَتُْقی  َّمَث  ْنِمَف  ْمِِهتُوُیب  ِیف  ُهوُفَّلَخ  ُُهلَجَأ  َرَضَح  ْنَم  َو  ُُهلَجَأ  ْرُضْحَی  َْمل  ْنَم  َْکَیلِإ  اوُجَرْخَأ  اَمَّنِإ  َو  َُهلاَجآ  َو  ِْقلَْخلا 

َسَبَحَف َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  اَعَدَف  َلاَق  ِراَهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِتاَعاَس  َو  ِموُجُّنلا  َو  ِرَمَْقلا  َو  ِسْمَّشلا  يِراَجَم  یَلَع  َلاَق  ْمُهَتْمَّلَع  اَذ  اَم  یَلَع  (ع ) ُدُواَد َلاَقَف  ٌدَحَأ 
ُرَظَّنلا َهِرُک  َّمَث  ْنِمَف  (ع ) ٌِّیلَع َلاَق  ْمُُهباَسِح  َطَلَتْخاَف  ِةَداَیِّزلا  َرْدَـق  اُوفِْرعَی  ْمَلَف  ِراَهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ُةَداَـیِّزلا  ِتَطَلَتْخا  َو  ِراَـهَّنلا  ِیف  َداَزَف  ْمِْهیَلَع  َسْمَّشلا 

. ِموُجُّنلا ِْملِع  ِیف 
وت هب  ام  دنتفگ  وا  هب  ناربمایپ  زا  یکی  موق  دومرف : سپـس  یلب ، دومرف : تسا ؟ هشیر  لصا و  ياراد  موجن  ملع ـ  ایآ ـ  دش : لاؤس  (ع ) یلع زا 

موجن هام و  دیشروخ و  يهلیـسو  هب  لاعتم  دنوادخ  میوش و  هاگآ  نآ  نایاپ  گرم و  ماگنه  شنیرفآ و  زاغآ  زا  هکنیا  ات  میروآیمن  نامیا 
دـش و دـهاوخ  ضیرم  یک  دریمیم و  یک  تسنادیم  نانآ  زا  مادـک  ره  هک  نیا  یتح  دومرف ، هاگآ  نآ  نایاپ  شنیرفآ و  زاغآ  زا  ار  اهنآ 
اب دواد  ترضح  دندش و  رفاک  نانآ  ینالوط  نامز  تدم  تشذگ  زا  دعب  دش . دهاوخن  دنزرف  ياراد  کیمادک  دنزرف و  بحاص  کیمادک 

گنج هب  دوب  هدیـسرن  اهنآ  لجا  هک  هیقب  دنامیم و  لزنم  رد  دوب  هدیـسر  ناشلجا  هک  مادک  ره  هزرابم  نیا  رد  تساوخرب  هزرابم  هب  اهنآ 
هضرع ادخ  هب  ار  هیضق  نیا  (ع ) دواد دندشیم . هتـشک  زور  ره  (ع ) دواد نارای  زا  یلو  دشیمن  هتـشک  یـسک  اهنآ  زا  هجیتن  رد  دنتفریم و 

. دروخ مه  هب  نانآ  یموجن  ياههبساحم  ات  درک  ینالوط  ار  زور  دنوادخ  نآ  زا  دعب  دومن . هاگآ  نایرج  تقیقح  زا  ار  وا  دنوادخ  تشاد و 
مهب نآ  تابـساحم  نوچ  تسا ـ  هورکم  موجن  ملع  رد  ندـش  دراو  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دومرف : ناـیرج  نیا  لـقن  زا  دـعب  (ع ) یلع ماـما 

. تسا هدروخ 
ثیدح 14889 ص 99 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم 

بط موجن و  ملع  - 43

(: (ع یلع ماما 
ًابَبَس َنوُکَی  اَّلَِئل  اَمِْهَیلِإ  ِكُولُْملا  ِۀَجاَِحل  ْمُهَدَالْوَأ  اَمُهَنوُمِّلَُعی  اَلَف  ِّبِّطلا  َْملِع  َو  ِموُجُّنلا  َْملِع  ِْنیَْملِع  ِمُولُْعلا  َنِم  َنوُُرتْسَی  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  ُءاَمَلُع  َناَک 

. ْمُُهنیِد َّلِحَمْضَیَف  ْمُْهنِم  ُِّونُّدلا  َو  ِكُولُْملا  ِۀَبْحُص  ِیف 
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نیا هب  ناهاشداپ  زاین  رطاخ  هب  اهنآ  بط . ملع  يرگید  موجن و  ملع  یکی  دنتشادیم ؛ ناهنپ  نارگید  زا  ار  ملع  ود  لیئارساینب  نادنمشناد 
. دورن نیب  زا  اهنآ  نید  دوشن و  ناهاشداپ  هب  اهنآ  یکیدزن  بجوم  ات  دندرکیم  يراددوخ  ناشنادنزرف  هب  مولع  نیا  شزومآ  زا  ملع  ود 

ص 255 ج 55 ، راونالاراحب ،

ناگراتس هلصاف  - 44

(: (ع یلع ماما 
ِءاَمَّسلا ِیف  ِدوُمَْعلا  َِکلَذ  ُلوُط  ٍرُون  ْنِم  ٍدوُمَع  َیلِإ  ٍۀَـنیِدَم  ُّلُک  ٌۀَـطُوبْرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِیتَّلا  ِِنئاَدَْـملا  ُْلثِم  ُِنئاَدَـم  ِءاَـمَّسلا  ِیف  ِیتَّلا  ُموُجُّنلا  ِهِذَـه 

دنتسه و نیمز  ياهرهش  نوچمه  ییاهرهش  دنتسه ، نامسآ  رد  هک  ناگراتـس  نیا  دومرف : (ع ) نینمؤملاریما . ًۀَنَـس َنیِـسْمَخ  َو  ِْنیَتَئاِم  ُةَریِـسَم 
هاجنپ تسیود و  يهزادنا  هب  دومع  ره  لوط  هک  تسا  طوبرم  رون  زا  ینوتس  اب  رگید ـ  يهراتـس  اب  ياهراتـس  ره  رگید ـ  رهـش  اب  يرهـش  ره 

. تسا لاس 
ثیدح 8 ص 91 ، ج 55 ، راونالاراحب ،

یهلا تردق  - 45

(: (ع قداص ماما 
ِبَلَط ْنِم  َو  ْمِْهَیلِإ  ِإَـجَّللا  َنِم  َکـَْیلِإ  ُأَْربَأ  ِینَتْقَلَخ  َو  ْمِِهنوُکُـس  َو  ْمِِهتاَـکَرَح  ِتاَـقْوَِأل  ِموُـجُّنلا  ِِعلاَـطَم  َیلِإ  َنوـُئَْجلَی  ًاـماَْوقَأ  َْتقَلَخ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 
اَِهْلقَن یَلَع  ٌرِداَق  َکَّنَأ  َو  اَِهلیِعاَفَأ  ِلیِـصَْحت  َیلِإ  َلِیبَّسلا  َُهل  ْلِّهَُـست  َْمل  َو  اَهِِعقاَوَم  ِیف  َِکْبیَغ  یَلَع  ًادَـحَأ  ِْعلُْطت  َْمل  َکَّنَأ  ُنَْقیَأ  َو  اَِهب  ِتاَراَِـیتْخِالا 

َو ُِتْبُثت  َو  ُءاَـشَت  اَـم  وُحْمَت  َکَّنَأـِل  ِدوُعُّسلا  َیلِإ  ِةَّرِـضُْملا  ِۀَِـلماَّشلا  ِسوُحُّنلا  ِنَع  َو  ِسوُـحُّنلا  َیلِإ  ِۀَّصاَْـخلا  َو  ِۀَّماَْـعلا  ِدوـُعُّسلا  ِنَع  اَِهتاَراَدَـم  ِیف 
َال َوُه  َْتنَأ  يِذَّلا  ِِقلاَْخلا  یَلَع  َدَمَتْعا  ِنَم  َْتیَقْـشَأ  َال  َو  ِهِسْفَِنل  َراَِیتْخِالا  َّدَبَتْـسا  َو  ِِهْلثِم  ٍقُولْخَم  یَلَع  َدَمَتْعا  ِنَم  َتْدَعْـسَأ  اَم  ِباَتِْکلا  ُّمُأ  َكَدـْنِع 

. ََکل َکیِرَش  َال  َكَدْحَو  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ 
یلو دننادیم . ملاع  ریبدـت  رد  لیخد  ار  اهنآ  دـنربیم و  هانپ  ناگراتـس  عولط  لحم  هب  هک  دـنکیم  ینامدرم  هب  هراشا  اعد  نیا  رد  (ع ) ماما
نیا هک  دـنکیم  نایب  هتـسناد و  يرب  اهنآ  نتـشاد  رایتخا  هب  ندـش  لئاق  ناگراتـس و  هب  ندرب  هانپ  زا  ادـخ و  ضحم  عیطم  ار  دوخ  (ع ) ماما

ار دنچ  ره  هک  تسا  ییادخ  وا  اریز  دنادرگرب  دعـس  هب  ار  سحن  سحن و  هب  ار  شوخ  دعـس و  تاعاس  دـناوتیم  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ 
. دنکیم دوبان  ای  داجیا و  دهاوخب 

ثیدح 22206 ص 144 ، ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو 

موجن ملع  ورملق  - 46

(: (ع قداص ماما 
َو ْمَعَن  َْتبَتَکَف  ِموُـجُّنلا  ِْملِع  ِیف  ُرَظَّنلا  ُّلِـحَی  ْلَـه  َکـَْیلِإ  اَْـنبَتَک  ْدَـق  َو  ِمِّجَنُْملا  َتَْخبْوـَن  ِیَنب  ُدـْلُو  ُنَْحن  ِهَّللا ـ  ِدـْبَع  ِیبَأ  (ع ـ ) ِهـَْیلِإ اَـبَتَک  اَـمُهَّنَأ 

. ِدیِحْوَّتلا َنِم  ْجِرُْخی  َْمل  اَم  ْمَعَن  (ع ) َبَتَکَف َلاَق  ْنَأ  َیلِإ  ِکَلَْفلا  ِۀَفِص  ِیف  نوُِفلَتْخَی  َنوُمِّجَنُْملا 
میتشون و ياهمان  هتـشذگ  رد  مجنم  تخبون  نارـسپ  ام  هک  دنتـشون  (ع ) قداـص ماـما  ترـضح  يارب  ياهماـن  نوراـه ـ  دـمحم و  ردارب ـ  ود 

فالتخا کلف  یگنوگچ  تفـص و  رد  نامجنم  هک  یلاح  رد  یلب ، دیدومرف : خـساپ  رد  امـش  تسا و  زیاج  موجن  رد  رظن  ایآ  هک  میدیـسرپ 
. دزاسن جراخ  دیحوت  زا  ار  صخش  هک  یمادام  تسا  زیاج  یلب  دنتشون : خساپ  رد  (ع ) ماما دنراد ...

ثیدح 14896 ص 102 ، ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم 
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برقع رد  رمق  - 47

(: (ع قداص ماما 
. یَنْسُْحلا َرَی  َْمل  ِبَْرقَْعلا  ِیف  ُرَمَْقلا  َو  َجَّوََزت  َْوأ  َرَفاَس  ْنَم 

ترفاسم ماگنه  نیا  رد  یـسک  هاگره  هک  برقع  جرب  رد  رمق  ندوب  زا  ترابع  نآ  تسا و  هدش  یموجن  يهدیدپ  هب  هراشا  ثیدـح  نیا  رد 
. دید دهاوخن  يریخ  دنک  جاودزا  ای 

ص 268 ج 55 ، راونالاراحب ،

موجن ملع  ياه  یتساک  - 48

(: (ع قداص ماما 
َرَّبَخ ْنِإ  ُروُذْـحَْملا  ِِهب  یَقَُّتی  َال  َو  ُروُدـْقَْملا  ِِهب  ُعَفْدـُی  َال  ُهُّراَضَم  ْتَُرثَک  َو  ُهُِعفاَنَم  ْتَّلَق  ٌْملِع  َوُه  َلاَق  ِموُجُّنلا  ِْملِع  ِیف  ُلوُقَت  اَـم  َُهل  َلاَـق  ًاقیِدـْنِز  َّنَأ 
َهَّللا ُّداَُضی  ُمِّجَنُْملا  َو  ُُهفْرَـص  ُْهنِکُْمی  َْمل  ٌءوُس  ِِهب  َثَدَح  ْنِإ  َو  ُهَلیِْجعَت  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ٍْریَِخب  َوُه  َرَّبَخ  ْنِإ  َو  ِءاَضَْقلا  َنِم  ُزُّرَحَّتلا  ِهِْجُنی  َْمل  ِءاَلَْبلِاب  ُمِّجَنُْملا 

. ِهِْقلَخ ْنَع  ِهَّللا  َءاَضَق  ُّدُرَی  ُهَّنَأ  ِهِمْعَِزب  ِهِْملِع  ِیف 
مک نآ  عفانم  هک  تسا  یملع  نیا  دیامرفیم : ماما  ییوگیم ؟ هچ  موجن  ملع  دروم  رد  دنکیم : ضرع  (ع ) قداص ماما  هب  كرشم  یصخش 
رود یهلا  ياضق  زا  دناوتیمن  دهد  ربخ  ییالب  هب  رگا  دنک و  عفد  ار  یهلا  ریدـقت  دـناوتیمن  مجنم ـ  نوچ ـ  دـشابیم . دایز  شیاهررـض  و 
درف عومجم  رد  درادن . ار  نآ  ندنادرگرب  ناکما  دسر  شیارب  يدب  رگا  درادن و  ار  نآ  ندناسر  دوز  تردق  دهد  ربخ  يریخ  هب  رگا  دوش ،

. دنک در  وا  ناگدنب  زا  ار  یهلا  تاریدقت  اضق و  دناوتیم  دنکیم  نامگ  نوچ  ادخ  اب  دنکیم  ّتیدض  مجنم 
ثیدح 22204 ص 143 ، ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو 

ناگراتس یگرزب  یکچوک و  - 49

(: (ص ربمایپ
ُحیِّرلا ُبِرْضَی  ًاراَِحب  اَْینُّدلا  ِءاَمَس  َْنَیب  َو  اَهَْنَیب  َّنَِأل  َلاَق  ٌءاَوَس  اَهُّلُک  ِموُجُّنلا  ُراَدْقِم  َو  ًاراَبِک  َو  ًاراَغِـص  ُنِیبَتْـسَت  ِموُجُّنلا  ُلَاب  اَم  (ص ) َِّیبَّنلا َلَأَس  ُهَّنَأ 

. ءاَوَس اَهُّلُک  ِموُجُّنلا  ُراَدْقِم  َو  ًاراَبِک  َو  ًاراَغِص  ُنِیبَتْسَت  َِکلَِذلَف  اَهَجاَْومَأ 
کی يهزادنا  مجح و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دش . لاوس  دوشیم  هدید  کچوک  یهاگ  گرزب و  یهاگ  هک  اههراتـس  يهرابرد  (ص ) ربمایپ زا 

ـ  ییایرد دوجو  ار  نآ  تلع  خساپ  رد  (ص ) ربمایپ دـسریم . رظن  هب  گرزب  ای  کچوک و  ًاضعب  ارچ  اما  تسا ، ناسکی  لاح  همه  رد  هراتس 
. دوشیم هراتس  کی  ندش  هدید  گرزب  کچوک و  بجوم  هک  دومرف  نایب  ایند  نامسآ  ناگراتس و  نیب  اهراخب ـ  زا  هیانک 

ثیدح 7 ص 90 ، ج 55 ، راونالاراحب ،

دیشروخ يامرگ  - 50

(: (ع رقاب ماما 
ِءاَْملا ِْوفَص  َو  ِراَّنلا  ِرُون  ْنِم  َسْمَّشلا  َقَلَخ  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف  ِرَمَْقلا  َنِم  ًةَراَرَح  َّدَشَأ  ُسْمَّشلا  ِتَراَص  ٍءْیَـش  ِّيَِأل  َكاَِدف  ُْتلِعُج  (ع ) ٍرَفْعَج ِیبَِأل  ُْتُلق 

. ِرَمَْقلا َنِم  ًةَراَرَح  َّدَشَأ  ْتَراَص  َّمَث  ْنِمَف  ٍراَن  ْنِم  ًاساَِبل  اَهَسَْبلَأ  ٍقاَبْطَأ  َۀَْعبَس  َْتناَک  اَذِإ  یَّتَح  اَذَه  ْنِم  ًاقَبَط  َو  اَذَه  ْنِم  ًاقَبَط 
کی دیرفآ ، بآ  لالز  شتآ و  غورف  زا  ار  دیـشروخ  ادخ  دندومرف : تسا ؟ رتشیب  هام  زا  دیـشروخ  ترارح  ارچ  دش : لاوس  (ع ) رقاب ماما  زا 
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.« دش رتمرگ  هام  زا  دیشروخ  ورنیا  زا  دیناشوپ  نآ  رب  شتآ  زا  یسابل  دش ، هقبط  تفه  نوچ  ات  نیا ، زا  هقبط  کی  نآ و  زا  هقبط 
درک : هراشا  ناوتیم  هتکن  دنچ  هب  ثیدح  رهاظ  زا 

دندرکیم . ضرف  بیکرت  زا  هزنم  طیسب و  ار  نآ  هک  ناینیشیپ  تاروصت  فالخ  رب  تسا ، يرصانع  تاقبط و  زا  بکرم  دیشروخ  مرج  - 1
تسا . ترارح  ياراد  ًاتاذ  دیشروخ  - 2

تسا . رون  ترارح و  أشنم  دیشروخ  هک  تسا  نیا  دیشروخ  ترارح  هدمع  - 3
ثیدح 332 ص 241 ، ج 8 ، یفاک ، لوصا 

یموجن هبساحم  - 51

(: (ع اضر ماما 
ِسْمَّشلا ِرُوِنل  ْمَک  (ع ) ِنَسَْحلا ُوبَأ  َلاَقَف  ُُهتْمَّلَعَت  ْدَـق  َو  اَّلِإ  ٌءْیَـش  اَْهنِم  َیَِقب  اَم  َلاَقَف  ِموُجُّنِلل  َکـُباَسِح  َْفیَک  ٍلْهَـس  ِْنب  ِنَسَْحِلل  نَسَْحلا  ُوبَأ  لاـق 

َال َلاَقَف  ٍۀَـجَرَد  ُلْضَف  ِةَرَهُّزلا  ِرُون  یَلَع  يِرَتْشُْملا  ِرُوِنل  ْمَک  َو  ٍۀَـجَرَد  ُلْـضَف  يِرَتْشُْملا  ِرُون  یَلَع  ِرَمَْقلا  ِرُوِنل  ْمَک  َو  ٍۀَـجَرَد  ُلْـضَف  ِرَمَْقلا  ِرُون  یَلَع 
. ُرَْسیَأ اَذَه  ٌءْیَش  َكِدَی  ِیف  َْسَیل  َلاَقَف  ِيرْدَأ 

رگم هدـنامن  یقاب  ملع  نیا  زا  يزیچ  دـیوگیم : وا  يراد ؟ یهاگآ  یموجن  تابـساحم  هب  ایآ  دـیامرفیم : لهـس  نب  نسح  هب  (ع ) اضر ماما 
نـسح یلو  دوشیم ، ایوج  يرتشم و ...  هب  تبـسن  هام  رون  هام و  هب  تبـسن  دیـشروخ  رون  يرترب  رادقم  زا  (ع ) ماما دعب  ماهتفرگ . ارف  هکنیا 

. مدیسرپ هک  دوب  یلاؤس  نیرتتحار  نیا  يرادن ، ملع  نیا  زا  ياهرهب  وت  دیامرفیم : (ع ) ماما دوشیم . ناوتان  خساپ  نایب  زا  لهس  نب 
دراد . یموجن  تابساحم  موجن و  ملع  هب  ینقتم  لماک و  یهاگآ  ترضح  نآ  هک  دوشیم  نشور  ماما  نایب  هلأسم و  حرط  زا 

ثیدح 25 ص 245 ، ج 55 ، راونالاراحب ،

هجلاعم - 52

(: (ع قداص ماما 
ِهَّللا َناَْحبُـس  َلاَقَف  ُهَهَبْـشَأ  اَم  َو  ِِثفاَْغلا  َو  ٍجَیاَفَْـسب  ِةَّرُْملا  ِۀَیِوْدَْألا  ِهِذَِهب  ُهَّللا  َکَحَلْـصَأ  َلاَق  َّمُح  اَذِإ  ْمُکَموُمْحَم  َنوُِجلاَُعت  ٍءْیَـش  ِّيَِأب  ٍلُجَِرل  َلاَق 

اَم ِْهیَلَع  َأَْرقَی  َُّمث  ًافِْـصن  َو  ًةَرَّکُـس  ِهِیف  َلَعْجَیَف  ًافیِظَن  ًءاَنِإ  ْذُـخْأَْیلَف  ْمُکُدَـحَأ  َّمُح  اَذِإ  َلاَق  َُّمث  ِْولُْحلِاب  َئِْرُبی  ْنَأ  ُرِدـْقَی  ِّرُْملاـِب  َئِْرُبی  ْنَأ  ُرِدـْقَی  يِذَّلا 
َِتناَک اَذِإَف  َُهبِرَـش  َُّمث  ِهِدَِیب  ُهَسَرَم  َو  َءاَْملا  اَْهیَلَع  َّبَص  ِةاَدَْغلا  ِیف  َناَک  اَذِإَف  ًةَدیِدَح  اَْهیَلَع  َلَعْجَی  َو  ِموُجُّنلا  َتَْحت  اَهَعَـضَی  َُّمث  ِنآْرُْقلا  َنِم  َرَـضَح 

. ًافِْصن َو  ٍتاَرَّکُس  َثاََلث  ْتَراَصَف  يَرْخُأ  ًةَرَّکُس  َُهداَز  ُۀَِثلاَّثلا  ُۀَْلیَّللا  َِتناَک  اَذِإَف  ًافِْصن  َو  ِْنیَتَرَّکُس  ْتَراَصَف  يَرْخُأ  ًةَرَّکُس  َُهداَز  ُۀَِیناَّثلا  ُۀَْلیَّللا 
سپـس دـننکیم )... هجلاعم  يزیچ  هچ  اب  هک   ) دـنکیم لاؤس  َبت  يهجلاعم  یگنوگچ  دروم  رد  يدرم  زا  (ع ) قداص ماـما  ثیدـح  نیا  رد 

ره سپس  هداد ، رارق  رکش  نآ  رد  هدرک و  باختنا  يزیمت  فرظ  هک  نیا  نآ  دننکیم و  نایب  نآ  يهجلاعم  رد  یلمعلاروتـسد  دوخ  (ع ) ماما
 ... هداد رارق  نامسآ  ناگراتس  ریز  رد  ار  نآ  دعب  دناوخب و  فرظ  نآ  رب  دنادیم  ار  نآرق  زا  هچنآ 

دندومن . شرافس  نینچ  (ع ) ماما هک  تسا  یتیصاخ  ياراد  کش  نودب  نامسآ  موجن  ریز  رد  فرظ  نداد  رارق 
ثیدح 386 ص 265 ، ج 8 ، یفاک ، لوصا 

موجن ملع  عفانم  - 53

(: (ع قداص ماما 
َۀَجاَح اَلَف  ِینیِِدب  ُّرُِـضت  َْتناَک  ْنِإَف  ِیُنبِْجُعت  َیِه  َو  اَهِیف  ُرَظَّنلا  ُّلِحَی  َال  َموُجُّنلا  َّنِإ  َنُولوُقَی  َساَّنلا  َّنِإ  َءاَدِْفلا  ََکل  ُْتلِعُج  (ع ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 
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َُّمث َِکنیِِدب  ُّرُِضت  َال  َنُولوُقَی  اَمَک  َْسَیل  َلاَقَف  اَهِیف  َرَظَّنلا  یِهَتْشَأ  َو  اَهیِهَتْشََأل  یِّنِإ  ِهَّللا  َوَف  ِینیِِدب  ُّرُِـضت  َال  َْتناَک  ْنِإ  َو  ِینیِِدب  ُّرُِـضی  ٍءْیَـش  ِیف  ِیل 
ِةَرَهُّزلا َو  يِرَتْشُْملا  َْنَیب  ْمَک  يِرْدَت  َأ  َلاَق  َُّمث  ِرَمَْقلا  ِِعلاَط  یَلَع  َنُوبُـسَْحت  ِِهب  ُعَفَْتُنی  َال  ُُهلِیلَق  َو  ُكَرُْدی  َال  ُهُرِیثَک  اَْهنِم  ٍءْیَـش  ِیف  َنوُرُْظنَت  ْمُکَّنِإ  َلاَق 

ٍۀَقِیقَد ْنِم  ِۀَُلْبنُّسلا  َْنَیب  َو  ِسْمَّشلا  َْنَیب  ْمَک  يِرْدَتَف  َأ  َلاَق  َال  ُْتُلق  ٍۀَقِیقَد  ْنِم  ِرَمَْقلا  َْنَیب  َو  ِةَرَهُّزلا  َْنَیب  ْمَک  يِرْدَـتَف  َأ  َلاَق  ِهَّللا  َو  َال  ُْتُلق  ٍۀَـقِیقَد  ْنِم 
ُُهتْعِمَس اَم  ِهَّللا  َو  َال  ُْتُلق  ٍۀَقِیقَد  ْنِم  ِظوُفْحَْملا  ِحْوَّللا  َْنَیب  َو  ِۀَُلْبنُّسلا  َْنَیب  ْمَک  يِرْدَتَف  َأ  َلاَق  ُّطَق  َنیِمِّجَنُْملا  َنِم  ٍدَحَأ  ْنِم  ُْتعِمَـس  اَم  ِهَّللا  َو  َال  ُْتُلق 

اَذِإ ٌباَسِح  اَذَه  ِنَمْحَّرلا  َْدبَع  اَی  َلاَق  َُّمث  ِنَمْحَّرلا ] ُْدبَع  َّکَش   ] ًۀَقِیقَد َنوُْعبَس  َْوأ  َنوُّتِس  ِِهبِحاَص  َیلِإ  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ِّلُک  َْنَیب  اَم  َلاَق  ُّطَق  ٍمِّجَنُم  َنِم 
اَهَماَمَأ اَم  َدَدَع  َو  اَهَْفلَخ  اَم  َدَدَع  َو  اَهِراَسَی  ْنَع  اَم  َدَدَع  َو  اَِهنیِمَی  ْنَع  اَم  َدَدَع  َو  ِۀَمَجَْألا  ِطَسَو  ِیف  ِیتَّلا  َۀَبَصَْقلا  َفَرَع  ِْهیَلَع  َعَقَو  َو  ُلُجَّرلا  ُهَبَسَح 

. ٌةَدِحاَو ِۀَمَجَْألا  ِبَصَق  ْنِم  ِْهیَلَع  یَفْخَی  َال  یَّتَح 
هب رگا  دیوگیم : سپس  تسین ، زیاج  موجن  هب  ندرک  هاگن  انامه  دنیوگیم  مدرم  هک  دسرپیم  (ع ) قداص ماما  زا  یـصخش  ثیدح  نیا  رد 

: دیامرفیم خساپ  رد  (ع ) ماما متـسه . دنمهقالع  نآ  هب  نم  دناسرن  يررـض  نم  نید  هب  رگا  یلو  مرادن  زاین  نآ  هب  سپ  دنزب  ررـض  نم  نید 
تسین و كرد  لباق  نآ  دایز  عفانم  هک  دینکیم  هاگن  يزیچ  هب  امش  یلو  دناسریمن  يررض  وت  نید  هب  تسین  دنیوگیم  مدرم  هک  هنوگنآ 

راهظا رگشسرپ  دنکیم و  حرطم  ار  ناگراتس  تارایس و  يهلصاف  نوماریپ  یلئاسم  ترضح  سپـس  تسین . هدافتـسا  لباق  مه  نآ  مک  عفانم 
هوبنا رد  ین  کی  دوجو  زا  دـناوتیم  دـنک  ادـیپ  ملع  اههبـساحم  یلئاسم و  نینچ  هب  یـسک  رگا  دـیامرفیم : (ع ) ماـما دـنکیم . یعـالطایب 

. دبای یهاگآ  ناتخرد 
ثیدح 233 ص 195 ، ج 8 ، یفاک ، لوصا 

یمنهج مجنم  - 54

(: (ع قداص ماما 
. ِراَّنلا ِیف  ُِرفاَْکلا  َو  ِِرفاَْکلاَک  ُرِحاَّسلا  َو  ِرِحاَّسلاَک  ُنِهاَْکلا  َو  ِنِهاَْکلاَک  ُمِّجَنُْملا 

رد رفاک  رفاک و  لثم  رگوداج  رگوداج و  دـننامه  وگشیپ  تسا و  وگشیپ  لـثم  وا  هک  تسا  هدـش  هیبشت  هنوگنیا  مجنم  ثیدـح  نیا  رد 
. تسا شتآ 

اهنآ يهدننیرفآ  هب  دراد و  كالفا  ندوب  میدق  هب  داقتعا  هک  تسا  یـسک  نوعلم  مجنم  دیوگیم : ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  قودـص  خـیش 
درادن . داقتعا 

ص 143 ج 17 ، هعیشلالئاسو ،

ع)  ) یلع ماما  مجنم و  - 55

(: (ع یلع ماما 
یَلَع ْرِـس  َو  ِۀَـعاَّسلا  ِهِذَـه  ِیف  ْرِـسَت  َال  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َُهل  َلاَقَف  ٌمِّجَنُم  ِِهباَحْـصَأ  ِیف  َناَـک  َو  ِۀَّیِروُرَْحلا  َیلِإ  ِۀَـفوُْکلا  َنِم  َجوُرُْخلا  (ع ) ٌِّیلَع َمَزَع 

ِۀَعاَّسلا ِیف  َتْرِس  ْنِإ  َو  ٌدیِدَش  ٌّرُض  َو  ًيذَأ  ََکباَحْـصَأ  َباَصَأ  َو  ََکباَصَأ  ِۀَعاَّسلا  ِهِذَه  ِیف  َتْرِـس  ْنِإ  َکَّنِإَف  ِراَهَّنلا  َنِم  َْنیَـضَم  ٍتاَعاَس  ِثاََلث 
ُْتبَـسَح ْنِإ  َلاَق  یَْثنُأ  ْمَأ  َوُه  ٌرَکَذ  َأ  ِهِذَه  یِـسَرَف  ِنَْطب  ِیف  اَم  يِرْدَت  َأ  (ع ) ٌِّیلَع َُهل  َلاَقَف  َْتبَلَط  اَم  َْتبَـصَأ  َو  َتْرِفَظ  َو  َتْرَهَظ  اَِهب  َُکتْرَمَأ  ِیتَّلا 

َُّمث ِماحْرَْألا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنی  َو  ِۀَعاَّسلا  ُْملِع  ُهَدـْنِع  َهَّللا  َّنِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ِنآْرُْقلِاب  َبَّذَـک  ْدَـقَف  اَذَِـهب  َکَقَّدَـص  ْنَم  (ع ) َلاَقَف ُتِْملَع 
ِنَع ُفِرْصَت  َو  اَهِیف  َراَس  ْنَم  ُعْفَّنلا  ُبیُِصی  ِیتَّلا  ِۀَعاَّسلا  َیلِإ  يِدْهَت  َکَّنَأ  ُمُعَْزت  َأ  ُهَْملِع  َْتیَعَّدا  اَم  َْملِع  یِعَّدَی  َناَک  اَم  (ص ) ًادَّمَُحم َّنِإ  (ع ) َلاَق

یِغَْبنَی َو  ُْهنَع  ِهوُرْکَْملا  ِفْرَـص  ِیف  َّزَع  َو  َّلَج  ِهَّللِاب  ِۀَناَِعتْـسِالا  ِنَع  یَنْغَتْـسا  ِدَـقَف  اَذَِـهب  َکَقَّدَـص  ْنَمَف  اَهِیف  َراَس  ْنَِمب  ُءوُّسلا  ُقیِحَی  ِیتَّلا  ِۀَـعاَّسلا 
ِنَع ُهَْتفَرَـص  َو  اَهِیف  َراَس  ْنَم  ُعْفَّنلا  ُبیُِـصی  ِیتَّلا  ِۀَـعاَّسلا  َیلِإ  ُهَْتیَدَـه  َکِمْعَِزب  َکَّنَِأل  ُُهلاَلَج  َّلَج  ِهَّللا  َنُود  َدْـمَْحلا  َکَیِّلَُوی  ْنَأ  َكِْرمَأـِب  ِِنقوُْمِلل 
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اَّلِإ َْریَط  َال  َّمُهَّللا  ًاِّدن  َو  ًاّدِض  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َذَخَّتا  ِنَمَک  َنوُکَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  ْنَمآ  َْمل  اَذَه  ِیف  َِکب  َنَمآ  ْنَمَف  اَهِیف  َراَس  ْنَِمب  ُءوُّسلا  ُقیِحَی  ِیتَّلا  ِۀَعاَّسلا 
ْمُکاَّیِإ ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَقَف  ِساَّنلا  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  اَْهنَع  اَنَْتیَهَن  ِیتَّلا  ِۀَعاَّسلا  ِیف  ُریِسَن  َو  ُِفلاَُخن  َلاَق  َُّمث  َكُْریَغ  ََهلِإ  َال  َو  َكُْریَض  اَّلِإ  َْریَض  َال  َو  َكُْریَط 
ِینَغََلب ْنِإ  ِهَّللا  َو  اَمَأ  ِراَّنلا  ِیف  ُِرفاَْکلا  َو  ِِرفاَْکلاَک  ُنِهاَْکلا  َو  ِنِهاَْکلاَک  ُمِّجَنُْملا  اَمَّنِإ  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِتاَُـملُظ  ِیف  ِِهب  يَدَـتُْهی  اَـم  اَّلِإ  ِموُجُّنِلل  َمُّلَعَّتلا  َو 

ُمِّجَنُْملا اَْهنَع  ُهاَهَن  ِیتَّلا  ِۀَـعاَّسلا  ِیف  َراَس  َُّمث  ٌناَْطلُـس  ِیل  َناَک  اَم  َءاَطَْعلا  َکَّنَمِّرَحَُأل  َو  َتیَِقب  اَم  ًادـَبَأ  َنْجِّسلا  َکَّنَدِّلَخُأـَل  ِموُجُّنلاـِب  ُلَـمْعَت  َکَّنَأ 
َرِفَظَف ُمِّجَنُْملا  اَِهب  َرَمَأ  ِیتَّلا  ِۀَعاَّسلا  ِیف  َراَس  ُساَّنلا  َلاََقل  ُمِّجَنُْملا  اَْهنَع  اَناَهَن  ِیتَّلا  ِۀَـعاَّسلا  ِیف  ْرِـسَن  َْمل  َْول  َلاَق  َُّمث  ْمِْهیَلَع  َرَهَظ  َو  ِرْهَّنلا  ِلْهَِأب  َرِفَظَف 

ِِهب اوُِقث  َو  ِهَّللا  یَلَع  اُولَّکََوت  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َرَْـصیَق  َو  يَرْـسِک  َداَِلب  اَْنیَلَع  ُهَّللا  َحَتَف  یَّتَح  ِهِدـَْعب  ْنِم  اََنل  َال  َو  ٌمِّجَنُم  (ص ) ٍدَّمَحُِمل َناَک  اَم  ُهَّنِإ  اَمَأ  َرَهَظ  َو 
. ُهاَوِس ْنَّمِم  یِفْکَی  ُهَّنِإَف 

دوب مجنم  هک  شنارای  زا  یکی  تشاد  ار  هیرورح  يوس  هب  هفوک  زا  ندش  جراخ  دـصق  (ع ) یلع یتقو  هک  تسا  هدـش  هراشا  تیاور  نیا  رد 
يوش جراخ  میوگیم  نم  هک  یتقو  رد  رگا  دیسر و  دهاوخ  تبیصم  یتخـس و  تباحـصا  وت و  هب  نوچ  وشم  جراخ  تعاس  نیا  رد  تفگ :
رگا تفگ : مجنم  هداـم ؟ اـی  تسا  رن  تسا  نم  بسا  مکـش  رد  هـچنآ  ینادیم  اـیآ  دوـمرف : (ع ) یلع ماـگنه  نـیا  رد  تسوـت ! اـب  يزوریپ 

هللا َّنِا  : » يهفیرـش يهیآ  هب  سپـس  هدـش ، رکنم  ار  نآرق  دـنک ، لوبق  ار  وت  يهتفگ  نیا  هک  ره  دومرف : (ع ) یلع ماما  منادیم ! منک  هبـساحم 
ياههتفگ وت و  هب  هک  ره  دوبن و  یتسه  وت  هک  یملع  یعدم  (ص ) ربمایپ دومرف : دومن و  هراشا  ماحرالا » یف  ام  ملعی  و  ۀعاسلا ...  ملع  هدـنع 

. دنک ذاختا  يراگدرورپ  ادخ ، زا  ریغ  هک  تسا  یسک  لثم  دروآ  نامیا  وت 
نآ مجنم  هک  یتعاس  نامه  رد  تشاد و  زیهرپ  ترورـض  ردـق  هب  رگم  موجن  يریگدای  زا  ار  دوخ  ناراـی  دروخرب  نیا  يهمادا  رد  (ع ) ماـما
نآ هک  دوبن ـ  یمجنم  (ص ) ربمایپ يارب  دومرف ... : دوخ  نارای  هب  هاگنآ  دیدرگ ، زوریپ  تفر و  گنج  هب  دومن  یهن  تکرح  زا  ار  ترـضح 

دنکیم . تیافک  ار  امش  ادخ  انامه  دینک  دامتعا  لکوت و  ادخ  هب  دنک ... ـ  ییامنهار  دب  کین و  تاعاس  هب  ار  ترضح 
ص 346 ج 33 ، راونالاراحب ،

موجن زا  عنم  - 56

(: (ص ربمایپ
. َداَز اَم  َداَز  ِرْحِّسلا  َنِم  ًۀَبْعُش  َسَبَْتقا  ِموُجُّنلا  َنِم  ًاْملِع  َسَبَْتقا  ِنَم  لاَق  (ص ) ِّیبَّنلا ِنَع 

. تسا هدش  یفرعم  يرگوداج  زا  ياهبعش  يریگدای  موجن ، زا  یملع  يریگدای  ثیدح  نیا  رد 
ثیدح 14902 ص 104 ، ج 3 ، لئاسولاكردتسم ،

ع)  ) حون توبن  - 57

(: (ع رقاب ماما 
. ِموُجُّنلِاب (ع ) ٍحُون َةَُّوُبن  َِملَع  ْدَق  َناَک 

. درک جارختسا  موجن  ملع  قیرط  زا  ار  (ع ) حون ترضح  تّوبن  یصخش  هک  دیامرفیم  نایب  (ع ) رقاب ماما  ثیدح  نیا  رد 
ص 235 ج 55 ، راونالاراحب ،

هقدص موجن و  - 58

(: (ع مظاک ماما 
اَذِإ َلاَقَف  (ع ) ٍرَفْعَج ِْنب  یَسُوم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  َیلِإ  َِکلَذ  ُتْوَکَـشَف  ٌءْیَـش  َِکلَذ  ْنِم  ِیُنلُخْدَیَف  َِعلاَّطلا  ُفِرْعَأ  َو  اَُهفِرْعَأ  َو  ِموُجُّنلا  ِیف  ُرُْظنَأ  ُْتنُک 
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. ْکنَع ُعَفْدَی  َهَّللا  َّنِإَف  ِْضما  َُّمث  ٍنیِکْسِم  ِلَّوَأ  یَلَع  ْقَّدَصَتَف  ٌءْیَش  َکِسْفَن  ِیف  َعَقَو 
ساسحا راک  نیا  زا  یهاگ  متخانـشیم . ار  علاط  مدوب و  هاگآ  اهنآ  رب  متـسیرگنیم و  ناگراتـس  رد  دوب  اهتدم  دیوگیم : ریمع  یبا  نبا 

يریقف نیلوا  هب  عقاوم  نینچ  رد  دندومرف : ترضح  نآ  مدرک ، هوکِش  (ع ) مظاک ماما  هب  هلئسم  نیا  زا  هکنیا  ات  درکیم  روطخ  ملد  رد  يدب 
. درک دهاوخ  رود  وت  زا  ار  نآ  يدب  دنوادخ  تروص  نیا  رد  هک  هدب  هقدص  يدیسر  هک 

ثیدح 15053 ص 376 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو 

یهارمگ موجن و  - 59

(: (ص ربمایپ
كرـش زا  ار  ناتـسبرع ـ  هریزج ـ  نیا  دنوادخ  درک  كاپ  دومرف : (ص ) ربمایپ . ُموُجُّنلا ُمُهَّلُِـضت  َْمل  اَم  ِكْرِّشلا  َنِم  َةَریِزَْجلا  ِهِذَه  ُهَّللا  َرَّهَط  ْدََقل 

. دننادیم ملاع  ّربدم  ار  موجن  هک  یناسک  یهارمگ  هب  دراد  ياهراشا  ثیدح  نیا  ار . نانآ  دنکن  هارمگ  موجن  رگا 
ثیدح 83. ص 277 ، ج 55 ، راونالاراحب ،

ءایبنا ملع  موجن ، - 60

(: (ع قداص ماما 
(ع) ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َناَک  ُْتلُقَف  َلاَق  ِءاَِیْبنَْألا  ِْملِع  ْنِم  ٌْملِع  َوُه  َلاَقَف  َوُه  اَم  ِموُجُّنلا  ِْملِع  ْنَع  ِینِْربْخَأ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  (ع ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 

. ِِهب ِساَّنلا  َمَلْعَأ  َناَک  َلاَقَف  ُهُمَْلعَی 
ءایبنا مولع  زا  یملع  دـیامرفیم : ترـضح  دـسرپیم . (ع ) قداص ماـما  زا  موجن  ملع  تقیقح  یتسیچ و  دروم  رد  یـصخش  ثیدـح  نیا  رد 

. دوب ملع  نیا  هب  مدرم  نیرتاناد  دیامرفیم : ترضح  تشاد . یهاگآ  ملع  نیا  زا  (ع ) یلع ایآ  دسرپیم : سپس  تسا .
ح 15 ص 235 ، ج 55 ، راونالاراحب ،

ادخ ياه  هناشن  - 61

(: (ص ربمایپ
ِلْهَأ ْنِم  َءاَـمَظُع  ٍلاَـجِر  ِتْوَِمل  اَهِعِـضاَوَم  ْنَع  ِموُجُّنلا  ِهِذَـه  َلاََوز  َو  ِرَمَْقلا  اَذَـه  َفوُسُک  َو  ِسْمَّشلا  َفوُسُک  َّنَأ  َنوُمُعْزَی  ًاـساَن  َّنِإَـف  ُدـَْعب  اَّمَأ 

. ٌَۀبَْوت ْمُْهنِم  َُهل  ُثُدْحَی  اَم  َرُْظنَِیل  ُهَداَبِع  اَِهب  ُِربَتْعَی  ِهَّللا  ِتاَیآ  ْنِم  ٌتاَیآ  اَهَّنَِکل  َو  اُوبَذَک  ْدَق  ْمُهَّنِإ  َو  ِضْرَْألا 
نیمز يور  ياهناسنا  گرم  اب  طبترم  ریغ  ار  ناگراتس  نتفر  نیب  زا  هام و  فوسخ  دیشروخ ، فوسک  (ص ) ربمایپ فیرـش  ثیدح  نیا  رد 

. دنتسه دنوادخ  ياههناشن  زا  ییاههناشن  اهنیا  دیامرفیم : هتسناد و 
ثیدح 73 ص 276 ، ج 55 ، راونالاراحب ،

وگ شیپ  شهوکن  - 62

(: (ع یلع ماما 
ْنِم َكِداَرُِمب  َرَفْظَت  َال  ْنَأ  ُتیِـشَخ  ِْتقَْولا  اَذَـه  ِیف  َتْرِـس  ْنِإ  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َُهل  َلاَـقَف  ِجِراَوَْخلا  َیلِإ  ِریِـسَْملا  یَلَع  َمَزَع  اََّمل  ِِهباَحْـصَأ  ِضْعَِبل 
َقاَح اَهِیف  َراَس  ْنَم  ِیتَّلا  َۀَعاَّسلا  ُفَّوََخت  َو  ُءوُّسلا  ُْهنَع  َفَرَْصنا  اَهِیف  َراَس  ْنَم  ِیتَّلا  ِۀَعاَّسلا  َیلِإ  يِدْهَت  َکَّنَأ  ُمُعَْزت  َأ  (ع ) َلاَقَف ِموُجُّنلا  ِْملِع  ِقیِرَط 

ِلِماَْعِلل َِکلْوَق  ِیف  یِغَْبنَی  َو  ِهوُرْکَْملا  ِْعفَد  َو  ِبُوبْحَْملا  ِْلیَن  ِیف  ِهَّللِاب  ِۀَناَِعتْـسِالا  ِنَع  یَنْغَتْـسا  َو  َنآْرُْقلا  َبَّذَک  ْدَقَف  اَذَِهب  َکَقَّدَص  ْنَمَف  ُّرُّضلا  ِِهب 
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َلاَقَف ِساَّنلا  یَلَع  (ع ) َلَْبقَأ َُّمث  َّرُّضلا  َنِمَأ  َو  َعْفَّنلا  اَهِیف  َلاَن  ِیتَّلا  ِۀَعاَّسلا  َیلِإ  ُهَْتیَدَـه  َْتنَأ  َکِمْعَِزب  َکَّنَِأل  ِهِّبَر  َنُود  َدْـمَْحلا  َکَِیلُوی  ْنَأ  َكِْرمَِأب 
ُِرفاَْکلا َو  ِِرفاَْکلاَک  ُرِحاَّسلا  َو  ِرِحاَّسلاَک  ُنِهاَْکلا  َو  ِۀـَناَهِْکلا  َیلِإ  وُعْدـَت  اَهَّنِإَف  ٍرَْحب  َْوأ  ٍَّرب  ِیف  ِِهب  يَدَـتُْهی  اَم  اَّلِإ  ِموُجُّنلا  َمُّلَعَت  َو  ْمُکاَّیِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ 

. ِهَّللا ِمْسا  یَلَع  اوُریِس  ِراَّنلا  ِیف 
موجن ملع  قیرط  زا  نم  تفگ : ترـضح  نآ  هب  يدرم  تفرگ ، ار  جراوـخ  يوـس  هب  تکرح  دـصق  شناراـی  هارمه  هب  (ع ) یلع ماـما  یتـقو 

یتقو هب  يدرک  ناـمگ  وت  اـیآ  دومرف : (ع ) ماـما دیـسر ! دـیهاوخن  دوخ  يزوریپ ـ  دوصقم ـ  هب  دـینک  تکرح  تقو  نیا  رد  رگا  هک  منادیم 
، دنک لوبق  ار  وت  ياههتفگ  نیا  هک  سک  ره  دش . دـهاوخ  رود  وا  زا  يدـب  دـنک ، تکرح  ماگنه  نآ  رد  یـسک  رگا  هک  ینکیم  ییامنهار 

زیهرپ موجن  يریگدای  زا  دومرف : هدرک و  ور  باحصا  هب  ترضح  سپس  دش . دهاوخ  زاینیب  ادخ  زا  دادمتـسا  رد  هدرک و  بیذکت  ار  نآرق 
دننامه وگشیپ  دـناوخیم و  ییوگشیپ  هب  ار  ناـسنا  موجن  ملع  دروخب . ناـتدرد  هب  اـیرد  یکـشخ و  رد  هک  هچنآ  رادـقم  هب  رگم  دـینک 

. تسا شتآ  رد  رفاک  رفاک و  لثم  رگوداج  رگوداج و 
ثیدح 15048 ص 373 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو 

شرع رون  - 63

(: (ص ربمایپ
. ِشْرَْعلا ِرُون  ْنِم  َنِْقلُخ  َموُجُّنلا  َو  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َّنِإ 

. دناهدش هدیرفآ  شرع  رون  زا  ناگراتس  هام و  دیشروخ ،
ثیدح 44 ص 210 ، ج 55 ، راونالاراحب ،

ناگراتس هب  هاگن  زا  یهن  - 64

(: (ع یلع ماما 
. موُجُّنلا ِیف  ِرَظَّنلا  ِنَع  (ص ) ِهَّللا ُلوُسَر  ِیناَهَن 

. دومن یهن  ناگراتس  هب  هاگن  زا  ارم  ربمایپ  دومرف : (ع ) یلع
ثیدح 74 ص 276  ج 55 ، راونالاراحب ،

موجن هب  هاگن  زا  یهن  - 65

(: (ص ربمایپ
. ِموُجُّنلا ِیف  ُرَظَّنلا  اَْهنِم  َو  ِّیِغَْبلا  ُرْهَم  اَْهنِم  ٍلاَصِخ  ْنَع  یَهَن  (ص ) َِّیبَّنلا َّنَا 

یهن تـلع  تـسا . موـجن  هـب  ندرک  هاـگن  اـنز و  يارب  نـتفرگ  رهم  اـهنآ  يهـلمج  زا  دوـمرف  یهن  ییاهتلـصخ  زا  مالــسا  یمارگ  ربماـیپ 
هب ار  عیاـقو  يهمه  ساـسا  نیا  رب  دنتـسه و  ملاـع  روما  رد  اـهنآ  ندوب  ربدـم  هب  لـئاق  یخرب  هک  تسا  نیا  موـجن  هب  هاـگن  زا  (ص ) ربماـیپ

. دننکیم مکح  اهنادب  بوسنم و  ناگراتس 
ثیدح 22199 ص 142 ، ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو 

ص)  ) ربمایپ یهن  - 66

(: (ص ربمایپ
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ُبیِذْـکَّتلا َو  ِموُجُّنلِاب  ُقیِدْـصَّتلا  ِیتَّمُأ  یَلَع  ُفاَخَأ  اَم  َفَوْخَأ  َّنِإ  (ص ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـقَف  َکِْـملِع  َیلِإ  َتْدَدْزاَـف  ِموُجُّنلا  َْملِع  َتْمَّلَعَت  َْول 
. ِۀَّمُْألا ُْملُظ  َو  ِرَدَْقلِاب 

هدوزفا دوخ  ملع  هب  يدوب  هتفرگ  دای  ار  موجن  ملع  رگا  دیوگیم : ریخست  نب  هللادبع  هب  کلملادبع  نب  نامیلس  مان  هب  یـصخش  (: (ص ربمایپ
نامیا - 1 دـنراد : ساره  دوخ  تما  رب  راـک  هس  زا  ناـشیا  هک  دـیامرفیم  ناـیب  هطبار  نیا  رد  (ص ) ربماـیپ زا  ار  یتـیاور  مه  هللادـبع  يدوب !

ملاع و ّربدم  اهنآ  هک  دشاب  دقتعم  دـنک و  مکح  نآ  قبط  دروایب و  نامیا  یموجن  تابـساحم  تاکرح و  هب  یمدآ  ینعی  موجن ـ  هب  ندروآ 
. دنک ملظ  مدرم  هب  دنک 3 - یفن  ار  یهلا  ریدقت  دنتسه 2 - ناهج 

ثیدح 25 ص 330 ، ج 55 ، راونالاراحب ،

برغم زامن  تقو  - 67

(: (ع قداص ماما 
اَذِإ َلاَقَف  ِبِْرغَْملا  ِْتقَو  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَـق  (ع ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْحیَرُـش  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍراََّکب  ْنَع  ِثِراَْـحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َۀَـلَبَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع 

. موُجُّنلا َِکبَتْشَت  ْنَأ  َْلبَق  َو  ُةَْرفُّصلا  ِتَبَهَذ  َو  ُِقفُْألا  ِیف  ُةَرْمُْحلا  ِتَرَّیَغَت 
يارب ياهناشن  ناگراتس  نیاربانب  تسا . ناگراتـس  ندش  دحتم  نتـسویپ و  مه  هب  زا  لبق  هک  برغم  زامن  تقو  هب  تسا  ياهراشا  ثیدح  نیا 

ثیدح 61 ص 257 ، ج 2 ، ماکحألا ، بیذهت  دنتسه . برغم  تقو  صیخشت 

اهقف هاگدید  زا  موجن  - 3

همدقم

تسا . كالفا  موجن و  زا  ثحب  لّفکتم  ملع  ود  هک  تسا  روهشم  یهقف  تایبدا  رد 
یکیدزن و اـهنآ ، شخرچ  رادـم  رگیدـکی ، اـب  اـهنآ  يهلـصاف  ناگراتـس ، تاـکرح  نامـسآ ، زا  ثحب  نآ  عوـضوم  هک  تئیه  ملع  لوا :

تسا . لیبق  نیا  زا  ناشعافترا و  نازیم  فوسک و  فوسخ و  دیشروخ ، هب  ناشيرود 
تـسا ثداوح  نیا  رد  ناگراتـس  موجن و  ریثأت  یگنوگچ  موجن و  عاضوا  اب  نیمز  ملاع و  ثداوح  طابترا  نآ  عوضوم  هک  موجن  ملع  مّود :

اب ثداوح  نیا  لاـثما  حلـص و  گـنج و  تسوحن و  ینارگ ، ینازرا و  اـهناسنا ، گرم  ناـمز  اـهنآ ، رمع  ناگدـشدلوتم و  طاـبترا  دـننام 
اهنآ . نتفرگ  رارق  تالاح  ناگراتس و  عاضوا 

دشابیم . لاعتم  دنوادخ  هب  تبسن  ناسنا  تخانش  تفرعم و  ندش  دایز  بجوم  فیرش و  یملع  تئیه  ملع 
حابم ؟ ای  تسا  مارح  میجنت )»  » ناهیقف حالطصا  رد   ) موجن ملع  ایآ  هک  تسا  موجن  ملع  رد  ثحب 

مینک . یسررب  هلأسم  نیا  رد  ار  املع  ناگرزب و  لاوقا  دیاب  ادتبا  هلأسم  نیا  خساپ  ندش  نشور  يارب 
يدیدش فالتخا  هلأسم  نیا  رد  مایالا  میدق  زا  املع  نیب  دـنیامرفیم : ۀـمارکلا » حاتفم   » باتک رد  یلماع  ینیـسح  داوجدمحمدیـس  موحرم 

اـهتمالع و بکاوـک  موـجن و  رد  هک  دـناهدومرف  هدوـب و  ملع  نیا  ندوـب  حاـبم  میجنت و  زاوـج  هب  لـئاق  سوواـط  نـب  دیـس  دراد . دوـجو 
اب دـناوتیم  لاعتم  دـنوادخ  یلو  درک  ینیبشیپ  ار  ثداوح  اهتمالع  نآ  يور  زا  ناوتیم  دراد و  دوجو  ملاـع  ثداوح  يارب  ییاـههناشن 

ص 74-76 } ج 4 ، همارکلا ، حاتفم  . } دهد رییغت  ار  مکح  نیا  رگید  بابسا  نارگید و  قح  رد  یکین  اعد و  هقدص و  لثم  يروما 
تیلعاف هب  دـقتعم  صخـش  هکینامز  ات  ارنآ  ياضتقم  رب  لـمع  موجن و  رد  شاـکنک  هتـسناد و  زیاـج  ار  موجن  مّلعت  میلعت و  ناـشیا  نینچمه 

هک دشاب  نیا  شداقتعا  صخـش  هک  دننکیم  ینامز  رب  لمح  ار  هدش  دراو  میجنت  یهن  مذ و  رد  هک  یتایاور  دـننادیم و  زیاج  هدـشن  موجن 
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تسا . ناگراتس  دوخ  هب  بستنم  ثداوح  راثآ و  نیا 
رکذ دـنا  هتـشاگن  ملع  نیا  رد  ییاـهباتک  دـناهدوب و  رّحبتم  موـجن  ملع  رد  هک  ار  نایعیـش  زا  ياهدـع  یماـسا  بلطم  نیا  دـییأت  يارب  يو 
لقن یناشاک  ضیف  موحرم  زا  دناهتشاد و  موجن  رب  یناوارف  دیکأت  هک  دنربیم  مان  ار  هعیـش  ياملع  زا  يدایز  يهدع  نینچمه  تسا . هدومرف 

دناهتسناد . حیحص  قیرط  نیا  زا  دنوادخ  هب  ار  ءادب  تبسن  هک  دنکیم 
، دیفم خیـش  موحرم  یـضترمدیس ، موحرم  دناهتـسناد . مارح  ارنآ  ملعت  میلعت و  هدرک و  حیبقت  ار  موجن  تّدش  هب  املع  زا  ياهدع  لباقم ، رد 

تخبون . نب  میهاربا  خیش  یصمح و  نیدلادیدس  دومحم  یکجارک ، یلع  نب  دمحم  حتفلاوبا  خیش  يدنک و  نیسح  نب  دمحم 
تروص هب  هچ  لالقتـسا  وحن  هب  هچ  تسا  مارح  ملاع  ثداوح  رد  موجن  ریثأـت  هب  داـقتعا  دـناهدومرف : سورد »  » باـتک رد  هر ) ) یناـث دـیهش 

نیا دـهد  ماجنا  عقوم  نالف  رد  ار  راک  نالف  هک  تسا  يراج  نیا  رب  دـنوادخ  تداع  دـیوگب  یـسک  رگا  اّما  لاعتم ؛ دـنوادخ  يارب  کـیرش 
درادن . تیمومع  هدعاق  نیا  اریز  دراد  تهارک  دنچ  ره  تسین  مارح 

هب داقتعا  ملع  نیا  يهمزال  هک  دشاب  لیلد  نادب  دیاش  دناهتـسناد ، مارح  ار  موجن  ملع  هعیـش  ياملع  زا  یـضعب  هک  نیا  دهدیم  همادا  سپس 
تسا . عقاو  فالخ  ینیمخت و  نآ  ماکحا  هک  نیا  لیلد  هب  ای  تسا  ثداوح  رد  موجن  ریثأت 

تسا . یهلا  نارکیب  تردق  زا  یهاگآ  حالصا و  ثعاب  تئیه  ملع  اریز  تسین  مارح  تئیه  ملع  اما 
رگا تسا  ینامـسآ  مارجا  هب  طبترم  یکاخ  ملاع  ثداوح  زا  یخرب  هک  دـننکیم  اعدا  نیمجنم  هچنآ  دـناهدومرف : هر ) ) ییاهب خیـش  موحرم 
يارب ياهدـیقع  نینچ  تکرـش ) وحن  هب  اـی  لالقتـسا  وحن  هب   ) تسا ثداوـح  نیا  رد  رثؤـم  تلع  ینامـسآ  مارجا  هک  تسا  نیا  ناـشروظنم 

ینامـسآ و مارجا  موجن و  نیب  طـباور  هک  تسا  نیا  ناـشروظنم  رگا  تسا و  رفک  هدـیقع  نیا  رب  ینتبم  موجن  ملع  تسین و  زیاـج  ناملـسم 
تسا ییاههناشن  نآ  ندش  دایز  مک و  ضبن و  شپت  هک  روطنامه  تسا ، ملاع  ثداوح  زا  یضعب  يهناشن  تمالع و  ناشنتفرگ  رارق  يهوحن 

تسین . مارح  ياهدیقع  نینچ  رب  ینتبم  موجن  ملع  درادن و  لاکشا  ياهدیقع  نینچ  دنکیم ، يرای  يرامیب  ندیمهف  رد  ار  بیبط  هک 
ثداوح رد  رثؤم  تلع  ار  ینامـسآ  مارجا  هک  ینیمجنم  ینعی  دـنوشیم  لمح  لوا  يانعم  رب  هدـش  یهن  موجن  مّلعت  زا  نآ  رد  هک  یثیداـحا 

دننادیم . ملاع 
میزادرپب : نآ  تاکن  یسررب  هب  تهج  دنچ  زا  دیاب  هلأسم  نیا  ندش  نشور  يارب 

موجن  هب  داقتعا  مکح  - 1
موجن  ملع  يهطساو  هب  ملاع  ثداوح  زا  رابخا  مکح  - 2

موجن ملع  مّلعت  میلعت و  مکح  - 3

موجن هب  داقتعا  مکح 

دوشیم  رّوصتم  تروص  دنچ  رب  موجن  هب  داقتعا 
دنراذگ . رثا  ملاع  رد  لقتسم  روط  هب  دناهدنز و  دراد  دوجو  اهنآ  رد  هک  یناگراتس  مامت  اهناشکهک و  - 1

دنراذگ . رثا  ملاع  رد  دنوادخ  کیرش  ناونع  هب  نآ  موجن  اهناشکهک و  - 2
تسا . راذگرثا  ملاع  رد  موجن  كالفا و  دوجو  یگنوگچ  تیصاخ و  - 3

دنراذگیم . رثا  ملاع  رد  ناشنتفرگ  رارق  عضو  تاکرح و  ببس  هب  ناگراتس  - 4
لکـش هب  موجن  هاگره  هک  تسا  يراج  نیا  رب  شتنـس  تداع و  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تساـنعم  نیا  هب  ناگراتـس  هب  لاـعفا  نداد  تبـسن  - 5

دهد . ماجنا  ار  یصاخ  راک  دنریگ  رارق  یصاخ  عضو  ای  صوصخم 
دشاب . فوشکم  اب  فشاک  طبر  دننامه  ملاع  ثداوح  اب  ناگراتس  تکرح  طابترا  - 6
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هناگشش : ياهتروص  نیا  زا  کی  ره  مکح  یسررب   ـ
دیحوت ای  لاعتم  دنوادخ  دوجو  راکنا  مزلتـسم  هدیقع  نیا  هکنیا  هب  تسا  فقوتم  دـیاقع  نیا  نابحاص  رفک  هب  مکح  هک  مییوگب  دـیاب  ادـتبا 
یتروص هب  دشاب  نید  تایرورض  زا  یکی  ای  مرکا  ربمایپ  تلاسر  راکنا  مزلتسم  ای  دشاب و  تیبوبر  رد  دیحوت  ای  تیقلاخ  رد  دیحوت  ای  یتاذ 

دشاب . وا  لوسر  ای  دنوادخ  راکنا  شاهمزال  يرورض  نآ  راکنا  هک 
ملاـع رد  لقتـسم  روط  هب  دنتـسه و  راـتخم  لـعاف  ناگراتـس  هک  نیا  بکاوک و  تاـیح  هب  داـقتعا  مییوـگیم : همدـقم  نیا  هب  هجوـت  اـب  - 1

ياهّدـع میدـق  رایـسب  ياهنامز  رد  هچرگ  دـشاب . لوق  نیا  هب  لئاق  نیمجنم  زا  يدـحا  دوریمن  ناـمگ  یلو  تسا  رفک  دنتـسه  راذـگریثأت 
(24 هیثاج / « ) َنوُّنُظَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلَِذب  مَُهل  اَمَو  ُرْهَّدلا  اَّلِإ  اَنُِکلُْهی  اَمَو  : » دنتفگیم دناهدادیم و  تبـسن  رهد  هب  ار  گرم  یگدـنز و 

دنشاب . هدوب  نیمجنم  هورگ ، نیا  تسین  مولعم  یلو 
رفک کشالب  ياهدـیقع  نینچ  تسا و  قلاخ  زا  اهنآ  يانغ  كالفا و  دوجو  بوجو  هب  داقتعا  زا  یـشان  ریثأت ، رد  موجن  لالقتـسا  هب  داـقتعا 

دنک . راکنا  ار  ادخ  ای  دنک  رارقا  لاعتم  دنوادخ  دوجو  هب  دقتعم  درف  هچ  تسا 
هب رجنم  یفانم و  تیبوبر  دیحوت  اب  زین  لوق  نیا  دشاب  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  ناگراتـس  هب  ملاع  ریبدـت  يراذـگاو  لالقتـسا ، زا  دارم  رگا 
رد ضیوفت ) وحن  هب   ) ناگراتـس ای  هام  دیـشروخ و  دـنتفگیم  هک  تسا  (ع ) میهاربا نامز  رد  نیمجنم  فرح  نامه  لوق  نیا  دوشیم . رفک 

دنتسه . رثؤم  نییاپ  ملاع 
میدز لّوا  لوق  رد  هک  یفرح  نامه  دشاب  هرهاق  لوقع  تکراشم  اب  ریثأت  نآ ، زا  روظنم  رگا  تکرـش : تروص  هب  موجن  ریثأت  هب  لوق  اما  - 2

دیحوت اـب  تروص  نیا  رد  هک  دنتـسه  ثداوح  يهدـنروآ  دوجو  هب  اـی  هرهاـق  لوقع  تکراـشم  اـب  بکاوک  اریز  دوـشیم  رارکت  اـجنیا  رد 
راثآ بکاوک  هک  تسنآ  یتکراشم  ریثأت  زا  دارم  رگا  اما  دراد ؛ تافانم  تیبوبر  دیحوت  اب  هک  دنتسه  ثداوح  ّربدم  ای  دراد  تافانم  تیقلاخ 

هدنز و هچ  لاح   ) دنتـسه هلیـسو  تلآ و  ناگراتـس  ینعی  دشابیم  هلاصالاب  مظعا و  رثؤم  لاعتم  دنوادخ  نکل  دـنهدیم و  ماجنا  ار  هبوسنم 
هتاما و  ءایحا ، تیقزار ، ندرک ، قلخ  سدقم  عرـش  بسح  رب  اریز  تسا  هابتـشا  زین  فرح  نیا  دنـشاب ) هدـنز  ریغ  هچ  دنـشاب  رایتخالاب  لعاف 
ضبق رومأم  (ع ) لیئارزع هک  نیا  امک  دشاب  هدرامگ  راک  نیا  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  هکئالم  ضعب  ای  تسا  ناحبـس  دنوادخ  صتخم  طقف 

ریثأت و لوط  رد  موجن  ریثأـت  هب  داـقتعا  دـنرادن . يراـیتخا  تردـق و  نینچ  یکلف  عاـضوا  بکاوک و  ینامـسآ و  مارجا  یلو  دـشابیم  حور 
تسین . رفک  مزلتسم  یلو  تسا  لطاب  يداقتعا  ادخ  تردق 

درادن یعنام  هدرک ) عنم  ار  نآ  هر ) ) یضترم دیس  هچرگ   ) دراد دوجو  اهنآ  رد  هک  یتیـصاخ  تیفیک و  رطاخ  هب  موجن  ریثأت  هب  لوق  اما  - 3
هام ریثأت  دننامه  تسا  ود  نیا  یفیک  تایـصوصخ  رطاخ  هب  ریثأت  نیا  دـنراذگ و  رثا  یتسه  ملاع  رد  هام  دیـشروخ و  هک  تسا  حـضاو  اریز 

نآرق هک  تسین  ناهایگ  دروم  رد  بآ  ریثأـت  زا  رتمک  تاریثأـت  نیا  و  ناـهایگ و ...  ومن  دـشر و  رد  دیـشروخ  ریثأـت  و  دـم و ...  رزج و  رد 
( 22 هرقب / « ) ْمُکَّل ًاقْزِر  ِتاَرَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَف  ًءاَم  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلَزنَأَو   » هدومرف حیرصت  نادب  میرک 

ای رگیدـکی  هب  ندـش  کیدزن  صاخ و  تیعقوم  رد  نتفرگ  رارق  ماگنه  هب  نییاپ  ملاع  رد  دـنوادخ  نذا  هب  بکاوک  ریثأت  هب  ندـش  لئاق  - 4
هک تسا  یعیبط  للع  زا  یکی  دننامه  اریز  دشابیمن  زین  رفک  مزلتـسم  یلو  درادـن  یلیلد  اهنآ  زا  یکی  ندـش  یفخم  ای  مه  اب  اهنآ  يرود 

دنکیم . لمع  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب 
تـسنادیم ینیمز  ثداوح  زا  فشاک  اـی  يداـع  لـلع  لـیبق  زا  ار  ناگراتـس  هک  زین  مشـش  مجنپ و  تروص  فیلکت  میتفگ  هک  هچنآ  رباـنب 

دییأت ار  نآ  تایاور  هبرجت و  روص  یـضعب  رد  هکلب  درادـن  دوجو  ینید  دـیاقع  اـب  یتفلاـخم  چـیه  زین  لوق  ود  رد  نیا  اریز  دوشیم  نشور 
. میجنت هب  داقتعا  هب  عجار  بلطم  مامت  نیا  دنکیم .

موجن ملع  يهطساو  هب  ملاع  ثداوح  زا  رابخا  مکح 
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دشاب : هنوگ  دنچ  رب  دناوتیم  ییوگشیپ  رابخا و 
هاـم و نیب  نیمز  ندـش  عـقاو  رثا  رد  هـک  فوـسخ  دـننام  دـشاب  تاراّیـس  ناگراتـس و  تـکرح  رب  ینتبم  هـک  یکلف  عاـضوا  ینیبشیپ  لّوا :
رابخا و عون  نیا  تاقافتا ، نیا  لاثما  تسا و  دیـشروخ  نیمز و  نیب  هام  ندش  عقاو  زا  یـشان  هک  فوسک  لثم  دیآیم و  دوجو  هب  دیـشروخ 

ثداوح زا  یخرب  طابترا  ای  ینیمز  ثداوح  رد  بکاوک  رثا  تخانـش  یـسررب و  میجنت  هک  میتفگ  اریز  تسا  جراخ  ام  ثحب  زا  ییوگشیپ 
دشابیم . ملع  نآ  تابساحم  رب  ینتبم  هک  تسا  تئیه  ملاع  رد  لخاد  لّوا  مسق  نیا  یلو  تسا  ینامسآ  مارجا  اب  ینیمز 

تروص نیا  رد  دهد  رارق  نیمز  رد  یثداوح  ندمآ  دیدپ  يارب  ياهناشن  ار  ناگراتـس  تاکرح  بکاوک و  تالاصتا  عاضوا و  هک  نیا  مّود :
دهاوخ دیدپ  لاعتم  دـنوادخ  يهدارا  هب  هک  تسا  هثداح  نالف  ندـمآ  دـیدپ  يهناشن  صوصخم  عضو  نیا  دـیوگب  هبرجت  هب  دانتـسا  اب  رگا 

تسا . هتفرگن  تروص  یعرش  دعاوق  اب  یتفلاخم  تسین و  یلاکشا  چیه  ییوگشیپ  عون  نیا  رد  دمآ 
لصا و دـیاش  هتبلا  تسا  يرگید  ثحب  تسین  شیب  ینیمخت  نظ و  اـی  تسا  تسرد  دـصرددص  هدرک  هک  ییوگـشیپ  نیا  اـیآ  هک  نیا  اـما 
دوش و مسق  نیمه  رب  لمح  دـناوتیم  دناهتـسناد  حابم  ار  موجن  ملع  هک  یناگرزب  مالک  دـشاب و  هدـش  هتفرگ  یحو  زا  اههناشن  نیا  يهشیر 

دوجو ملاع  ثداوح  رب  یتاراشا  اهتمالع و  موجن  رد  : » تسا هدومرف  هک  هتشاد  انعم  نیمه  هب  هراشا  سوواط  نب  دیـس  موحرم  مالک  دیاش 
ناشیا تهج  نیمه  هب  و  دهد » رییغت  رگید  بابـسا  اعد و  یکین و  هقدص و  يهلیـسو  هب  ار  ثداوح  نیا  دناوتیم  لاعتم  دـنوادخ  نکل  دراد 
دنکیم میجنت  زا  یهن  هک  ار  يرابخا  دشاب و  هتـشادن  موجن  تیرثؤم  هب  داقتعا  مّجنم  هک  یطرـش  هب  تسا  هتـسناد  زیاج  ار  موجن  ملع  میلعت 

تسا . هدرک  لمح  دشاب  موجن  تیرثوم  هب  دقتعم  صخش  هک  یتروص  رب 
ثداوح رد  یکلف  عاضوا  تالاصتا و  ریثأت  هب  وا  داـقتعا  مجنم و  دانتـسا  هک  یلاـح  رد  اـهنآ  هب  ندرک  مکح  ثداوح و  ییوگشیپ  موس :
دنراد : تلالد  نآ  تمرح  رب  لیذ  تایاور  هدش و  یهن  نآ  زا  يده  يهمئا  تایاور  رد  رابخا  ییوگشیپ و  زا  مسق  نیا  دشاب . ینیمز 

اوناک لاق : نوکِرـشُم » مُه  ّالا و  ِهللاِاب  مُهُرَثکأ  ُنِمُؤی  ام  و  : » یلاعت ِِهلوق  نع  مالـسلاهیلع  ِهللاِدـبع  ابا  ُتلأس  لاق  بیعـش  نب  بوقعی  هاور  اـم  - 1
ص 373 ) ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو   ) نولوقی امب  مُهَنوقِّدَُصیَف  َءافَرُعلا  َنوتأَی  اوناک  مّهنأ  اَهنِم  َو  ُرُطمَی  اذک ال  ُءَون  اَذَک و  ُءَونُرُطمَی  َنولوقی 

اهنآ دـندومرف  ماما  مدرک  لاؤس  مهرثکا )...  نموی  ام  و   ) هفیرـش يهیآ  هب  عجار  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگیم  بیعـش  نب  بوقعی 
زین اهنآ  دنتفریم و  نیمجنم  دزن  سپس  درابیمن  ناراب  هراتس  نالف  دوشیم و  ناراب  شزیر  ثعاب  هراتـس  نالف  دنتفگیم  هک  دندوب  یناسک 

دندرکیم . دییأت  ار  فرح  نیا 
هک اجنآ  ات  ٍتاَِملَِکب » ُهُّبَر  َمیِهاَْربِإ  یَلَْتبا  ِذِإَو   » هفیرـش يهیآ  هب  عجار  هک  یثیدـح  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم  تیاور  - 2

ِرمقلا و ِبکاوکلا و  یلا  َرَظَن  یّتح  هیبشَّتلا  ِنَع  ِهِهیزنت  ِهِدـیحوت و  ِهیراب و  ِمَدـِِقب  ُۀَـفِرعَملا  اهنم  ُهانرَکَذ و  ام  اَـهنِمَف  ُتاـِملَکلا  اَّمَا  دومرف : ماـما 
ج هعیـشلا ، لئاسو   ) أَطَخ ِموّجنلاب  َمکُحلا  َّنأ  ّلجوّزَع  ُهَمَلعأ  َّمث  ِِهثِدُحم  یلع  ِِهثَدَِحب  ِِهثَدَح و  یلع  اهنم  ٍدـحاو  ِّلُک  ِلُوفِأب  َّلَدَتـسا  َو  ِسمَّشلا 

ص 372 ) ، 11
ندرک مکح  تروـص  رد  هک  نآ  قـبط  رب  ندرکن  مکح  ییوگـشیپ و  قـبط  رب  ندرک  مکح  نـیب  هدـش  هداد  لیـصفت  تاـیاور  یـضعب  رد  و 

مالـسلاهیلع قداص  ماما  تمدـخ  دـیوگیم : هک  نیعا  نب  کلملادـبع  تیاور  لـثم  تسین  مارح  مّود  تروص  رد  و  تسا . مارح  ییوگـشیپ 
نآ لابند  منیـشنیم و  دـشاب  رـش  علاط  رگا  مرگنیم  علاط  هب  مهد  ماجنا  يراـک  مهاوخیم  یتقو  مفقاو  موجن  ملع  هب  نم  هک  مدرک  ضرع 

ار تیاهباتک  دومرف : هلب  متفگ : ینکیم ؟ مکح  نآ  قبط  رب  ایآ  دومرف : ماما  مریگیم . ار  مراک  لابند  دـشاب  ریخ  علاـط  رگا  موریمن و  راـک 
هدن .) ماجنا  ار  راک  نیا  رگید   ) نازوسب

نآ لاثما  هقدـص و  اـعد ، اـب  دوشیمن و  در  هک  تسا  ماـت  یعطق و  ندرک  مکح  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  رهاـظ  زا  هک  لیـصفت  نیا  روظنم 
دوشیم . هدافتسا  بلطم  نیمه  زین  رگید  تایاور  زا  تسا و  مارح  مکح  عون  نیا  هک  دوشیمن  ضوع 

دنوادخ هک  دنک  هفاضا  یلو  دـنک  ییوگشیپ  رابخا و  بکاوک  تلالد  ياضتقم  بسح  رب  هکنیا  هب  دـشابن  یعطق  مکح  مات و  اضق  رگا  اما 
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درادن . یلاکشا  رابخا  عون  نیا  دنک  فرصت  هعقاو  نیا  رد  دهد و  رییغت  ار  نآ  دناوتیم 
دعاوق هب  دنتسم  ییوگـشیپ  رگا  اما  دریگ  تروص  مجنم  دزن  ینیقی  یعطق و  دعاوق  هدافتـسا  اب  ییوگـشیپ  هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  همه 
لمتشم هکنآ  رطاخ  هب  رابخا  ییوگشیپ و  نیا  دنک  زاربا  ار  ییوگـشیپ  یعطق  تروص  هب  یلو  تسا  نونظم  مه  مجنم  دوخ  هک  دشاب  یّنظ 

رحاس هب  مجنم  ارچ  هک  دوشیم  هدیمهف  ور  نیا  زا  تسا . هدرک  راهظا  یعطق  تسین  یعطق  هک  ار  هچنآ  اریز  دشابیم  مارح  تسا  بذـک  رب 
ص ج 17 ، هعیـشلا ، لئاسو   ) رانلا یف  رفاکلا  رفاکلاک و  رحاّسلا  رحاّسلاک و  نهاکلا  نهاکلاک و  مّجنملا  تسا : هدش  هیبشت  رفاک  هب  رحاس  و 

ماقم رد  میجنت  زا  هیهان  تایاور  دـسریم  رظن  هب  ثحب : هصالخ  رفاک . حلطـصم  يانعم  هب  تسا  رفاک  هکنیا  هن  تسا  رفاک  لثم  مجنم  ( 143
ریثأت یفن  هب  رظان  نینچمه  دـشابیمن  تسا  رفک  ای  اطخ  ًۀکرـش  ای  ًالالقتـسا  نییاپ  ملاع  رد  موجن  ریثأت  هب  داقتعا  هکنیا  يداقتعا و  رما  ناـیب 

ساـسا رب  یعاـمتجا  یـصخش و  هنازور  ياـهتیلاعف  میظنت  زا  یهن  ددـص  رد  تاـیاور  نیا  هکلب  تسین  مه  ینیمز  ثداوح  رد  موـجن  یّلک 
تحت نیمز  هچ  اهنامـسآ و  هچ  ملاع  مامت  ماظن  تسا و  ملاع  نیا  رد  رثؤم  لاعتم  دنوادخ  اریز  تسا  نارحاس  نانهاک و  نیمجنم و  يهتفگ 

عّرـضت و تساوخ و  کمک  دـیاب  وا  زا  دومن و  هّجوت  وا  هب  لئاسم  روما و  مامت  رد  دـیاب  نیاربانب  تسا  ءاشی  اـمل  لـعاف  وا  تسوا و  يهدارا 
درادن ینیمز  ثداوح  اب  ینامسآ  مارجا  نتشاد  طابترا  اب  یتافانم  بلطم  نیا  دشاب و  وا  هاگرد  هب  دیاب  حالص  ریخ و  روما  مامت  يارب  ءاجتلا 

ملع و هطیح  زا  طابترا  نیا  تایئزج  مامت  هب  هطاـحا  هچرگ  یعیبط . لـلع  ریاـس  ریظن  یعیبط  ءاـضتقا  اـی  يدوجو  نراـقت  وحن  هب  هاوخ  لاـح 
. تسا جراخ  ام  تردق 

موجن ملع  مّلعت  میلعت و  مکح 

لاثتما بجوم  اریز  دـشاب  بحتـسم  اـسب  هچ  هکلب  تسین  مارح  تئیه  ملع  مّلعت  میلعت و  تفگ  ناوتیم  نونکا  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
رتشیب تخانـش  ییانـشآ و  ثعاب  دوخ  ملع  نیا  هکنآ  رب  هوالع  دوشیم  فوسک و ...  فوسخ و  زاـمن و  تاـقوا  لاـثما  رد  یهلا  رماوا  رتهب 

نایب اهنامسآ  شنیرفآ  رد  ّربدت  ادخ  تخانش  ياههار  زا  یکی  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  ور  نیا  زا  تسوا ؛ نارکیب  تردق  یتسه و  قلاخ 
تسا : هدش 

( 18 هیشاغ / « ) تسا هدش  هتشارفارب  هنوگچ  هک  دنرگنیمن ]  ] نامسآ هب  و  ْتَِعفُر ؛ َْفیَک  ءاَمَّسلا  َیلِإَو  »
( 16 لحن / « ) دننکیم یبایهار  هراتس  هلیسو  هب  نانآ  و  َنوُدَتْهَی ؛ ْمُه  ِمْجَّنلِابَو  »

نّمـضتم هچنآ  هک  تفگ  نینچ  ناوتیم  یّلک  روط  هب  یلو  تسا  فلتخم  توافتم و  املع  لاوقا  موجن ، ملع  يریگدای  میلعت و  دروم  رد  اـما 
هب هک  موجن  ملع  زا  مسق  نآ  هتـشذگ  روص  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا . مارح  نآ  مّلعت  میلعت و  دـشاب  يرگید  مارح  ای  دـیحوت و  یفن  رفک و 

تسا . مارح  نآ  مّلعت  میلعت و  دشاب  سدقم  عرش  اب  ریاغم  عقاو  فالخ  رابِخا  تهج  هب  ای  داقتعا  ظاحل 
رومالا قیاقحب  ملاعلا  هللا  و 

مایا دب  کین و 

مایا تسوحن  تداعس و  - 1

هراشا

تسوحن تداعـس و  ، » دناهدوب دقتعم  نادب  شیب  مک و  مدرم  هدوب و  هّجوت  دروم  نوگانوگ  ماوقا  للم و  نایم  رد  هک  یّمهم  لئاسم  زا  یکی 
« موش سحن و   » ار رگید  یـضعب  و  كرابم » دیعـس و   » ار زور  تاـعاس  زا  یخرب  اـی  هتفه  هاـم و  لاـس ، ياـهزور  زا  یـضعب  هک  تسا  ماـّیا »
ار نآ  لاثما  جاودزا و  دـیدزاب ، دـید و  تدابع ، اعد ، نوچمه  یلامعا  كرابم  ياهزور  رد  هک  دـشیم  ببـس  داقتعا ، نیمه  دندرمـشیم .
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. دنزرو بانتجا  اهراک  زا  یضعب  نداد  ماجنا  زا  موش ، ماّیا  رد  ًالباقتم  دنهد و  ماجنا 
نابرق و رطف و  ياهدـیع  ثعبم ، زور  ندوب  كرابم  هب  داقتعا  دروخیم . مشچ  هب  لیبق  نیا  زا  يدراوم  زین  نایناریا  ام  ناناملـسم و  ناـیم  رد 

مهدزیـس زور  تسوحن  ینمیدب و  زورون و  تداعـس  تکرب و  هب  داقتعا  ًالباقتم  ناناملـسم و  نایم  رد  اروشاع  زور  ندوب  موش  هعمج و  زور 
 - هدـنام اج  هب  نایتشترز  موسر  بادآ و  زا  هک  ناـیناریا -  زا  يرایـسب  نیب  رد  تداـع  تروص  هب  روما ، زا  یـضعب  نداد  ماـجنا  نیدرورف و 

تسا . لیبق  نیا  زا  ییاههنومن 
انبم یب  تافارخ ، ار  اهزور  زا  یضعب  تداعس  ای  تسوحن و  دوشیم و  ور  هب  ور  ياهّدع  تفلاخم  اب  یهاگ  هک  هلئـسم  نیا  یلامجا  یـسررب 

یحور راثآ  ياراد  هک  تسا  یّمهم  لئاسم  زا  دوشیم ، هدرمـش  انتعا  هّجوت و  لباق  ياهّدع  رظن  هب  ًالباقتم  دننکیم و  یفّرعم  شزرا  نودب  و 
تسه . زین  یعامتجا  و 

« ماّیألا تارایتخا   » هلاسر بسانت  هب  شدنمشناد و  نادنزرف  يراسناوخ و  قّقحم  تشادگرزب  هرگنک  يرازگرب  تبـسانم  هب  هک  یـسررب  نیا 
رب یلّمأت  يرظن و  دـناوتیم  هتفرگ ، ماجنا  لاس  هام و  هتفه و  ماّیا  تموئـش  تکرب و  ای  تسوحن  تداعـس و  نایب  رد  يراسناوخ ، لامج  اـقآ 

اهنآ و ندوب  هیاپ  یب  ای  رابتعا  نازیم  دوش و  یّقلت  دراد -  طابترا  مدرم  زا  يدایز  هورگ  راتفر  داقتعا و  اـب  هک  یعاـمتجا - » هدـیدپ   » کـی
دزاس . نشور  ار  اهنآ  زا  تسردان  ای  تسرد و  ریسفت 

نآرق رد  تسوحن 

تسا : هتفر  راک  هب  داع  موق  يارجام  نایب  رد  هبترم و  ود  تسوحن »  » هژاو میرک ، نآرق  رد 
دش : لزان  نانآ  رب  دنوادخ  باذع  دومن و  یشکرس  ّربکت و  قحان  هب  داع ، موق  هک  یماگنه  لّوا ،

( 1 . ) نورصنی مه ال  يزخأ و  ةرخآلا  باذعل  ایندلا و  ةویحلا  یف  يزخلا  باذع  مهقیذنل  تاسحن  ماّیأ  یف  ًارصرص  ًاحیر  مهیلع  انلسرأف 
[ هک یتروص  رد  ، ] میناشچب ایند  رد  ار  ّتلذ  باذـع  اهنآ  هب  ات  میداتـسرف  سحن  ماّیا  رد  يدـنت  داب  داع ])  ) موق نآ  تکـاله  يارب  مه  اـم  ]

درک . دهاوخن  يرای  ار  اهنآ  سک  چیه  اجنآ ] و   ] تسایند زا  شیب  ترخآ  باذع  يراوخ 
دندش : یهلا  باذع  راتفرگ  دندرک و  بیذکت  ار  (ع ) دوه ترضح  دوخ  ربمایپ  داع ، موق  هک  یماگنه  مود ،

( 2 . ) ّرمتسم سحن  موی  یف  ًارصرص  ًاحیر  مهیلع  انلسرأ  ّانا 
میداتسرف . رادیاپ  یسحن  زور  رد  يدابدنت  اهنآ  كاله  رب  ام 

نآ رد  ار  رگیدکی  دارفا  هک  دیدش  رابغ  درگ و  ياراد  ياهزور  زین  یخرب  ( 3 . ) دناهدرک ریسفت  نمی  دب  موش و  ياهزور  ار  تاسحن » ماّیأ  »
( 4 . ) دناهدرمشرب انعم  نیا  دّیؤم  ار  فاقحا  هروس  هیآ 24  دناهدرک و  انعم  دننیبیمن ،

هب تبـسن  ار  وا  دـیدهت  دـندرک و  یچیپرـس  دـیحوت  لوبق  یتسرپ و  تب  كرت  رب  ینبم  (ع ) دوه ترـضح  توعد  زا  داع ، موق  هک  یماـگنه 
زا لفاغ  درابیم ، ناراب  هک  دندرک  رّوصت  دندرک و  هدهاشم  اههناخدور  زارف  رب  يربا  دندومن ، بیذکت  ار  وا  دنتفرگ و  هدیدان  یهلا  باذع 

دیامرفیم : نآرق  دوب . لوزن  لاح  رد  یهلا  باذع  هکنآ 
موقلا يزجن  کلذک  مهنکاسم  ّالا  يری  اوحبـصأف ال  اّهبر  رمأب  ءیـش  ّلک  رّمدـت  میلأ ، باذـع  اهیف  حـیر  هب  متلجعتـسا  ام  وه  لب  انرطمم  ... 

( 5 . ) نیمرجملا
ره هک  تسا  يداب  نیا  تسا . كاندرد  یباذـع  ار  امـش  نآ ، رد  هک  تسا  یتخـس  داب  نیا  دـیتساوخرد . لیجعت  هب  هک  تسا  یباذـع  هکلب ] ]

موق هنوگ  نیدب  ام  یلب ، دنامن . یقاب  يزیچ  اهنآ ، ناریو ]  ] ياههناخ زج  هک  دندرک  حبـص  یبش  سپ  دزاسیم . دوبان  ادـخ  رما  هب  ار  يزیچ 
مینکیم . تازاجم  ار  راکدب 

( 6 . ) دناهدرک انعم  درس  زور  ار  سحن » موی   » رگید یخرب 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 580 

http://www.ghaemiyeh.com


ینوگانوگ ياهفیصوت  زین  انعم  نیمه  زا  نییبت ، ماقم  رد  یلو  تسا ؛ رتلوبقم  نارّسفم  رثکا  دزن  رتروهشم و  لّوا  يانعم  ریـسافت ، نایم  رد 
. تسا ریخ  ببس  هک  تسا  يزور  دعـس ، زا  دارم  ّرـش و  ببـس  هک  تسا  يزور  سحن ، زا  دارم  هک  هدش  لقن  نایعبات  یـضعب  زا  تسا . هدش 

( 7)
دیوگیم : ییابطابط  همّالع  هعیش ، مانب  رّسفم 

هنوگ چیه  نآ ، لماع  يارب  لامعا  زا  ياهراپ  ای  لامعا  دـشاب و  هتـشادن  لابند  هب  ّرـش  زج  دـهدیم ، خر  هک  یثداوح  هک  تسا  نآ  تسوحن 
(8 . ) دشاب هتشادن  یتکرب  ریخ و 

ماّیا یتاذ  تسوحن  تداعس و 

رد یّصاخ  نامز  یتاذ  ندوب  ّرثؤم  يانعم  هب  ماّیا ، تداعـس  تسوحن و  ایآ  هک : تسا  نیا  دوشیم ، حرطم  هراب  نیا  رد  هک  یتالاؤس  زا  یکی 
دراد ؟ یقطنم  یملع و  ساسا  هیاپ و  ینمی ، شوخ  تکرب و  رد  رگید  یماّیا  یتاذ  ندوب  ّرثؤم  ًالباقتم ، تسا و  ینمیدب  تسوحن و 

دنک كرد  تسین -  نیمز  یلاقتنا  یعضو و  تکرح  لوصحم  زج  هک  ماّیا -  نامز و  يارب  ار  يزایتما  نینچ  دناوتیمن  ًائادتبا  لقع ، ًامّلـسم 
زور اب  هعمج  زور  رد  تسا -  زور  هنابش  ندمآ  دوجو  هب  ببس  هک  نیمز -  یعـضو  تکرح  نایم  یتوافت  چیه  لقع ، هاگدید  زا  دریذپب . و 

تداعـس و رب  ناوتیمن  درادـن و  دوجو  لاس  ياههام  اهلصف و  رد  نیمز  یلاقتنا  تکرح  ناـیم  یقرف  هنوگ  چـیه  هچناـنچ  تسین ، هبنـشود 
درک . هئارا  یلقع  ناهرب  انعم ، نیا  هب  ماّیا ، تسوحن 

هنوگ چـیه  ام  نوچ  تسا و  یهباشتم  يازجا  ياراد  نامز ، يرادـقم  تعیبط  هک  تسا  دـقتعم  ییابطابط ، همّـالع  هتـسجرب ، رّـسفم  میکح و 
للع و زا  ار  نامز  زا  ياهعطق  زور و  تشذـگ  اـت  میرادـن ، دوشیم ، لاـمعا  قّقحت  ثداوح و  زورب  ببـس  هک  یبابـسا  لـلع و  هب  ياهطاـحا 

تسوحن توبث  يارب  یهار  هک  روط  نامه  اریز  درادن . يدوس  هنیمز  نیا  رد  یفاک  هبرجت  ور ، نیا  زا  میرامشب ، تسوحن  تداعس و  بابسا 
، هّتبلا و  تسا ، دیعب  ماّیا ، يارب  تداعس  تسوحن و  توبث  هچ  رگ  تسین ؛ مه  نآ  یفن  يارب  یهار  درادن ، دوجو  ناهرب  قیرط  زا  تداعـس  و 

( 9 . ) تسا هلاحتسا  زا  ریغ  داعبتسا ،
لیلد نادقف  لیلد  هب  تقلخ ، زاغآ  زا  يزور  ندوب  دب  ای  بوخ  يانعم  هب  تسوحن  تداعس و  ّدر  نمـض  زین  يرّهطم  یـضترم  دیهـش  رّکفتم 

. تخادرپ میهاوخ  نادب  هک  (10) دنکیم هئارا  ماّیا  تسوحن  تداعس و  زا  یحیحص  لوقعم و  يانعم  نآ ، رب  یلقن  ای  یلقع 

دب کین و  ثداوح  رابتعا  هب  مایا  تسوحن  تداعس و 

، دیامنیم دیعب  ًالقع  هکلب  تسا ، یلقن  یلقع و  لیلد  دقاف  اعّدـم  نیا  درادـن و  دوجو  ماّیا  یتاذ  تسوحن  تداعـس و  تابثا  يارب  یهار  رگا 
درک ؟ هئارا  نآ  يارب  یلوبقم  لوقعم و  يانعم  ناوتیم  ایآ  تسیچ ؟ سحن » موی   » و تاسحن » ماّیأ   » زا میرک  نآرق  دارم  سپ 

ياراد نآرق ، رد  (11 « ) ۀکرابم ۀلیل  یف  هانلزنأ  ّانا  : » ردق بش  نتشاد  تلزنم  دننام  یلایل ، ماّیا و  رب  تداعـس  ای  تسوحن  قالطا  کش ، نودب 
تسا . لوبقم  لوقعم و  ییانعم 

رد ماّیا  رب  تسوحن »  » قـالطا تسا . هداـتفا  قاـّفتا  ناـمز  نآ  رد  هک  دناهتـسناد  یثداوح  راـبتعا  هب  ار  تکرب  اـی  تسوحن  قـالطا  نارّـسفم ،
رابتعا هب  ردقلا ، ۀـلیل  رب  تکرب »  » قالطا هچنانچ  ( 12 . ) دش لزان  نانآ  رب  هتفه  کی  تّدـم  رد  هک  تسا  یباذـع  لیلد  هب  داع ، موق  يارجام 

لّزنت : » تساـهناسنا تشونرـس  ریدـقت  اـی  حور » یهلا و  ناگتـشرف  لوزن   » نوـچمه يرگید ، ثداوـح  ًاـنایحا  بـش و  نـیا  رد  نآرق  لوزن 
( 13 «.) رمأ ّلک  نم  مّهبر  نذاب  اهیف  حورلا  ۀکئالملا و 

هک دناهتـسناد  یتادابع  لاـمعا و  راـبتعا  هب  رهـش ،» فلأ  نم  ریخ  ردـقلا  ۀـلیل  : » تسا رتشیب  هاـم  رازه  زا  هک  ار  ردـقلا  ۀـلیل  تمظع  هچناـنچ 
( 14 . ) بش نیا  تاعاس  تاظحل و  يرترب  یتاذ و  تلیضف  لیلد  هب  هن  دنهدیم ، ماجنا  بش  نیا  رد  نانمؤم 
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انب هچنانچ -  دشیم ؛ هدـناوخ  موش  سحن و  ماّیا ، نآ  مه  زاب  هک  دوبن  مولعم  داع ، موق  رب  باذـع  لوزن  مدـع  تروص  رد  رگید ، ترابع  هب 
ناسنا رـضحم  هب  یهلا  ناگتـشرف  ندمآ  دورف  اهناسنا و  تشونرـس  ندش  رّدقم  نآرق و  لوزن  نوچ  یثداوح  عوقو  نودب  لّوا -  ریـسفت  رب 

دوبیم . كرابم »  » بش نیا  مه  زاب  هک  دوبن  مولعم  يرصع ، ره  رد  ادخ  تّجح  لماک و 
لقاال ای  درادن ، دوجو  ردقلا ، ۀـلیل  تانآ  تاظحل و  اب  دـش ، لزان  باذـع  داع  موق  رب  هک  یماّیا  تانآ  تاظحل و  نایم  یتوافت  ًاتاذ  نیاربانب ،

. دسریمن رظن  هب  یتوافت  نینچ  دوجو  رب  یلقن  ای  یلقع  لیلد 

تایاور رد  مایا  تسوحن  تداعس و 

هراشا

تداعـس و ای  ماّیا و  تداعـس  تسوحن و  زا  نخـس  هک  تسا  یتایاور  رد  ماّیا » تسوحن  تداعـس و   » یـسررب دبلطیم ، يرتشیب  ثحب  هچنآ 
موـش و ياـهزور  رد  ار  یلاـمعا  كرت  كراـبم و  ياـهزور  يارب  ار  یلاـمعا  نداد  ماـجنا  دـنراد و  ینامــسآ  مارجا  بکاوـک و  تسوـحن 

رارق ناهیقف  قالخا و  ياملع  زا  ياهراپ  ناثّدحم و  هّجوت  دروم  ماّیألا ،» تارایتخا   » ناونع تحت  تایاور ، نیا  دـننکیم . شرافـس  كرابمان 
ماجنا هب  ار  مدرم  دراد ، دوجو  ییاور  عبانم  رد  هک  یتایاور  ساسا  رب  هدـش و  هتـشاگن  عوضوم  نیا  رد  هلاـسر  باـتک و  اـههد  تسا . هتفرگ 

رد رثا  ود  رب  اهنت  دناهدرک . یهن  رگید ، ماّیا  زا  یـضعب  رد  لامعا  زا  یخرب  نداد  ماجنا  زا  هدرک و  قیوشت  ماّیا ، زا  یـضعب  رد  یلامعا  نداد 
مینکیم . ارذگ  يرورم  هراب ، نیا 

نخس هب  دامتعا  زا  ار  مدرم  هک  یتایاور  لقن  نمض  میوقتلا ،» نسحأ  نینسحملا و  میوقت   » ناونع اب  ياهلاسر  رد  یناشاک ، ضیف  نسحم  ّالم 
رب ار  ماّیا  رد  هدـش  عقاو  ثداوح  سپـس  دـنکیم . رکذ  هتفاین ، قّقحت  هک  ار  نامّجنم  ياهییوگشیپ  زا  ییاههنومن  دـنکیم ، یهن  نامّجنم 

لامعا هتـسناد و  بولطمان  ای  بولطم  ثداوح  نآ  لـیلد  هب  ار  اـهزور  نآ  تداعـس  تسوحن و  هدرمـش و  رب  یـسمش  يرمق و  لاـس  ساـسا 
تافو زور  هک  هبنـشود -  لثم  هداتفا ، قاّفتا  هتفه  ياهزور  رد  هک  ار  یثداوح  هاگ  نآ  تسا . هدرمـشرب  ار  ماّیا  نآ  رد  بسانمان  ای  بساـنم 

زور هنابش  رد  ار  دب  بوخ و  تاعاس  سپس  هدرک ، لقن  هتفرگ -  مان  مایألا  دّیـس  هک  هعمج -  و  هدش -  هدرمـش  یحو  عاطقنا  و  (ص ) ربمایپ
تاقوا ياهلودج  نینچمه  هماج و  ندیرب  راک ، هب  عورـش  ناکم ، لقن  رفـس ، ياهنامز  لودج  نوچمه  یلوادج  تسا و  هدومن  صّخـشم 

ار کی  ره  نامز  هدرک و  میـسرت  ار  هام  ره  رد  بسانمان  بسانم و  لامعا  هناگ و  هدزاود  ياـهجرب  لودـج  هراختـسا ، ندـیباوخ ، ندروخ ،
ار تیاور  کی  هک  هدومن  لقن  تسا ، ماّیا  تسوحن  عفر  تیفیک  هدننک  نایب  هک  ار  یتایاور  هلاسر ، همتاخ  رد  فلؤم ، تسا . هدرک  صّخشم 

میروآیم : اجنیا  رد  هنومن  يارب 
دومرف : ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  (ص ) ربمایپ زا  (ع ) قداص ماما 

ۀقدصب هتلیل  حتفیلف  هتلیل  سحن  هنع  بهذی  نأ  ّبحأ  نم  هموی و  سحن  اهب  هّللا  بهذی  ۀقدصب  هموی  حتفیلف  هموی  سحن  عفدـی  نأ  هّرـس  نم 
( 15 . ) موجنلا ملع  نم  کل  ریخ  اذهف  هتلیل ... نع  عفدی 

ار شزور  نآ  تسوحن  نآ ، اب  دنوادخ  هک  دنک  زاغآ  هقدص  اب  ار  دوخ  زور  دوش ، عفد  شزور  ینمی  دب  تسوحن و  دراد  تسود  هک  یسک 
وا بش  زا  تسوحن  ات  دـنک  زاغآ  هقدـص  اـب  ار  دوخ  بش  دورب ، نیب  زا  وا  بش  ینمی  دـب  تسوحن و  دراد  تسود  هک  یـسک  دربب و  نیب  زا 

تسا . موجن  ملع  هب ] ندرک  لمع   ] زا رتهب  وت  يارب  راک  نیا  دندومرف ]: (ع ) قداص ماما  سپس  ... ] ددرگ عفد 
دیوگیم : دنکیم و  تحیصن  ار  ناگدنناوخ  هلاسر ، همتاخ  رد  یناشاک ، ضیف 

یهلا یحو  سدـق و  بناج  زا  تماما و  قفا  رب  تّوبن  علطم  زا  هک  ار  اهنآ  لاثما  ثیداحا و  نیا  هب  ندرک  لـمع  اداـبم  یناـمیا ! ناردارب  يا 
نادنمشیدنا نالماع و  زج  هک  دراد  هتفهن  دوخ  رد  یقیاقد  رارـسا و  ثیداحا ، نیا  دییامن . ریقحت  دیرامـشب و  کچوک  هتفرگ ، ندیـشخرد 
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یعالّطا یب  هک  ارچ  تسین ؛ تحلـصم  تمکح و  زا  یلاخ  تاروتـسد ، نیا  زا  مادک  چـیه  دـننکیمن و  كرد  وا ، ماکحا  یهلا و  تایآ  رد 
( 16 . ) دوشیمن اهنآ  نداد  ماجنا  رد  یهاتوک  لامها و  ببس  اهنآ ، زا  امش 

دیوگیم : ماّیألا » تارایتخا   » هلاسر همدقم  رد  زین  يراسناوخ  لامج  اقآ  هب  فورعم  يراسناوخ ، دّمحم  نیدلا  لامج  همّالع 
تاـکن فراـع  ماـّیا و  یلاـیل و  فیاحـص  زومر  فقاو  هک  شنیب  باحـصا  ياـشگ  قیاـقد  يارآ  شناد و  باـبرا  ياـمن  قیاـقح  ناـهذا  رب 

تیانع ياعدتـسا  هغلاب و  تمکح  ياضتقا  رب  انب  یلزی ، مل  میلع  یلزا و  میکح  هک  دـشابن  یفخم  بجتحم و  دـناماوعا ، دوهـش و  فیاحص 
ار یـضعب  هدـینادرگ ، زاتمم  نوبغم و  هفلاختم  ّصاوخ  هفلتخم و  تاناونع  هب  ار  نامأوت  دـبا ، هلـسلس  نیا  يازجا  نامز و  رتفد  دارفا  هقباـس ،

عیمج اب  رفانت  یـضعب  رب  هتـشگ و  مقر  لامعا  همه  ّتیحالـص  یـضعب  رب  رذـگهر ، رب  تسوحن  شابرود  ار  یـضعب  رب و  رد  تداعـس  هیاریپ 
فورعم . لّوا  سکع  هب  یلو  تفص ، نیمه  هب  یضعب  فوصوم و  ضعب  نود  روما  یضعب  یگتسیاش  هب  یضعب  هدش . تبث  لاغشا 

تکرب و تسوحن و  تداعـس و  نایب  رد  هلاسر  نیا  يراـسناوخ ، دّـمحم  نیدـلا  لاـمج  نیـسح  نبا  يراـگدرک  هاـگرد  دـنمزاین  نیارباـنب ،
 - ام باحـصا  بتک  رد  هک  مهیلع -  هللا  تاولـص  تمـصع -  تیب  لها  ثیداحا  راثآ و  زا  هچنآ  قفو  رب  لاـس ، هاـم و  هتفه و  ماـّیا  تموئش 
نآ هب  ماوع  ّصاوخ و  زا  مانا ، فیاوط  یگمه  ات  هدومن ، بیترت  ددرگیم ، دافتسم  هتـشگ ، قّرفتم  روثنم » یلائل   » دننام مهیلع -  هللا  ناوضر 

ماهم ماجنا  هب  هدوعـسم  تاعاس  هدومحم و  تاقوا  رد  هدیدرگن ، لاغـشا  لامعا و  بکترم  هسوحنم ، یلایل  همومذم و  ماّیا  رد  هدومن ، عوجر 
يرما هب  همومذم ، تاقوا  رد  زین  نآ  نودب  ای  رارطضا  هار  زا  رگا  هک  دش  داریا  نآ  ریغ  تاوعد و  زا  یـضعب  نآ ، همتاخ  رد  دنزادرپ و  دوخ 

( 17 . ) دنشاب لابلا  غراف  رطاخ و  هدوسآ  نآ ، تّرضم  شیوشت  زا  اهنآ  تکرب  هب  دنیامن ، مادقا  روما  زا 
هدش دراو  هچنآ  رکذ  رد  «، » هام ماّیا  رایتخا  رد  «، » هتفه ماّیا  رایتخا  رد   » ياهناونع اب  بیترت  هب  همتاخ ، کی  لصف و  هس  رد  ار  هلاسر  هاگنآ 

. تسا هدرک  میظنت  ار ،» ماّیا  تسوحن  دنک  عفد  هک  دنچ  يرما  رکذ  رد   » و لاس » ماّیا  زا  یضعب  باب  رد 

تایاور زا  ییاه  هنومن 

هراشا

حالطـصا رد  هک  یتایاور  مینکیم . لقن  هنومن  کی  ياهتـسد  ره  زا  تاـیاور ، رد  ماـّیا  تداعـس  تسوحن و  هراـبرد  ثحب  هب  دورو  زا  لـبق 
دشاب . یعرش  مکح  دنتسم  دناوتیمن  دوشیم و  هدرمش  عوفرم  ای  لسرم  ًابلاغ  یسانش ، ثیدح 

هبنشود زور  تسوحن 

هبنشود  زور  تسوحن  لّوا : تیاور 
هک دنکیم  لقن  رفعج  نب  یلع  زا  یّلجب  مساق  نب  یـسوم  زا  یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  هّللا  دبع  نب  دعـس  زا  شردـپ  زا  قودـص  خـیش 
یک :» دومرف ترـضح  نک .» اعد  ارم  مراد ، رفـس  دـصق  مدرگ ! تیادـف  : » درک ضرع  دـمآ و  (ع ) رفعج نب  یـسوم  مردارب  دزن  يدرف  تفگ 
نوچ مبلطیم ، تکرب  ریخ و  زور  نیا  زا  : » تفگ هبنـشود .»؟ زور  ارچ  : » دومرف وا  هب  ترـضح  هبنـشود .» زور  : » تفگ يوـشیم .»؟ جراـخ 

يزور تسا و  هدمآ  ایند  هب  هعمج  زور  (ص ) ادخ لوسر  دناهتفگ ، غورد  : » دومرف ترضح  دمآ .» ایند  هب  هبنشود  زور  رد  (ص ) ادخ لوسر 
. درادن دوجو  دیدرگ ، اور  متس  ملظ و  ام  قح  رد  دش و  عطقنم  ینامسآ  یحو  تفر و  ایند  زا  نآ  رد  (ص ) ادخ لوسر  هک  يزور  زا  رتموش 

!«. مدرگ تیادــف  هـلب ، : » درک ضرع  درم  نآ  مـنک .»؟ یفّرعم  وـت  هـب  تخاـس ، مرن  دواد  يارب  ار  نـهآ  نآ  رد  دــنوادخ  هـک  ار  يزور  اـیآ 
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(18 «.) وش جراخ  هبنش  هس  زور  :» دومرف

تسوحن هدننک  عفد   ، هقدص

تسوحن  هدننک  عفد  هقدص ، مود : تیاور 
حبـص هب  ار  بش  هاگره  دزادرپب ، ياهقدص  هک  یـسک  دندومرف : (ع ) قداص ماما  هک  هدـش  لقن  نامیلـس  نب  هّللادـبع  زا  نساحم »  » باتک رد 

(19 . ) دنادرگ عفد  وا  زا  ار  زور  نآ  تسوحن  دنوادخ  دناسر ،

اه ینمشدو  اهرش  زا  شخب  ینمیا  ع ،)  ) تیب لها  تیالو  ادخ و  رب  لکوت 

اهینمشد  اهرش و  زا  شخب  ینمیا  (ع ،) تیب لها  تیالو  ادخ و  رب  لّکوت  موس : تیاور 
هرابرد (ع ) قداص ماما  نامیالوم  زا  نم ! ياـقآ  : » مدرک ضرع  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  هب  يزور  دـیوگیم  ساونوبا )  ) بوقعی نب  لـهس 

ره هرابرد  (ع ) قداص ماما  زا  شردپ  زا  یملید  نامیلـس  نب  دمحم  زا  رّهطم  نب  هّللادبع  نب  نسح  هک  هدیـسر  نم  هب  یبلاطم  ماّیا ، تارایتخا 
لیلد هب  اهزور ، نیا  رثکا  رد  : » متفگ مدرک ، هضرع  هک  یماگنه  نک .» هضرع  : » دومرف ترضح  منک ».؟ هضرع  امش  رب  ایآ  هدش ، لقن  یهام 

، اهيراتفرگ نیا  زا  ییاهر  يارب  ارم  منامیم ، زاب  مدـصاقم  روما و  نداد  ماجنا  زا  هدـش ، هتفگ  اهنآ  هرابرد  هک  ییاهيراتفرگ  تسوحن و 
ياهایرد نایم  رد  ياهیامرـس  نینچ  اب  رگا  دـناناما . رد  ام  تیالو  ببـس  هب  اـم  نایعیـش  لهـس ! يا  : » دومرف ترـضح  دـییامرف .» ییاـمنهار 

زا نمیا  ام  ّتبحم  یتسود و  ببـس  هب  دـنریگ ، رارق  سنا  ّنج و  نانمـشد  اهگرگ و  ناگدـنرد و  ناـیم  رد  راومه ، ياـهنابایب  هدـنناشوپ و 
هدـب و ماجنا  يدومن ، هدارا  هچ  ره  شاب و  هتـشاد  صولخ  (ع ) نیرهاط همئا  یتسرد  رد  نک و  دامتعا  لجو  ّزع  يادـخ  رب  سپ  دـنیاهرطخ .

(20 . ) تخومآ بوقعی  نب  لهس  هب  لّصفم  ییاعد  سپس  ناوخب .» ار  اعد  نیا  هبترم  هس  يدرک ، حبص  هاگ  ره 

ندز دب  لاف  اب  تفلاخم 

ندز  دب  لاف  اب  تفلاخم  مراهچ : تیاور 
: دومرف موقرم  ترـضح  . مدرک لاؤس  هام  رخآ  هبنـشراهچ  زور  رد  ترفاسم  زا  متـشون و  همان  (ع ) اـضر ماـما  هب  دـیوگیم  قاـّقد  نب  دّـمحم 

يرامیب ره  زا  ظوفحم و  ییالب  ره  زا  دنک ، رفس  هام  رخآ  هبنـشراهچ  زور  رد  سک  ره  دننکیم ، نامگ  نز  دب  لاف  نامدرم  هچنآ  سکعرب 
( 21 . ) دزاسیم هدروآ  رب  ار  وا  زاین  دنوادخ  دوب و  دهاوخ  ناما  رد  يایتحاران  و 

دناهتسد : دنچ  هنیمز  نیا  رد  تایاور  دیدرگ ، هظحالم  هک  روط  نامه 
نیا رد  هک  تسا  یثداوح  رابتعا  هب  ًابلاغ  دراد و  يرمق  ای  یـسمش  ياههام  هتفه و  ماّیا  تداعـس  تسوحن و  زا  نخـس  تایاور ، زا  ياهتـسد 

ینمی دـب  تسوحن و  هناشن  هک  بولطماـن  شوخاـن و  ثداوح  هدـش و  هدرمـش  تکرب  تداعـس و  هناـشن  هک  شوخ  ثداوح  هداد . خر  ماـّیا 
تسا . هدش  هتسناد 

تسا : هداد  حیضوت  هنوگ  نیا  ار  ماّیا  نیا  تکرب  ای  تسوحن  ّرس  ییابطابط ، همّالع 
، دربیم تّذـل  اهنآ  هب  ندیـسر  اب  ناسنا  هک  یجیاوح  تساوخرد  ناسنا و  عبط  بولطم  روما  زا  زیهرپ  موزل  یماّیا و  نینچ  ندرمـش  سحن 
لیم و قباطم  هک  يراک  ره  نداد  ماـجنا  يارب  شـالت  اـهنآ و  هب  ییاـنتعا  یب  هک  يروط  هب  تسا ، ینید  حور  تیوقت  اوقت و  میکحت  يارب 
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نیا تسوحن  زا  دارم  سپ  تسا . نید  ياـیلوا  هب  ییاـنتعا  یب  نید و  تمرح  کـته  قـح و  زا  ینادرگور  یعوـن  تسا ، یمدآ  سفن  ياوـه 
هب ییانتعا  یب  هتفرگ و  تأشن  تسا -  طبترم  ماّیا  نیا  اب  یعون  هب  هک  يرابتعا -  بابـسا  لـلع و  زا  هک  تسا  يونعم  تاـهج  هب  رظاـن  ماـّیا ،

( 22 . ) تسا ینید  تواقش  یعون  اهنآ ،
نآرق و تئارق  هقدـص ، تخادرپ  هب  ماّیا ، زا  یـضعب  یلامتحا  بولطمان  راثآ  تسوحن و  زا  ییاهر  يارب  ار  مدرم  تایاور ، زا  يرگید  هتـسد 

دناهدرک . قیوشت  نآ  لاثما  اعد و 
دناهتسناد . هدوب ، فورعم  مدرم  نایم  رد  ندز ») دب  لاف   ) ّریطت  » مان اب  هچنآ  هب  رظان  زین  ار  تایاور  زا  هتسد  نیا 

دندرمشیم و سحن  موش و  ار  نآ  گرگ ، نوچ  یناویح  ای  غالک  نوچ  ياهدنرپ  ندید  اب  هک  دوب  موسرم  مدرم  نایم  رد  هتـشذگ  رد  نوچ 
نتخاس اهر  يارب  ور ، نیا  زا  تشاد . یفنم  ریثأـت  مدرم  حور  رد  یتاّریطت ، نینچ  ( 23 ،) دنتسنادیم رفس  رد  راوگان  ياهثداح  عوقو  تمالع 

ار نانآ  هّرمزور ، فراعتم و  ياهراک  نداد  ماجنا  زا  ندرک  یهن  ياج  هب  يروما ، نینچ  اب  ههجاوم  رد  ناـشیا  هب  ندیـشخب  شمارآ  مدرم و 
، دـشاب ّبترتم  تاّریطت  نیا  رب  بولطمان  يراثآ  مدرم -  رظن  هب  هکنانچ -  اـت  دـناهدناوخارف ، نآ  دـننام  هقدـص و  تخادرپ  نوچ  يروما  هب 

دنکیم . جلف  ار  مدرم  یگدنز  تاّریطت ، هک  ارچ  دنوش ؛ لوغشم  دوخ  هّرمزور  یگدنز  هب  هدوسآ ، یلایخ  اب  مدرم  دوش و  یثنخ 
یهاوخن زاب  رفس  نیا  زا  يوش ، ور  هب  ور  يدّیس  اب  رفس  زاغآ  رد  رگا  ای  وش ، فرـصنم  رظن ، دروم  راک  ماجنا  زا  يدرک ، هسطع  رگا  هکنیا 

دزاسیم و لالتخا  راچد  ار  یگدنز  اهنآ ، هب  ندرک  لمع  درادن و  یساسا  لصا و  ًابلاغ  اهنآ ، لاثما  وش و  فرصنم  نتفر  زا  سپ  تشگ ،
، ییاهروتـسد نداد  اب  سکعرب ، هکلب  دنـشاب ؛ هداهن  یعقو  يروما  نینچ  هب  ام  ینید  نایاوشیپ  هک  هدـشن  لقن  زین  تایاور  زا  کـی  چـیه  رد 

( 24 . ) دناهداد تاجن  حیحصان  تاداع  تاموهوم و  نیا  یلامتحا  تاریثأت  زا  ار  مدرم 
یناسفن ریثأـت  زا  ار  دوخ  هزور ، نتفرگ  اـی  اـعد  اـی  نآرق  تئارق  اـی  هقدـص  تخادرپ  اـب  ینید ، تاداـقتعا  ظاـحل  هب  مدرم  هک  تسا  یهیدـب 

یتاداع نداد  ماجنا  اب  تسین  مولعم  اّما  دننکیم ؛ ادـیپ  یحور  شمارآ  دـنناهریم و  هتفای -  جاور  هعماج  رد  هک  تاّریطت -  ماّیا و  تسوحن 
ناوتب نیدرورف ، مهدزیـس  زور  رد  هزبـس  ندز  هرگ  رهـش و  زا  ندـش  جراـخ  لاـس و  رخآ  هبنـشراهچ  زور  رد  شتآ  يور  زا  ندـیرپ  نوـچ 

دومن . یثنخ  نادقتعم -  رظن  رد  ار -  اهزور  نیا  یموش 
رد هک  يدارفا  رایـسب  هچ  دوشیم . مدرم  يارب  یبئاصم  اهيراتفرگ و  زورب  ببـس  دوخ  لامعا ، نیمه  باـکترا  هاـگ  هک  هداد  ناـشن  هبرجت 

يدارفا رایسب  هچ  دناهدش و  يراوگان  ثداوح  راچد  نتفر ، ارحـص  هب  ای  يزاب و  شتآ  اب  نیدرورف ، مهدزیـس  ای  لاس  رخآ  هبنـشراهچ  زور 
هک دـنامن  هتفگان  هّتبلا  دـننکیم . يرپس  ار  یتکرب  رپ  بوخ و  زور  هدوب ، نوصم  اهرطخ  نآ  زا  اـّما  دـننکیمن ، ترداـبم  لاـمعا  نیا  هب  هک 
نآ نداد  ماجنا  اب  ات  تسین ، اهزور  نیا  تسوحن  هب  داقتعا  باب  زا  دنهدیم ، ماجنا  ار  روما  نیا  زا  یـضعب  هک  ناملـسم  نایناریا  زا  يرایـسب 

دوجو نآ  يارو  رد  يداقتعا  چـیه  هدرک و  ادـیپ  یمرگرـس  حـیرفت و  هبنج  اهنآ  يارب  هکلب  دـنیامن ، عفد  ار  اـهزور  نآ  تسوحن  لاـمعا ،
درادن .

ماوقا ریاس  لثم  زین  بارعا  نایم  رد  هک  ارچ  ( 25 (؛ دناهدرک لمح  هّیقت  رب  دناهدرمش ، ربتعم  دنس  رظن  زا  ًانایحا  هک  مه  ار  یتایاور  زا  یـضعب 
دنتفگیم . نخس  موق  نابز  هب  راچان  هک  دنتفرگیم  رارق  یطیارش  رد  یهاگ  ینید ، نایاوشیپ  هتشاد و  جاور  یتاداقتعا  نینچ  للم ، و 

تایاور زا  يریگ  هجیتن 

دنکیم : يریگ  هجیتن  هنوگ  نیا  هنیمز ، نیا  رد  تایاور  عومجم  زا  ییابطابط ، همّالع 
دنکیم ادیپ  طابترا  یعون  نید  اب  هک  تسا  یثداوح  رب  ینتبم  ماّیا  تسوحن  تداعس و  هکنیا  زا  شیب  هب  تایاور ، همه  نیا  هکنآ  هصالخ 

هب نامز  زا  ياهعطق  ای  زور  کی  فاـّصتا  اـّما  درادـن ؛ تلـالد  دوشیم ، حـبق  اـی  نسح  بجوم  سوفن ، رد  ریثأـت  اـی  ینید  قوذ  بسح  رب  و 
، دوش یـشان  ینیوکت  یعیبط  بابـسا  لـلع و  زا  هک  ینیوکت  ّصاوخ  هب  نآ  صاـصتخا  ینمی و  دـب  تسوحن و  اـی  تنمیم  یـشوخ و  تفص 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 585 

http://www.ghaemiyeh.com


( 26 . ) دوش هدرمش  دامتعا  لباق  ریغ  ای  دوش  لمح  هّیقت  رب  دیاب  ای  دنشاب ، انعم  نیا  رد  رهاظ  هک  یتایاور  تسین و  حیحص 
ظافلا نایم  تبسن  هب  دهدیم ، خر  اهنآ  رد  هک  ینیریش  خلت و  ثداوح  هب  تبسن  ار  ماّیا  تسوحن  تداعس و  يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا 

هدرک و تکاکر  تحابق و  بسک  دوخ  یناعم  زا  کـیکر ، ظاـفلا  زا  یـضعب  هک  روط  ناـمه  هک  اـنعم  نیدـب  تسا . هدومن  هیبشت  یناـعم  و 
خر اهنآ  رد  هک  تسا  یثداوح  رابتعا  هب  زین  ماّیا  تسوحن  تداعس و  دناهدومن . سّدقت  بسک  دوخ  يانعم  زا  هّللا ) دننام   ) ظافلا زا  یـضعب 

( 27 . ) تسناد ثداوح  نآ  عوقو  لیلد  هب  دیاب  زین  ار  ماّیا  نآ  رد  ینید  ياهروتسد  تسا و  هداد 
حیـضوت ماقم  رد  ییاور ، عماوج  رد  ینیماضم  نینچ  دوجو  تایاور و  تحـص  ضرف  رب  هدرواـین و  ناـیم  هب  یثحب  تاـیاور  دنـس  زا  ناـشیا 

تسا . هدمآرب  اهنآ  ییاوتحم 
تسا : هتفگ  هدش و  روآدای  ار  يدیفم  تاکن  هراب  نیا  رد  مرتحم ، دیتاسا  زا  یکی 

« داحآ  » رابخا رادقم  هب  یّتح  هدشن و  لقن  ییاور  ربتعم  بتک  زا  کی  چیه  رد  هک  يروط  هب  تسا ، لسرم  هنیمز ، نیا  رد  تایاور  همه  ًالّوا ،
دنرادن . رابتعا  زین 

نیا رد  هک  یلامعا  نداد  ماجنا  ماّیا و  تداعـس  تسوحن و  روما و  نیا  هب  ناراوگرزب  نآ  هک  هدـشن  هدـهاشم  (ع ) نیموصعم هریـس  رد  ًایناث ،
لمع تسا -  جیار  نانابز  یـسراف  نیب  رد  و  هدمآ -  یـسمش  لاس  ياههام  ياهزور  يارب  هک  یلامعا  صوصخ  هب  هدش ، شرافـس  تایاور 
دیاب اهنامز ، همه  رد  مدرم  نیب  رد  يوق  هزیگنا  ظاحل  هب  هدعاقلا  یلع  دوب ، مدرم  هدهع  رب  ياهفیظو  نینچ  رگا  هک  یلاح  رد  دنشاب . هدرک 

دشیم . لقن 
دناهتخادرپیم . یموجن  ماکحا  هب  هک  تسا  میدق  ناریا  نامّجنم  زا  هتسد  نآ  یگتخاس  نانخس  هیبش  يزیچ  تایاور ، نیا  دافم  ًاثلاث ،

دشاب هتفهن  زین  یناریا  لود  تیوقت  یموق و  ياهّتنس  يایحا  دننام  یسایس ، ضارغا  لئاسم ، تایاور و  نیا  لعج  رد  هک  تسین  دیعب  ًاعبار ،
دننکیم ینارمکح  زین  مدرم  تاسّدقم  راکفا و  دیاقع ، رب  یّتح  هک  دراد  جاور  رگ  هطلس  ياهتردق  نیب  هچنآ  اب  هک  یناسک  رب  رما ، نیا  و 

( 28 . ) تسین هدیشوپ  دنیامنیم ، مادختسا  هار  نیا  رد  ار  ینایوگشیپ  نامّجنم و  و 
هدمآ ملاعلاو » ءامـسلا   » باتک باب 21  رد  یبرع ، ياههام  ماـّیا  تسوحن  تداعـس و  زا  ثحب  لـیذ  رد  تاحیـضوت ، نیا  هک  دـنامن  هتفگاـن 
مادک چیه  هک  هدش  لقن  ۀیرمقلا » ددعلا   » و دئاوفلا » دئاوز  «، » ۀیقاولا عوردـلا  «، » قالخألا مراکم   » بتک زا  ًابلاغ  باب ، نیا  تایاور  و  تسا .

دنوشیمن . هدرمش  ییاور  ربتعم  بتک  زا 
شیوخ هلاـسر  رد  یناـشاک  ضیف  هک  زورون  هراـبرد  (ع ) قداـص ماـما  زا  سینخ  نب  یّلعم  تیاور  هب  هراـشا  اـب  زین  ناگدنـسیون  زا  یـضعب 

نایتشترز نانآ و  نیب  هک  دناهتسناد  یطابترا  هقلع و  ببس  هب  هدش ، حرطم  (ع ) همئا باحصا  زا  یـضعب  يوس  زا  هک  ار  نانخـس  نیا  هدروآ ،
ینید نایاوشیپ  زا  یکی  هب  ار  اهنآ  بارعا ، نایم  رد  هدوب ، جـیار  تداع  تروص  هب  نایناریا  نیب  هچنآ  جاور  هزیگنا  اب  هک  تسا  هدوب  میدـق 

( 29 . ) دنزرو تردابم  اهنآ  نداد  ماجنا  هب  (ع ،) همئا شرافس  لیلد  هب  دشاب و  ّرثؤم  ناملسم  مدرم  رد  ات  دناهداد  تبسن 
نینچ ناناملسم ، زا  یضعب  نایم  رد  ییاههزیگنا  نینچ  هقباس  نانآ و  زا  یضعب  ندوب  هتخانشان  نایوار و  فعض  لیلد  هب  دنچره  : تفگ دیاب 

هرابرد صوصخ  هب  تسا . لوبق  لباق  ریغ  شودخم و  هدرک ، رکذ  شیوخ  ياعّدم  رب  هدنـسیون  نیا  هک  يدهاوش  اّما  تسین ؛ دـیعب  یلامتحا 
هک هدـش  لقن  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  ضراعم  یتیاور  هدرک ، لاؤس  زورون  هرابرد  (ع ) قداص ماما  زا  سینخ  نب  یّلعم  هک  تیاور  نیا 

رودص أشنم  هتفرگ ، رارق  دامتعا  دروم  دنناوتب  ات  دنتـسین  رادروخرب  يدنـس  رابتعا  زا  تیاور  ود  زا  کی  چیه  هدومن و  هئطخت  ار  زورون  دیع 
دنریگ . رارق  یعرش  مکح 

اهنت دروآ و  اج  هب  دورو  دصق  هب  ناوتیمن  هدش ، شرافـس  هک  ار  یلامعا  درادـن و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  يدامتعا  لباق  تایاور  لاح ، ره  هب 
. تسا زیاج  اجر  دصق  هب 

ینامسآ مارجا  تسوحن  تداعس و 
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لثم تاراّیس  زا  ياهراپ  نامّجنم ، تسا . ینامسآ » مارجا  تسوحن  تداعـس و  ، » تسا حرطم  ماّیا  تسوحن  تداعـس و  رد  هک  يرگید  ثحب 
، نانآ زا  یضعب  دناهتـسناد . نیمز  رد  راوگان  ای  بوخ  ثداوح  زورب  أشنم  كرابم و  دیعـس و  ار  يرتشم  لثم  رگید  یـضعب  موش و  ار  خیّرم 

ینیبشیپ ار  هدـنیآ  ثداوح  یطابترا ، نینچ  دوجو  هب  داقتعا  اـب  زین  ناـیوگشیپ  دـناهدوب و  لـئاق  یطاـبترا  ینیمز  ثداوح  تاراّیـس و  نیب 
هک : هدش  لقن  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  زا  دناهدرکیم . رداص  لامعا  كرت  ای  نداد  ماجنا  يارب  ییاهروتسد  هدرک ،

خر نیمز  يور  هک  یتاقاّفتا  ثداوحرب و  لیلد  ار  نآ  هک  تسا  یمکح  ار  تلاح  ره  تسا و  ینوگانوگ  تالاح  شیوخ ، ریـسم  رد  ار  هاـم 
نآ ندرک  کین و  نآ  لعف  تقو ، نآ  رد  يراک  هچ  هک  دننک  مکح  نیمّجنم  هک  تسا  رمق  هفلتخم  تالاح  نیا  يور  زا  دـنناد و  دـهدیم ،

تسا . رتهب  شکرت  دب و  نآ  ماجنا  تقو ، نآ  رد  يراک  هچ  تسا و  یلوا 
لزی  مل  يادخ  ریدقت  دمآک  یهگ  ره 

لمح  رد  ینعی  دیشروخ  هناخ  رد  هم  مرج 
ریما  يور  ندید  مه  رفس  مه  دشاب  کین 

( 30) ریت هب  ندنکفا  دیص  ریرح و  ندیشوپ  هماج 
ثداوح اب  تاراّیـس  ناگراتـس و  نیب  ار  طابترا  نیا  یخرب  دنتـسنادیم . طبترم  ینامـسآ  عاضوا  اـب  ار  ینیمز  ثداوح  زین  يدـنه  ناـمّجنم 
ّتیعقوم ره  قّقحت  هک  دندوب  دقتعم  و  موجنلا ) ماکحا   ) دندوب لئاق  طابترا  ینیمز  ثداوح  تاراّیس و  نیب  طقف  یـضعب  دنتـسنادیم و  نیمز 

( 31 . ) دراد لابند  هب  ار  يراثآ  تاراّیس ، يارب  یعضو  و 
لیلد ینامسآ ، مارجا  ندوب  كرابم  ای  سحن  اّما  درک ؛ راکنا  ار  ینیمز  ثداوح  ینامـسآ و  مارجا  نایم  هلمجلا  یف  طابترا  ناوتیمن  هچرگ 
يانبم رب  انب  کش ، نودـب  دـندقتعم -  نیئباص  هچنانچ  دـشاب -  لئاق  یّلقتـسم  ریثأت  اهنآ  يارب  یـسک  هچناـنچ  هّتبلا  درادـن . یلقن  اـی  یلقع 

تسا . دودرم  يدیحوت ، داقتعا 
ببس هب  ار  وا  (ع ،) يداه ماما  درک و  تیاکش  دوب ، هداد  خر  شیارب  يراوگان  ثداوح  هک  يزور  یموش  زا  يوار  هک  هدش  لقن  یتیاور  رد 

دومرف : دیامن و  هبوت  دیاب  هک  درک  دزشوگ  دناوخ و  راکهنگ  یتاملک ، نینچ  ندنار  نابز  رب 
، شنیرفآ ماظن  ثداوح و  زورب  رد  ار  ماّیا  تسا ؟ یمدآ  لامعا  سرباسح  هدـننک و  تازاجم  هدـنهد و  شاداـپ  دـنوادخ  هک  ینادیمن  رگم 

( 32 . ) نکم دادملق  شقن  بحاص 
هک روط  نامه  تسا . ناسکی  ینامسآ  مارجا  تسوحن  لوق  اب  یلقن ، یلقع و  لیلد  نادقف  رد  اّما  تسا ؛ ماّیا  تسوحن  هرابرد  تیاور  هچرگ 

دنشاب . يراثآ  نینچ  أشنم  ًالقتسم  دنناوتیمن  زین  تاراّیس  دشاب ، دب  ای  بوخ  ياهثداح  زورب  أشنم  ًالالقتسا  دناوتیمن  یّصاخ  نامز 
یفانم ار  نآ  لاح ، نیع  رد  هتفرگ و  دهاش  دنرادن ، ثداوح  رد  یتلاخد  نامز  كالفا و  تاکرح  هکنیا  رب  ار  تیاور  نیا  یـسلجم ، همّالع 

( 33 . ) تسا هتسنادن  اهزور  زا  یضعب  رد  روما  زا  یخرب  كرت  رب  ینبم  عرش ، ياهروتسد  زا  یضعب  اب 
نشور لیلد  زا  ددرگ و  تباث  هدش ، شرافس  تایاور  رد  اهزور  زا  یضعب  رد  هک  ییاهراتفر  رد  لامعا  نداد  ماجنا  ینید  أشنم  هچنانچ  هتبلا 

، تاّبحتـسم ننـس و  باب  رد  هچرگ  تشاد ؛ دـهاوخن  دـیدرت  اهنآ  هب  مامتها  رد  یعّرـشتم  ملاع و  چـیه  دـشاب ، رادروخرب  يدامتعا  لباق  و 
مزال ار  ییاوتحم  يدنس و  قیقد  ياهیفاکشوم  ننس ،» ّهلدا  رد  حماست   » يانبم رب  انب  هتشاد و  اور  هحماسم  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  يرایـسب 
ًابلاغ هّتبلا  دناهدومن و  یلئاسر  نینچ  نیودت  هب  مادـقا  ییانبم  نینچ  هب  داقتعا  اب  مایألا ،» تارایتخا   » نافلؤم زا  يرایـسب  ًالامتحا  دناهتـسنادن .

. اهقف زا  هن  دناناثّدحم  زا  زین 

یموجن ماکحا  هب  لمع  ندرک  موکحم 
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دادیم و ربـخ  هدـنیآ  ثداوح  زا  یموجن  ماـکحا  قبط  هک  ار  يدرف  ناورهن ، گـنج  يارب  هفوـک  زا  جورخ  ماـگنه  (ع ،) یلع نینمؤـملاریما 
دومرف : وا  هب  داد و  رارق  هلمح  دروم  تّدش  هب  درکیم ، ینیبشیپ  ترضح  هاپس  تسکش  ار  گنج  نیا  ماجنارس 

کقّدص نمف  ّرـضلا ؟ هب  ّقاح  اهیف  راس  نم  یّتلا  ۀعاسلا  نم  فّوخت  ءوّسلا و  هنع  فرـص  اهیف  راس  نم  یتلأ  ۀعاسلا  یلا  يدهت  ّکنا  معزتأ 
کّیلوی نأ  كرمأب  لماعلل  کلوق  یف  یغتبت  هورکملا و  عفد  بوبحملا و  لین  یف  هّللاـب  ۀناعتـسالا  نع  ینغتـسا  نآرقلا و  بّذـک  دـقف  اذـهب 

هب يدتهی  ام  ّالا  موجنلا  مّلعت  مکاّیا و  سانلا  اهّیا  رّرضلا ! نمأو  عفنلا  اهیف  لان  یّتلا  ۀعاسلا  یلا  هتیده  تنا  کمعزب  ّکنأل  ّهبر ، نود  دمحلا 
. هّللا مسا  یلع  اوریـس  راّنلا ، یف  رفاکلاو  رفاکلاک  رحاّسلاو  رحاّسلاک  نهاـکلاو  نهاـکلاک  مّجنملاو  ۀـناهکلا  یلا  اوعدـت  اـّهناف  رحب  وا  ّرب  یف 

( 34)
یتعاس زا  يرادیم  رذـحرب  دوش و  رود  وا  زا  يدـب  الب و  دـنک ، رفـس  نآ  رد  سک  ره  هک  یهدیم  ناشن  ار  یتعاس  وت  ینکیم  نامگ  ایآ 

هب يارب  تسا و  هدرک  بیذکت  ار  نآرق  دنک ، قیدـصت  ار  وت  نخـس  نیا  هک  یـسک  دـنیب ؟ یتخـس  نایز و  دوش ، هناور  نآ  رد  سک  ره  هک 
ره هک  تسا  نآ  وت  راـتفگ  هجیتن  هدـیدرگ . زاـین  یب  ادـخ  زا  نتـسج  يراـی  زا  دوخ ، بولطماـن  زا  يرود  شیوخ و  بولطم  ندروآ  تسد 
هب ار  وا  تنامگ ، هب  وت  اریز  ار ؛ شراگدرورپ  هن  دیوگ  ساپس  ار  وت  دیاب  دنک ، لمع  وت  ياهروتسد  هب  دهد و  ارف  شوگ  وت  نخـس  هب  سک 

شناد نتخومآ  زا  مدرم ! يا  دومرف ]: درک و  مدرم  هب  ور  سپس  . ] يا هدومن  تیاده  دشاب ، نمیا  ررض  زا  دسرب و  عفن  هب  نآ  رد  هک  یتعاس 
دـماجنایم و ییوگشیپ  هب  موجن  نتخومآ  اریز  دـیآ ؛ راـک  هب  اـیرد ، اـی  ناـبایب  رد  هار  نتفاـی  يارب  هک  يرادـقم  هب  رگم  دـیزیهرپب ، موجن 

مان زا  نتـسج  يرای  اب  تسا . بّذعم  منهج  شتآ  رد  رفاک  تسا و  رفاک  نوچمه  رحاس ، رحاس و  دننام  نهاک ، تسا و  نهاک  دـننام  مّجنم ،
دییامن . رفس  ادخ 

دش . لاطبا  صخش  نآ  ییوگشیپ  زین  ًالمع  دیدرگ و  (ع ) یلع هاپس  بیصن  يریگمشچ  يزوریپ  گنج  نیا  رد  اقاّفتا 
ار نآ  هب  طوبرم  بتک  همه  ات  داد  روتـسد  درکیم ، يرپس  ار  دوخ  یگدـنز  یموجن ، ماکحا  هب  لـمع  اـب  هک  يدرف  هب  زین  (ع ) قداـص ماـما 

( 35 . ) دنازوسب
دیفم دـنک ، کمک  ییاـیرد  ینیمز و  ياهرفـس  رد  ناـسنا  هب  هک  يرادـقم  هب  ار  یـسانش  هراتـس  موجن و  ملع  نتخومآ  (ع ) یلع ور ، نیا  زا 

ینیمز و ثداوح  زورب  ّتلع  ار  ینامـسآ  مارجا  تالاعفنا  لعف و  تاراّیـس و  تکرح  هک  رادـقم  نیا  زا  شیب  اـّما  هدومرف ؛ زیوجت  هتـسناد و 
تسا . هدرک  یهن  دشاب ، هدنیآ  زا  رابخا  ییوگشیپ و  هب  ندروآ  ور  أشنم  دوش و  هتشادنپ  يراذگریثأت  رد  لقتسم 

هتـسناد تئیه » ملع   » ار لّوا  هتـسد  تسا : هتـسناد  هتـسد  ود  ار  موجن  ملع  (ع ) یلع هدومرف  ساسا  رب  هغالبلا ، جهن  حراش  هدبع ، دمحم  خیش 
« میجنت ملع  ، » هداد رارق  یهن  دروم  ترـضح  نآ  هک  ار  یمود  هدوـمرف و  زیوـجت  ترـضح  دوـشیم و  هدـیمان  یـسانش » هراتـس   » هزورما هک 

( 36 . ) تسا راوتسا  ینامسآ  مارجا  تکرح  ساسارب  تسا و  ییوگشیپ  یموجن و  ماکحا  نامه  هک  هتسناد 
ماگنه هک  دناهداد  تبسن  (ع ) لیلخ میهاربا  هب  ار  نآ  و  ( 37) دناهدرمش ایبنا  زا  یضعب  هزجعم  ار  موجن  ملع  ّتنس ، لها  نادنمشناد  زا  یخرب 

؛» میقس ّینا  لاقف  موجنلا  یف  ةرظن  رظنف  : » داد ربخ  دوخ  يرامیب  زا  درک و  ینیبشیپ  ار  هدنیآ  ناگراتس ، هب  یهاگن  اب  رهش ، زا  مدرم  جورخ 
تـالامتحا هیآ ، نیا  ياـنعم  رد  نارّـسفم ، تخیمآ . مـه  هـب  نآ  رد  تسرداـن  تـسرد و  دـش و  هـنهک  مـلع  نـیا  ناـمز  رورم  هـب  اـّما  ( 38)

ندرک رظن  ناـنآ  رثکا  یلو  ( 39 (؛ دناهدرمـش رب  ار  لامتحا  تشه  ات  ّتنـس ، لها  نارّـسفم  زا  یـضعب  یّتح  دـناهدرک ، حرطم  ار  ینوگانوگ 
، ناگراتـس هب  یندرک  رظن  نینچ  هک  ارچ  دناهتـسنادن ؛ یموجن  ماـکحا  هب  یباـیتسد  يارب  ناـمّجنم  رظن  لـیبق  زا  ار  ناگراتـس  هب  (ع ) میهاربا

( 40 . ) تسا دساف  تسردان و 
ثداوح ییوـگشیپ  یموـجن و  ماـکحا  هب  یـسرتسد  يارب  ناگراتـس ،» هب  رظن   » هک دروـخیم  مشچ  هب  ریـسافت  زا  یـضعب  رد  زین  اـنعم  نیا 

. تشاد جاور  دندوب ، هدنیآ  ثداوح  زا  عالّطا  دنمزاین  دنتشاد و  يزرواشک  یناپوچ و  لغـش  هک  (ع ) میهاربا ترـضح  موق  نایم  رد  هدنیآ ،
وا هک  یتقو  اذل  تسا . ناشیا  ندرک  هاگن  دـننام  زین  وا  ندرک  هاگن  هک  دـندرک  نامگ  نانآ  درک ، رظن  ناگراتـس  هب  (ع ) میهاربا هک  یماگنه 
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( 41 . ) دنتفر دندرک و  اهر  ار  وا  تسا ، رامیب  هک  تفگ 
اب هک  ارچ  تسا ؛ ینیمز  ثداوح  رد  اهنآ  یلالقتـسا  ریثأت  هب  داقتعا  یکی  دناهتـشاد ، زاب  نآ  زا  ار  مدرم  موجن  باـب  رد  هچنآ  لاـح ، ره  هب 

اهنآ و یلالقتـسا  ریثأت  هب  داقتعا  اب  هک  ارچ  تسا ؛ یموجن  ماکحا  رودـص  رد  نامّجنم  قیدـصت  يرگید ، و  تسا ؛ راگزاسان  دـیحوت  لصا 
تسا . راوتسا  نانآ  ینادان  لهج و  رب  دریگیم و  ماجنا  یهلا  هدارا  زا  تلفغ 

رفک بجوم  ار  موجن  هب  نامیا  هک  ثیدـح  نیا  «. رفک دـقف  موّجنلاب  نمآ  نم  : » دومرف (ص ) مالـسا ربمایپ  هک  هدـش  لقن  (ع ) قداـص ماـما  زا 
تاّربدم هتخاس و  شیوخ  رّخسم  هدیرفآ ، ار  اهنآ  هک  بابـسالا  ّببـسم  شقن  نتفرگ  هدیدان  اهنآ و  یلالقتـسا  ریثأت  هب  نامیا  رب  هتـسناد ،

تسا . هدش  لمح  هداد ، رارق  رما 
ماجنا هک  یثداوح  رد  یتلاـخد  یموجن ، ماـکحا  ملع  هک  دـناهتفرگ  هجیتن  تمکح ، مـالک و  لـها  نانخـس  عومجم  زا  ناـمّلکتم ، زا  یخرب 

تقو نالف  وت  دنیوگیم : نارگید  هب  هک  ینایوگشیپ  اهنیبلاف و  نخـس  اذـل  درادـن . دراد ، یگتـسب  ناسنا  هدارا  رایتخا و  هب  اهنآ  نتفرگ 
رد اّما  تسا . تسردان  لطاب و  درک و ... یهاوخ  رفس  رهش  نالف  هب  تشک ، یهاوخ  ار  تنمشد  دیرخ ، یهاوخ  یبسا  درک ، یهاوخ  جاودزا 

ًالثم دـشابن ؛ هجو  یب  نایوگشیپ  نامّجنم و  نانخـس  اسب  هچ  درادـن ، یگتـسب  ناسنا  رایتخا  هدارا و  هب  دـهدیم و  خر  هک  یّلک  روما  باـب 
يرورـض ناونع  هب  یموجن  ماکحا  نالطب  هب  هّجوت  اب  یّلک ، روط  هب  اّما  دهدیم . خر  هام  دیـشروخ و  تاراّیـس ، تکرح  رثا  رب  هک  یثداوح 

هک هوالع  هب  دومن ، دامتعا  ناشیا  نانخـس  هب  ناوتیمن  نامّجنم ، قیدـصت  زا  یهن  و  (ص ) مرکا ربمایپ  يوس  زا  نآ  هب  داـقتعا  میرحت  نید و 
، دوشیم لفاغ  دنوادخ  زا  صخش  دهدیم و  هولج  شیاتس  حدم و  قحتسم  ار  ناشیا  هتـشاداو و  باجعا  هب  ار  ناسنا  نانآ ، نانخـس  یهاگ 

( 42 . ) دوشیم بوسحم  رفک  یعون  دوخ ، هک 
مارح ماسقا  هدرک و  ثحب  لیـصفت  هب  یموجن ، ماکحا  ینعی  میجنت ،»  » هرابرد ماظع  ياهقف  همّرحم ، بساکم  زا  ثحب  رد  هک  دـنامن  هتفگاـن 

تـسا نیا  رتهب  هتفرگ  هجیتن  نایاپ  رد  تایاور ، لاوقا و  هب  هراشا  هراب و  نیا  رد  یلّـصفم  ثحب  زا  سپ  يراصنا ، خیـش  دناهدرمـشرب . ار  نآ 
هکلب دوشیمن ، ادیپ  ینامـسآ  مارجا  تالاعفنا  لعف و  زا  یموجن  ماکحا  هب  ملع  اهنت  هن  نوچ  دیامن ، بانتجا  موجن » هب  مکح   » زا ناسنا ، هک 

ای فوسک  فوسخ و  زا  رابخا  دـننام  تسا ، ینتبم  بکاوک  تکرح  رب  هک  ار  یکلف  عاضوا  زا  رابخا  هّتبلا  ( 43 . ) ددرگیمن لصاح  زین  ّنظ 
(. 44 . ) تسا هدرمش  زیاج  نآ ، لاثما  اوه و  تیعضو  ینیبشیپ 
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مایا سحن  دعس و  - 2

نآ نییعت  رد  دنچ  ره  دنرمشیم ، سحن  موش و  زور  ار  یضعب  و  كرابم ، دعس و  زور  ار  اهزور  زا  یضعب  هک  تسا  لومعم  مدرم  نایم  رد 
؟ تسا هدش  هتفرگ  مالسا  زا  ای  هدش و  هتفریذپ  مالسا  رد  دح  هچ  ات  یمومع  داقتعا  نیا  هک  تسا  اجنیا  نخس  تسا ، رایسب  فالتخا 

یـضعب تسوـحن و  ياـهیگژیو  ياراد  یـضعب  دنـشاب ، هتـشاد  تواـفت  رگیدـکی  اـب  ناـمز  ءازجا  هک  تسین  لاـحم  لـقع  رظن  زا  نیا  هتبلا 
میئوگیم هزادنا  نیمه  میرادـن ، رایتخا  رد  یبلطم  نینچ  یفن  ای  تابثا  يارب  یهار  یلقع  لالدتـسا  رظن  زا  دـنچ  ره  نآ ، دـض  ياهیگژیو 

تسین . تباث  لقع  رظن  زا  یلو  تسا  نکمم 
اهنت هن  نآ  لوبق  میشاب  هتشاد  تسد  رد  ینعم  نیا  رب  دزاسیم  نشور  ار  يرتعیـسو  ياهقفا  هک  یحو  قیرط  زا  یعرـش  لئالد  رگا  نیاربانب 

تسا . مزال  هکلب  عنامیب 
هک تلصف  هروس  هیآ 16  رد  يرگید  رمق و  هروس  هیآ 19  رد  یکی  تسا : هدـش  مایا » تسوحن   » هب هراشا  دروم  ود  رد  اهنت  نآرق  تایآ  رد 

يدابدنت ام  : » تاسحن مایا  یف  ارصرص  احیر  مهیلع  انلسراف  میناوخیم : تلصف  هروس  هیآ 16  رد  دیوگیم . نخس  داع  موق  يارجام  هرابرد 
میتخاس .» طلسم  اهنآ  رب  یموش  ياهزور  رد  درس  تخس و 

ۀلیل یف  هانلزنا  انا  دـیامرفیم  ردـق  بش  هرابرد  هکنانچ  دوشیم ، هدـید  نآرق  تاـیآ  زا  یـضعب  رد  زین  كراـبم »  » ریبعت لـباقم ، هطقن  رد  و 
(. 3 ناخد -  « ) میدرک لزان  تکرب  رپ  یبش  رد  ار  نآرق  ام  : » ۀکرابم

، دروآیم رد  دود » زا  یلاـخ  شتآ  هلعـش   » ینعی ساـحن »  » تروص هب  ار  نآ  هک  تسا  قـفا  هداـعلاقوف  یخرـس  ینعم  هب  لـصا  رد  سحن » »
تسا . هتفر  راک  هب  موش »  » ینعم رد  تبسانم  نیمه  هب  سپس 

« مایا دعس  سحن و   » هنیمز رد  يدایز  ثیداحا  هب  یمالـسا  تایاور  رد  یلو  درادن ، هلأسم  نیا  هب  ياهتـسبرس  هراشا  زج  نآرق  بیترت  نیا  هب 
، دشابیم تافارخ  لوعجم و  تایاور  یـضعب  اب  هتخیمآ  ًانایحا  ای  تسا و  فیعـض  تایاور  اهنآ  زا  يرایـسب  دـنچ  ره  هک  مینکیم  دروخرب 

ریـسفت رد  زین  نارـسفم  هکنانچ  دراد ، دوجو  کش  نودـب  اهنآ  نایم  رد  یلوبق  لـباق  ربتعم و  تاـیاور  هکلب  تسین ، نینچ  اـهنآ  همه  یلو 
دناهداهن . هحص  ینعم  نیا  رب  قوف  تایآ 

تسا . هدروآ  هنیمز  نیا  رد  راونالا » راحب   » رد یناوارف  تایاور  زین  یسلجم  همالع  موحرم  گرزب  ثدحم 
اب طابترا  رد  مایا  سحن  دعـس و  يددـعتم  تایاور  رد  فلا -  تسا : بلطم  دـنچ  تفگ  ناوتیم  اجنیا  رد  هصالخ  هدرـشف و  روط  هب  هچنآ 

هیلع  ) ماما زا  یصخش  میناوخیم  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  زا  یتیاور  رد  لثملا  یف  هدش ، ریسفت  تسا  هدش  عقاو  نآ  رد  هک  یثداوح 
هبنشراهچ مادک  روظنم  هک  دیامرف  ینایب  نآ ، ینیگنس  دننزیم و  نآ  هب  هک  يدب  لاف  هبنشراهچ و  زور  هرابرد  ات  درک  تساوخرد  مالـسلا )

«: داع موق  یلع  حیرلا  لج  زع و  هللا  لسرا  ءاعبرالا  موی  و  هاخا ... لیباه  لیباق  لتق  هیف  قاحملا و  وه  رهـشلا و  یف  ءاعبرا  رخآ   » دومرف تسا ؟
زور نیا  رد  دـنوادخ  و  تشک ... ار  لیباه »  » شردارب لیباق »  » زور نیمه  رد  دـتفا و  قافتا  قاحم  رد  هک  تسا  هاـم  رخآ  هبنـشراهچ  روظنم  »

داتسرف .» داع  موق  رب  ار  دابدنت  هبنشراهچ 
« رودت ءاعبرا ال   » هب ریبعت  نآ  زا  و  دننادیم ، سحن  زور  ار  هام  ره  هبنشراهچ  نیرخآ  تایاور  زا  يرایسب  يوریپ  هب  نارـسفم  زا  يرایـسب  اذل 

دوشیمن .) رارکت  هک  ياهبنشراهچ  ینعی   ) دننکیم
ارچ زور 26  نینچمه  دش ، هدیرفآ  نآ  رد  مدآ  هک  ارچ  تسا  یکرابم  دعس و  زور  هام  لوا  زور  هک  میناوخیم  تایاور  زا  رگید  یضعب  رد 

تفاکش . یسوم  يارب  ار  ایرد  دنوادخ  هک 
دش . هدنک  اهنآ  نت  زا  یتشهب  سابل  و  دندش ، هدنار  تشهب  زا  زور  نآ  رد  اوح  مدآ و  هک  ارچ  تسا ، یسحن  زور  هام  موس  زور  هک  نیا  ای 

تفای .) تاجن  باقرغ  زا  و   ) دش یتشک  رب  راوس  حون  هک  ارچ  تسا ، یکرابم  زور  هام  متفه  زور  هک  نیا  ای 
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رارق يدوج  رب  حون  یتشک  هک  تسا  یکرابم  زور  دومرف : هک  میناوخیم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  زورون  دروم  رد  هکنیا  ای 
ياهتب تفر  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمایپ شود  رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسا  يزور  و  دش ، لزان  مالـسا  ربمایپ  رب  لیئربج  و  تفرگ ،

دوب .... زورون  اب  فداصم  مخ  ریدغ  ناتساد  و  تسکش ، ار  هبعک 
، دـهدیم دـنویپ  بولطماـن  اـی  بوـلطم ، ثداوـح  زا  یـضعب  اـب  ار  ماـیا  سحن  دعـس و  هک  تسا  ناوارف  تاـیاور  رد  تاریبـعت ، هنوـگ  نـیا 
رد و  دندرمـشیم ، يدوعـسم  زور  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لـها  رب  يزوریپ  ناـمگ  هب  هـیما  ینب  هـک  اروشاـع  زور  دروـم  رد  ًاـصوصخم 

هکلب دننکن ، نآ  دننام  لاس و  هقوذآ  هریخذ  زور  ار  زور  نآ  هک  دـناهداد  روتـسد  یتح  و  هدـش ، یهن  زور  نآ  هب  كربت  زا  ًادـیدش  تایاور 
هلأسم یـضعب  هک  هدـش  ببـس  تایاور  نیا  عومجم  دـنریگب . هلـصاف  هیما  ینب  همانرب  زا  ًالمع  و  هدرک ، لیطعت  زور  نآ  رد  ار  راـک  بسک و 

ثداوح رب  ار  دوخ  لمع  رظن  زا  ات  تسا ، ثداوح  نیا  هب  نیملـسم  نداد  هجوت  مالـسا  دوصقم  هک  دننک  ریـسفت  نینچ  ار  مایا  سحن  دعس و 
دنریگ . هلصاف  اهنآ  ناراذگناینب  شور  برخم و  ثداوح  زا  و  دنهد ، قیبطت  هدنزاس  یخیرات 

زا یضعب  زا  هک  ارچ  تسین ، قداص  ًاملسم  اهنآ  همه  دروم  رد  یلو  دشاب  قداص  تایاور  نیا  زا  یتمسق  دروم  رد  تسا  نکمم  ریـسفت  نیا 
میرادن . یهاگآ  نآ  زا  ام  هک  دراد  دوجو  ًانایحا  مایا  یضعب  رد  يزومرم  ریثأت  دوشیم  هدافتسا  اهنآ 

دنهاوخیم يراک  ره  هب  هک  دناهدیئوپ  ار  طارفا  هار  ياهزادنا  هب  مایا  سحن  دعس و  هلأسم  رد  یـضعب  هک  تسا  تقد  لباق  زین  هتکن  نیا  ب :
تـسد زا  ار  یئالط  ياهتصرف  و  دـننامیم ، زاب  اهتیلاعف  يرایـسب  زا  ًـالمع  و  دـنوریم ، ماـیا  سحن  دعـس و  غارـس  هب  ًـالبق  دـننزب  تسد 

دنهدیم .
اهتسکش همه  هانگ  یگدنز ، رد  اهبنارگ  تایبرجت  نیا  زا  هدافتسا  نارگید  دوخ و  يزوریپ  تسکش و  لماوع  یـسررب  ياج  هب  هک  نیا  ای 

دننکیم ! وجتسج  مایا  یکین  رد  ار  اهيزوریپ  زمر  هک  هنوگنامه  دنزادنایم ، مایا  یموش  ندرگ  هب  ار 
نیا رد  و  درک ، زیهرپ  تدش  هب  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  یگدنز  ثداوح  یفارخ  حیضوت  و  هلأسم ، رد  طارفا  و  تقیقح ، زا  رارف  عون  کی  نیا 

تباث هنیمز  نیا  رد  ربتعم  ثیدـح  رد  يزیچ  رگا  ناریگلاف ، هتفگ  هن  و  ناـمجنم ، نخـس  هن  داد ، مدرم  ناـیم  تاـعیاش  هب  شوگ  هن  لـئاسم 
ماگ مکحم  شیپ  هب  ششوک  یعـس و  شالت و  اب  و  داد ، همادا  ار  یگدنز  طخ  دیاب  نآ  نیا و  هتفگ  هب  انتعایب  هنرگ  و  تفریذپ ، دیاب  دوش 

تساوخ . تناعتسا  وا  فطل  زا  تسج و  يرای  ادخ  رب  لکوت  زا  و  تشادرب ،
یلماع دوشیم ، نومنهر  هدـنزومآ  یخیرات  ثداوح  هلـسلس  کی  هب  ار  ناسنا  ًابلاغ  هکنیا  رب  هوالع  مایا  سحن  دعـس و  هب  هجوت  هلأسم  ج :

رد میناوـخیم : يددـعتم  تاـیاور  رد  اذـل  و  راـگدرورپ ، كاـپ  تاذ  زا  دادمتـسا  و  یهلا ، سدـق  تحاـس  هب  هجوـت  لـسوت و  يارب  تـسا 
زا یضعب  تئارق  و  دنوادخ ، فطل  زا  دادمتـسا  و  اعد ، ندناوخ  ای  و  هقدص ، نداد  اب  دیناوتیم  هدش  هدراذگ  نآ  رب  سحن  مان  هک  یئاهزور 

دیشاب . قفوم  زوریپ و  دیورب و  اهراک  لابند  هب  وا ، كاپ  تاذ  رب  لکوت  و  نآرق ، تایآ 
زورید دومرف : ماما  دیسر ، شتمدخ  هبنش  هس  زور  مالسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  ناتـسود  زا  یکی  هک  میناوخیم  یثیدح  رد  هلمج  زا 
أرقیلف نینثالا  موی  رـش  هللا  هیقی  نا  بحا  نم  دومرف : متـشاد ! شوخان  ار  تکرح  زور  نیا  رد  نم  و  دوب ، هبنـشود  درک : ضرع  مدیدن ، ار  وت 

: ًارورس ةرضن و  مهیقل  مویلا و  کلذ  رش  هللا  مهیقوف  مالسلا ) هیلع   ) نسحلا وبا  أرق  مث  ناسنالا  یلع  یتا  له  ةادغلا  ةالـص  نم  ۀعکر  لوا  یف 
( مالسلا هیلع   ) ماما سپس  دناوخب ، یتا  له  هروس  حبص  زامن  تعکر  نیلوا  رد  دنامب  ناما  رد  هبنـشود  زور  رـش  زا  دراد  تسود  هک  یـسک  »

زور رـش  زا  ار  ناکین  دـنوادخ  مویلا ... کلذ  رـش  هللا  مهاقوف  دومرف : توـالت  دراد ) رـش  عفر  اـب  بساـنت  هک   ) ار یتا  لـه  هروس  زا  هیآ  نیا 
دنکیم .» اطع  نورد  یلاحشوخ  رهاظ و  توارط  یمرخ و  اهنآ  هب  وا  درادیم  هاگن  زیخاتسر 

هورکم ياهزور  زا  يزور  چیه  رد  ایآ  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) مشـش ماما  نارای  زا  یکی  هک  میناوخیم  رگید  ثیدـح  رد 
هب ار  یـسرکلا  ۀیآ  نک و  زاغآ  هقدص  اب  ار  ترفـس  دومرف : خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا ؟ بسانم  ندرک  رفـس  نآ  ریغ  هبنـشراهچ و 

ورب .) یهاوخیم  اجک  ره  و  « ) نک توالت  ینک  تکرح  یهاوخیم  هک  یماگنه 
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هیلع  ) ترـضح تمدخ  دیوگیم : مالـسلا ) هیلع   ) يداهلا دمحم  نب  یلع  مهد  ماما  نارای  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  زین  يرگید  ثیدـح  رد 
طسو رد  و  دز ، همدص  نم  هناش  هب  تشذگ و  مرانک  زا  يراوس  و  دوب ، هدش  حورجم  متـشگنا  هار  ریـسم  رد  هک  یلاح  رد  مدیـسر  مالـسلا )

ام اب  دومرف : ماما  یتسه ! یموش  زور  بجع  دنک ، ظفح  زور  يا  وت  رـش  زا  ارم  ادخ  متفگ : دـندرک ، هراپ  ار  مسابل  مدـش و  راتفرگ  تیعمج 
شوه هب  نخس  نیا  ندینش  زا  دنکیم  ضرع  درم  نآ  يرمـشیم ؟ راکهانگ  درادن  یهانگ  هک  ار  زور  و  یئوگیم !؟ نینچ  يراد و  طابترا 

ام دوزفا : مالـسلا ) هیلع   ) ماما مبلطیم ، شزرمآ  ادخ  زا  و  منکیم ، رافغتـسا  نم  يالوم  يا  مدرک  ضرع  مدرب ، یپ  دوخ  ياطخ  هب  مدمآ و 
هک یماگنه  دیرمشیم  موش  ار  اهنآ  امش  هک  دراد  یهانگ  هچ  اهزور  « :؟ اهیف مکلامعاب  متیزوج  اذا  اهب  نومأشتت  مترـص  یتح  مایالا  بنذ 

دریگیم !؟» ار  ناتناماد  اهزور  نیا  رد  امش  لامعا  رفیک 
ادخ .» لوسر  رسپ  يا  تسا  نم  هبوت  نیا  منکیم و  رافغتسا  ادخ  زا  هشیمه  يارب  نم  مدرک  ضرع  : » دیوگیم يوار 

و بقاـعملا ، بیثملا و  وه  هللا  نا  تملع  اـما  هیف ، اـهیلع  مذ  ـال  اـم  یلع  اهمذـب  مکبقاـعی  هللا  نکل  مکعفنی و  اـم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
هللا ! مکح  یف  ًاعنص  مایالل  لعجت  دعت و ال  لاق ال  يالوم ، ای  یلب  تلق : الجآ ؟، الجاع و  لامعالاب ، يزاجملا 

دنوادخ هک  ینادیمن  وت  ایآ  درادن ، شهوکن  هک  يزیچ  ندرک  تمذم  هب  دنکیم  تازاجم  ار  امـش  دنوادخ  درادن ، ياهدیاف  وت  يارب  نیا  »
يارب نکم و  رارکت  ار  لمع  نیا  رگید  دوزفا : سپـس  داد ، دهاوخ  رگید  يارـس  ارـس و  نیا  رد  ار  لامعا  يازج  و  دـهدیم ، باقع  باوث و 

هدم »! رارق  يریثات  راک و  دنوادخ  مکح  ربارب  رد  اهزور 
یلقتسم ریثأت  اهنآ  يارب  دیابن  زگره  تسا ، ادخ  نامرف  هب  دشاب  هتـشاد  يریثأت  مه  اهزور  رگا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ینعم  رپ  ثیدح  نیا 

ریثأت هب  دراد  ناسنا  تسردان  لامعا  هرافک  هبنج  ًابلاغ  هک  ار  یثداوح  دیابن  یهگناو  تسناد ، زاین  یب  ار  دوخ  دنوادخ  فطل  زا  و  دش ، لئاق 
. تسا باب  نیا  رد  فلتخم  رابخا  نایم  عمج  يارب  هار  نیرتهب  نایب  نیا  دیاش  و  درک . هئربت  ار  دوخ  و  داد ، طابترا  مایا 

اضرلا بط  رد  یمور  ياه  هام  - 3

راهب لصف 

رازآ هام 

هزیکاپ زور  بش و  هام  نیا  رد  تسا . زور  کی  یـس و  شیاهزور  يهرامـش  تسا و  رازآ )  ) هام نآ  لوا  و  تسا ، اهنامز  حور  راهب  لـصف 
کبـس و دـیاب  دوشیم  هدروخ  هک  ییاهاذـغ  هام  نیا  رد  دـیآیم . ناجیه  هب  نوخ  دوریم و  نیب  زا  مغلب  يهبلغ  دوشیم ، مرن  نیمز  تسا ،

دشاب . يراع  دیابن  تشرب  مین  غرم  مخت  تشوگ و  زا  هام  نیا  رد  كاروخ  ًابلاغ  دشاب ، فیطل 
. تسا هدیدنسپ  هام  نیا  رد  تماجح  دصف و  لهسم و  ندیشون  درک . زیهرپ  دیاب  هام  نیا  رد  ياهزادنا  ات  یشرت  زایپ و  ریس و  ندروخ  زا 

ناسین هام 

یقرش ياهداب  دیآیم و  شبنج  هب  نوخ  دوشیم ، دنمورین  نآ  رد  راهب  لصف  جازم  دوشیم ، دنلب  اهزور  هام  نیا  رد  تسا . زور  یس  ناسین 
رد تعماجم  لمع  تسا . دیفم  راکش  تشوگ  دیایب و  لمع  هب  هکرـس  اب  هک  یتشوگ  بابک و  ندروخ  هام  نیا  رد  دریگیم . ندیزو  نآ  رد 

نیحایر ندییوب  تسین . بوخ  هام  نیا  رد  ندروخ  اتشان  بآ  و  تسا ، وکین  نغور  يهلیـسو  هب  مامح  رد  ندب  ژاسام  تسا . بسانم  هام  نیا 
. تسا هدیدنسپ  رایسب  بیط  و 

رایا هام 
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ياهتشوگ روش و  ياهاذـغ  ندروخ  زا  تسا . راهب  لصف  رخآ  هام  نیا  دوشیم و  فاص  اـهداب  هاـم  نیا  رد  تسا . زور  کـی  یـس و  راـیا 
دیفم رایـسب  نتفر  مامح  هب  ناهاگحبـص  هام  نیا  رد  هدش و  یهن  تسام  ندروخ  رد  طارفا  واگ و  تشوگ  تاناویح و  يهلک  دننام  نیگنس ،

. تسین هدیدنسپ  اذغ  زا  لبق  دایز  يالقت  تکرح و  و  تسا ،

ناتسبات لصف 

ناریزح هام 

هام نیا  رد  دروآیم . يور  ارفـص  يهِّرم  يهبلغ  يهرود  دوریم و  نایم  زا  نوخ  مغلب و  يهبلغ  هام  نیا  رد  تسا . زور  کی  یـس و  ناریزح 
عنم ربنع  کشم و  ندـییوب  تشوگ و  فرـصم  رد  يورهداـیز  برچ و  ياـهتشوگ  ندروخ  زا  هدـش و  یهن  رایـسب  تمحز  جـنر و  زا  زین 

فرـصم بوطرم و  ياههویم  تشخ و  ریـش  ربنچ و  رایخ  رـسب و  لگ  رایخ  هفرخ و  ینـساک و  دـننام  کنخ  ياهيزبس  ندروخ  دـناهدرک .
واگ و ریـش  جاّرد و  وهیط و  یگناخ و  ياهغرم  هلاسکی و  زب  تشوگ  هلاـسکی و  اـت  ههاـمتفه  ههامشـش و  يهرب  تشوگ  اهیـشرت و 

. تسا عفان  مزال و  رایسب  هزات  یهام 

زومت هام 

رتو درـس  ياهزیچ  هدیـشون و  اتـشان  درـس  بآ  دوشیم و  مک  بآ  دوشیم ، دـیدش  هام  نیا  رد  اوه  یمرگ  تسا و  زور  کی  یـس و  زومت 
وبشوخ بوطرم  کنخ  ياههفوکش  اهلگزا و  تشذگ و  ناریزحرد  هچنانچ  دوش ، هدروخ  مضهلا  عیرس  فیطل  ياهاذغ  دوشیم . هدروخ 

. دوش هدافتسا 

بآ هام 

ندیزو هب  عورـش  لامـش  داب  دیآیم ، ناجیه  هب  ماکز  بش  ماگنه  دوشیم ، دیدش  هام  نیا  رد  مومـس  ياهداب  تسا . زور  کی  یـس و  بآ 
دایز تعماجم  زا  تسا و  عفان  تسام  ندروخ  ددرگیم . ملاس  حـلاص و  ندروخ  بوطرم  ياـهزیچ  دـیرت و  هب  جازم  هاـم  نیا  رد  دـنکیم ،

. دش دنمهرهب  کنخ  ياهلگ  زا  درک و  مک  ار  حراوج  تقشم  جنر و  دیاب  لهسم ، ندروخ  اب  نینچمه  درک . زیهرپ  دیاب 

زیئاپ لصف 

لولیا هام 

اهینیریش و ندروخ  تسین ، دب  لهسم  برـش  ددرگیم . يوق  ءادوس  يهِّرم  طلـست  دوشیم ، هزیکاپ  اوه  هام  نیا  رد  تسا . زور  یـس  لولیا 
ندروخ رد  يورهدایز  واگ و  تشوگ  ندروخ  زا  تسا . دـنمدوس  رن  يهلاغزب  هلاسکی و  دنفـسوگ  تشوگ  دـننام  لدـتعم ، ياـهتشوگ 

دوب و لفاغ  دیابن  جازملا  لدتعم  شوخ  ياهوب  لامعتـسا  زا  و  درک ، زیهرپ  دـیاب  مامح  نتفر  رد  طارفا  هدرک و  خرـس  ياهتشوگ  بابک و 
. درک بانتجا  دیاب  سران  يهزبرخ  ربنچ و  رایخ  ندروخ  زا 

لوا نیرشت  هام 
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ندیشون دصف و  زا  هام  نیا  رد  دشکیم . سفن  نآ  رد  ابـص  داب  دزویم . هام  نیا  رد  فلتخم  ياهداب  تسا و  زور  کی  یـس و  لوا  نیرـشت 
زا دـعب  هویم  فرـصم  و  تسا ، عفان  شوخیم  رانا  برچ و  راورپ  تشوگ  ندروخ  تسا . بوخ  نآ  رد  تعماـجم  درک . زیهرپ  دـیاب  اـهوراد 

. دوزفا ءاضعا  حراوج و  تیلاعف  هب  درک و  مک  دیاب  بآ  ندیشون  زا  دوش . فرصم  تابوبح  اب  تشوگ  تسا . دیفم  ماعط 

رخآ نیرشت  هام 

زا هدـش ، یهن  بش  ماگنه  بآ  ندیـشون  زا  نآ  رد  دـنامیم ، زاـب  لوزن  زا  هرطق  تشرد  ناراـب  هاـم ، نیا  رد  تسا . زور  یـس  رخآ  نیرـشت 
دنناـم ییاـهيزبس  ندروخ  زا  تسا . تحلـصم  ندیـشون  مرگ  بآ  زا  ياهعرج  حبـص  ره  لوا  رد  درک ، مک  دـیاب  عاـمج  ماـمح و  لوـخد 

. درک بانتجا  دیاب  كزیت  هرت  عانعن و  سفرک و 

ناتسمز لصف 

لوا نوناک  هام 

رد دش ، رکذ  رخآ  نیرـشت  رد  هچ  ره  ددرگیم . دایز  اوه  يامرـس  دوش . دیدش  دنت  ياهداب  هام  نآ  رد  تسا . زور  کی  یـس و  لوا  نوناک 
دیاب لعفلاب  ای  هوقلاب  مرگ  ياهاذغ  دومن . زیهرپ  دصف  تماجح و  زا  درک . رذح  دیاب  درـس  ياهیکاروخ  ندروخ  زا  تسا . عفان  زین  هام  نیا 

. درک لامعتسا 

رخآ نوناک  هام 

نآ رد  عاـمج  میـشونب . مرگ  بآ  اتـشان  تسا  هتـسیاش  دوـشیم و  تیوـقت  مغلب  يهبلغ  هاـم  نیا  رد  تـسا . زور  کـی  یـس و  رخآ  نوناـک 
مامح هب  زور  لوا  تسا . دیفم  مکـش  نورد  ياضعا  ءاشحا و  يارب  هام  نآ  رد  كزیت  هرت  سفرک و  دننام  مرگ  ياهيزبس  تسا . هدیدنـسپ 

. تسج يرود  دیاب  تسام  اب  هزات  یهام  ندروخ  ینیریش و  زا  تسا . دنمدوس  دراد  تبسانم  نآ  اب  هچ  نآ  نغور و  هب  ندب  ژاسام  نتفر و 

طابش هام 

رد بآ  دروآیم . نوریب  نیمز  زا  رـس  فلع  هایگ و  درابیم . دایز  ناراب  دوشیم و  فلتخم  نآ  رد  اهداب  تسا . زور  تشه  تسیب و  طاـبش 
تکرح و عامج و  تسا . دنمدوس  هدش  کشخ  ياههویم  راکش و  ناگدنرپ و  تشوگ  ریس و  ندروخ  دوشیم . يراج  ناتخرد  ياههخاش 

. تسا وکین  رایسب  هام  نیا  رد  راک  تیلاعف و 

نآ رگید  لاوحا  نآ  سحن  دعس و  نآ ، عاونا  هنمزا ، باوبأ  - 4

اهنآ لاوحا  لصف ، راهچ  اهنآ ، عاونا  اههام ، اهلاس ،

نآرق تایآ 

ات راهچ  اهنآ  زا  دـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يزور  ادـخ  باتک  رد  تسا  هاـم  ادخ 12  دزن  اههام  هرامـش  یتسار  ( 37 - 36 : ) هبوتلا - 1
هک نانآ  نادب  دـننک  هارمگ  تسا ، رفکب  ندوزف  ءیـسن  انامه  دـیامرف - ات  اهنآ - رد  دوخ  رب  دـینکن  متـس  رادـیاپ ، شیک  تسنیا  تسمارح ،
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هچنآ دنزاس  لالح  سپ  هدرک  مارح  ادخ  ار  هچنآ  هرامش  دننک  ربارب  ات  لاس  کی  دنرامش  شمارح  لاس و  کی  دنرامـش  شلالح  دنرفاک ،
. ار رفاک  مدرم  دنکن  یئامنهر  ادخ  ناشاهیراکدب و  ناشرب  رد  هدش  امن  شوخ  هدرک ، مارح  ادخ  ار 

ریسفت

تسیرمق هام  برع 12  لاس  هتفگ : شریسفت  ج 4 ص 633 )  ) رد يزار 
286 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

هرامش دینادب  ات  درک  نیعم  ار  شلزانم  و  تخاس ، نشور  ار  هام  نابات و  ار  دیشروخ  هک  تسا  وا  و   » ادخ لوق  زین  تسا و  هیآ  نیا  شلیلد  و 
ادـخ لوق  زین  هام و  شدرگب  تسا  لاس  یگتـسباو  نیا  و  درمـش ، اهلاس  ببـس  لزانمب  ار  هاـم  يریگهزادـنا  سنوی » - 5 ار ، باسح  لاـس و 

يرمق لاس  تسا ، دیـشروخ  لـماک  هرود  کـی  مدرم  رگید  لاـس  و  هرقبلا » - 189 جـح ، دـنمدرم و  تاقوا  وگب  ون  ياههام  زا  تدنـسرپیم  »
رگید راب  تسناتسمز و  رد  راب  کی  جح  و  دندرگیم ، لصفب  لصف  يرمق  ياههام  ورنآ  زا  تسیدیشروخ و  لاس  زا  رتمک  یصخشم  هزادناب 

لاس و  دندیشک ، شیپ  ار  اهجیز  رد  ررقم  هسیبک  ور  نیا  زا  و  دشیم ، هتساک  اهنآ  تراجت  رازاب  دوب و  تخـس  ناتـسبات  جح  و  ناتـسبات ، رد 
ءیـسن ینعم  نیا  و  دبای ، قنور  ناشتراجت  و  دشاب ، اهنآ  حلاصم  قفاوم  ات  دـندرک  تیبثت  نآ  رد  ار  جـح  عقوم  دنتـشاد و  روظنم  ار  یـسمش 

. هجحیذ هام  زا  جح  ریخأت  ینعی  تسا 
ببسب و  هتشاد ، ررقم  صوصخم  يرمق  هام  رد  ار  جح  هک  دوب  ادخ  مکح  رییغت  ببس  یلو  دوب  گنهآ  مه  ناشایند  حلاصم  اب  هچرگ  نیا  و 

هیآ نیا  رد  هک  دش  یتمذم  ناشازس  دنداد و  رییغت  ار  ادخ  مکح  ایند  يارب  هصالخ  و  ادخ ، مکح  فالخ  رب  داتفایم  رگید  ياههامب  ءیسن 
. تسا

مارح ياههام  زا  یکی  رد  نوچ  و  تشادـن ، ار  نآ  كرت  باـت  یپ  رد  یپ  هاـم  دوب و 3  تداع  تراغ  گـنج و  ار  برع  هتفگ : يروباـشین 
هنانک رد  دوب و  رفـصب  مرحم  زا  ریخأت  نیا  هک  دنتفگ  ءاملع  رتشیب  يدحاو و  دومنیم ، مارح  نآ  ياجب  ار  يرگید  هام  دربیم  یتراغ  گنج و 

دیـشکیم دایرف  دشیم و  راوس  يرتش  رب  جح  مسوم  رد  اهنآ  عاطم  ینانک  فوع  نب  ةدانج  تراغب و  دـنمزاین  دـندوب و  ناشیرپ  اریز  داد ، خر 
. دیرامش مارح  ار  نآ  دش  مارح  امش  رب  مرحم  دزیم  راج  هدنیآ  لاس  دیرامش و  لالح  ار  نآ  دندرک  لالح  امشب  ار  مرحم  امش  نادوبعم 

مارح اهنآ  رب  ادخ  ار  هچنآ  هک  دنتسنادن  و  دنرادهگن ، ار  مارح  ۀعبرا  هرامـش  ات  دندرکیم  مارح  ار  هام  راهچ  نامه  لاس  زا  هک  دننآرب  رتشیب 
گنج و زا  هدرک 
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. تسا هدرک  لقن  ار  مارح  راهچ  هرامش  ظفح  مه  سابع  نبا  دندرمش ، لالح  هام  نییعت 

: هک تسنیا  نآ  تسیرگید و  ریسفت  ار  هیآ 
دـشاب هتـشاد  قنور  ناشتراجت  ات  دنرادهگن  يزیئاپ  لدتعم  ياوه  رد  هشیمه  ار  جح  هام  هکنیا  يارب  برع  تسا و  هسیبک  ءیـسن  زا  دوصقم 
لاسب هامکی  مجنپ  لاسب  هامکی  دـندوزفایم و  مود  لاسب  هامکی  دوش  قفاوم  یـسمش  لاس  اب  ات  دـندادیم  ینوزف  هام  تفهب  ار  يرمق  لاس   19

يراصن دوهی و  زا  ار  هسیبک  نیا  دندناوخیم ، ءیـسن  ار  نامه  دوب و  هسیبک  هدوزفا  هام  نیا  ، 18 ، 16 هب 13 ، زاب  و  مهد ، لاسب  هامکی  متفه ،
. دنتشادیم لومعم  دوخ  ياهدیع  يارب  هک  دندوب  هتفرگ  دای 

دیخرچ نامز  یتسار  اله ،  » دومرف هک  هدش  تیاور  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  عادولا  ۀـجح  هبطخ  رد  هچنآ  اب  تسا  قباطم  ریـسفت  نیا 
ۀجحلا و وذ  هدـعقلا ، وذ  مه ، لابند  تسا 3  مارح  هام  نآ  زا  راهچ  تسا و  هاـم  لاس 12  دیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادخ  هک  يزور  نادب 

ربمغیپ تسا و  هجحیذ  نامه  رد  جـح  و  هدـیدرگ ، رب  دوخ  مظنب  هام  هک  تسنیا  دوصقم  و  نابعـش » يدامج و  ناـیم  رـضم  بجر  و  مرحم ،
نآ هک  دوب  هدعقلا  يذ  رد  شیپ  لاس  رد  رکب  یبا  جح  و  دش ، ماجنا  هجحیذ  نامه  رد  عادولا  ۀـجح  درک و  یغلم  ار  تیلهاج  نامز  ءیـسن 
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. دندوب هدیمان  هجحیذ  ار 
هک مک  هن  شیب و  هن  تسا ، هاـم  لاس 12  هک  دوب  ادخ  مکح  فلاخم  دـنتفرگیم  هام  ار 13  اهلاس  یخرب  نوچ  هک  دوب  نیا  زا  اـهنآ  شنزرس 

(. نایاپ  ) اهنآ رب  دیآ  مزال  مه  مارح  ياههام  رییغت  هسیبک  رب  انب  هکنیا  اب  راوتسا » نید  تسنیا   » هتفگ دش و  هراشا  نادب 
هام  12  » وا ریدقت  ادخ و  مکح  رد  لاس  ياههام  ینعی  ادخ » دزن  اههام  هرامش  یتسار  : » دیوگ دوخ  ریـسفت  ( 28 ج 5 ص 27 -  ) رد یسربط 

باسحب باتک  لها  هچنآ  اب  هن  دشاب ، ربارب  هام  لزانم  ون و  ياههام  هرامش  اب  ات  دنریگ  هام  ار 12  لاس  تشاداو  ار  شیاههدنب  ادخ  و  تسا »
هلماعم يارب  مدرم  نایم  نوچ  دناهتفگ  رهش  ار  هام  دنریگ ،
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و تسنآرق ، دوصقم  دـناهتفگ  یهلا و  بتک  ظوفحم و  حول  ینعی  هَّللا : باتک  دراد ، ترهـش  رگید  حـلاصم  هزور و  جـح و  يراکهدـب و  و 

. ملسم یبأ  زا  تسا  وا  ياضق  مکح و  دناهتفگ 
وذ مه ، لاـبند   3 تسا » مارح  اـت  راـهچ   » دـمآ دوجوب  لاـس  هاـم و  مظن  زور  نآ  زا  دـیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادـخ  هک  يزور  : » دومرف

ياـههام زا  اـهنآ  رد  تاـمرحم  باـکترا  هک  تسنیا  ندوب  مارح  زا  دوـصقم  و  تسا ، بجر  نآ  کـت و  یکی  مرحم ، هجحلا و  وذ  هدـعقلا ،
یـضرعت واـب  هاـم  مارتحاـب  دـندیدیم  اـهنآ  رد  ار  دوخ  ردـپ  لـتاق  رگا  هک  اـجنآ  اـت  درمـشیم  مرتـحم  ار  اـهنآ  برع  تسا ، رتـعونمم  رگید 

هنیک شتآ  تدـم  نیا  رد  نوچ  دوش ، ملظ  یلک  عفد  ببـس  اهنآ  رد  ملظ  كرت  اسب  هچ  درک  دـییأت  ار  اـهنآ  مارتحا  مه  ادـخ  و  دـندرکیمن ،
. دوشیم شوماخ 

نآ رد  نوچ  دـناهتفگ  دـشیم و  یلاخ  ناـیجاح  زا  هّکم  نآ  رد  نوچ  رفـص ، - 2 دوب . مارح  نآ  رد  گـنج  نوـچ  مرحم ، لاس 1 - ياههام 
اهنآ رد  نیمز  نوچ  عیبر ، هام  نآ 3 و 4  رد  هدش  یهت  اهنآ  غود  ياهکـشم  هکنآ  يارب  هتفگ  هدیبع  وبا  دش ، درز  اههرهچ  داد و  خر  یئابو 

مرتـحم ار  نآ  نوـچ  بجر  : 7 هتـسب ، خـی  اـهنآ  رد  بآ  نوچ  يداـمج ، و 6 :  5 دـناهدرک ، تماـقا  نآ  رد  مدرم  نوـچ  اـی  و  هدروآ ، هاـیگ 
. تسا هدیرب  اپ  تسد و  درم  بجرأ  نوچ  دنداهنیماو ، ار  گنج  نآ  رد  هکنیا  ای  دنتشادیم و 

کی هک  ره  رتنیریش و  لسع  زا  رتدیفس و  فرب  زا  شبآ  بجر  مانب  تسیرهن  تشهب  رد  هک  تسا  تیاور  هلا  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  و 
. تسا ورمع  یبأ  زا  دندش ، هتسد  هتسد  نآ  رد  لئابق  هکنآ  يارب  نابعش ، دماشایب 8 : نآ  زا  دراد  هزور  بجر  زا  زور 

دراد 9- ناضمر  هام  يارب  يرایـسب  ریخ  هک  دـنتفگ  شنابعـش  نآ  يارب  هک  هدرک  تیاور  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  نومیم  نب  دایز  و 
رد لئابق  نوچ  لاوش ، - 10 تسا ، ادخ  مان  ناضمر  هکنآ  ای  و  هدوب ، تخس  نآ  رد  امرگ  هکنآ  ای  دزیرب  ار  ناهانگ  هکنآ  يارب  ناضمر ، هام 

:11 دنتشارفارب ، مد  نآ  رد  نارتش  هدام  هکنآ  ای  دندش ، اجباج  نآ 
. دنتشاذگیم جح  نآ  رد  نوچ  هجحلا ، وذ  - 12 دنتشادیمرب ، گنج  زا  تسد  نوچ  هدعقلا ، وذ 
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اهنآ رد  ، » دوش شتسرپ  ادخ  نادب  هک  تسا  ینید  هک  تسنیا  دوصقم  ای  تسرد ، باسح  هکنیا  ای  برع ، ءیسن  هن  راوتسا » روتـسد  تسنیا  »

دوصقم رگا  یهانم و  باکترا  رماوا و  كرتب  مارح  ياههام  صوصخ  رد  اـی  تسا  ساـبع  نبا  زا  اـههام  همه  رد  ینعی  دـینکن » متـس  دوخب 
اهنآ رد  تعاط  باوث  هک  تسنیا  صیـصخت  هدئاف  دـشاب  مارح  ياههام  صوصخ  رگا  و  رمع ، همه  رد  تسا  ملظ  زا  یهن  دـشاب  اههام  همه 

(. نایاپ  ) سدقم ياج  ره  رد  فیرش و  نامز  ره  رد  ادخ  مکح  تسنیا  رتگرزب ، هانگ  رفیک  تسا و  رتشیب 
لوق زا  هتفگ  شریسفت  ج 5 ص 29 )  ) رد هیلع  هَّللا  ۀمحر  یـسربط  دینکن ، متـس  دوخب  اهنآ  مارتحا  کتهب  هک  تسنیا  دوصقم  اسب  میوگیم :

ات بیترت  نیمهب  و  لاس ، ود  رفـص  رد  لاس ، ود  مرحم  رد  لاس ، ود  هجحیذ  رد  دـندرکیم ، جـح  یهاـم  ره  رد  لاـس  ود  نیکرـشم  دـهاجم :
جح هجحیذ  رد  دوب  عادولا  ۀجح  هک  هدنیآ  لاس  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دشیم و  عقاو  هدـعق  يذ  رد  عادولا  ۀـجح  زا  شیپ  جـح  هکنآ 

: دومرف شاهبطخ  رد  ور  نیا  زا  و  دومن ،
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، داتفا هجحلا  يذ  هب  جح  و  دندمآ ، دوخ  ياجب  مارح  ياههام  ینعی  ربخلا )  ) دیـسر نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  شزاغآب  ات  دیخرچ  راگزور 
. دش لطاب  ءیسن  و 

صفح یئاـسک و  هزمح و  تئارقب  و  دـننکیم ، هارمگ  رتـشیب  ینعی  هتفگ : شریـسفت  ص 500 ) ج 1   ) رد يواـضیب  اوُرَفَک » َنیِذَّلا  ِِهب  ُّلَُـضی  »
لاس کی  و  ، » دنزاس مارح  نآ  ياجب  يرگید  هام  دنزادنا و  سپ  ار  مارح  رهش  ینعی  دننک » شلالح  لاس  کی   » دنوشیم هارمگ  رتشیب  ینعی 

( نایاپ « ) دننک ربارب  ار  مارح  هام  راهچ   » ات شدوخ  ياجب  دنناد » مارح  ار  نآ 

حیضوت

میراد و شیپ  ار  نآ  زا  یکدـنا  تسا  اهنآ  تاحلطـصم  اهلاس و  اـههام و  مهف  رب  فوقوم  نآ  زج  هروکذـم و  راـبخا  ندـیمهف  نوچ  میوگ :
ره هرود  و  هام ، سپس  تسا و  دیـشروخ  ینامـسآ  مارجا  نیرتریگمـشچ  و  هتـشاد ، اهزور  بیکرتب  زاین  ثداوح  يریگهزادنا  نوچ  میئوگ :

شاهرود اهنت  باتهم  رد  لاس ، يارب  دیـشروخ  تسا و  هام  يارب  هیاپ  باتهم  اعبط ، دـندش  نیعم  يریگهزادـنا  يارب  تسا  زور  دـنچ  مادـک 
. هدش هتفرگ  نآ  زا  هام  هک  تسا  روظنم  زین  نآ  نشور  لاکشا  فالتخا  هکلب  تسین  روظنم 
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، شخرچ کی  رد  دیشروخ  رب  تسنآ  تکرح  ینوزف  رابتعاب  باتهم  لماک  هرود  کی  و  دیشروخ ، اب  تسا  وا  تبـسنب  هفلتخم  لاکـشا  نیا 

نوچ هتفر و  ولج  سوق  کی  دیشروخ  دسر  قباس  عامتجا  لحمب  زاب  ات  ددرگب  هام  دنسر و  مهب  ود  ره  نوچ  اریز  تسیندشن  نآ  نتـسناد  و 
طوبـضم دـنراد و  فالتخا  مه  اب  هک  دـنراد  یکرحم  هام  دیـشروخ و  تکرح  ود  هوالعب  هتفر ، رتولج  سوق  کی  زاب  دـنز  رود  ار  نآ  هاـم 

. دناهتسد هس  رب  دنریگ  رظن  رد  ار  يرمق  هام  رهاظب  هک  یناسک  و  دنتسین ،
. كرت دوهی و  دننام  دنریگ  هام  زاغآ  ار  ود  ره  عامتجا  ماگنه  - 1 )( 

. ناناملسم دننام  رگید  ون  هام  ات  دنریگ  هام  زاغآ  ار  ون  هام  دید  بش  - 2 )( 
تیؤر نآ و  تشگزاب  ات  دوخ  دادرارق  بسح  رب  نآ  زج  ای  تسا  لماک  ردب  هک  هدراهچ  بش  دـننام  دـنراد  روظنم  ار  يرگید  عضو  - 3 )( 

یکیرات زا  هداز  تسیاهزات و  هدـیدپ  نآ  رد  هام  دوشیم و  كرد  رتهب  دیـشروخ و  هام و  ناـیم  تسیرتنشور  عضو  اریز  تسا  رتهب  ون  هاـم 
لها یلو  تسا ، ربتعم  نآـب  قلعتم  یعرـش  ماـکحاب  عجار  اـهنت  دراد  فـالتخا  اههدـید  توق  قاـفآ و  راـبتعاب  ون  هاـم  دـید  نوچ  یلو  تسا 
کی هک  یتروص  رد  دـناهتفرگ  هیناث  هاـجنپ  هقیقد و  کـی  1 29 و  دناهتـسناد و 2 / دیـشروخ  تکرح  رب  هام  تکرح  لضف  ار  نآ  باـسح 

. ود ره  هنایم  ریس  رابتعاب  تسا  یموجن  يرمق  هام  نیا  و  هیناث ، هقیقد 60  ره  دوش و  باسح  هقیقد  زور 60  هنابش 
ًابیرقت مین  تعاس و  تسیب  زور و  هد  هک  زور   1 1 و 6 / زور و 5 / دوشیم 354  تسا  لاس  ياههام  هرامش  هک  رد 12  دوش  برض  نوچ  و 

تسخن هک  مرحم  و  دنرامش ، مامت   1 رب 2 / دئاز  رسک  نوچ  دنریگ  زور  ار 29  يرگید  زور و  ار 30  هامکی  تسیدیشروخ و  لاس  زا  رتمک 
هدشن و روظنم  تسا  هیناث  هقیقد و 40  هک 3  هدنامیقاب  و  هدش ، مرحم  ءزج  نآ  داز  ام  اریز  زور  رفص 29  تسا و  زور  تسیرمق 30  لاس  هام 

. دوشیم هقیقد  زور و 22  هجحیذ 29  هک  لاس  رخآ  ات  بیترت  نیمهب  زور و  یمود 29  دوشیم و  زور  لوالا 30  عیبر 
نوچ دراد و  شیب  هقیقد  هجحیذ 44  دوش  هتفرگ  باسح  نیمهب  مود  لاس  نوچ  و 
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1 زا 2 / هک  دوـشیم  هقیقد  لاس 28  نامه  هفاضا  اـب  دـنامیم و  هقیقد  موس 6  لاس  زا  و  دـننک ، باسح  زور  یـس  ار  نآ  تسا  فصن  يـالاب 

دریگیم هقیقد  مشش 10  لاس  رسک  زا  و  دوشیم ، زور  لاس 30  نیا  هجحلا  وذ  زاب  هقیقد و  دوشیم 50  مجنپ  لاس  هفاضا  اب  یلو  تسا  رتمک 
زاـب 30 مهد  لاـس  هجحیذ  شور  نیمهب  و  دوشیم ، زور  نآ 30  هجحلا  وذ  زاـب  و  دوشیم ، هقیقد  متفه 34  رـسک  اب  دنامیم و  هقیقد  و 12 

شاهجح يذ  ياجب 16  لاس 15 ، مینک  باسح  مامت  مه  ار  فصن  نامه  رگا  و  ، 29 ، 26 ، 24 و 16 و 18 و 21 ، لاس 13 ، مه  تسا و  زور 
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. تسا زور   30
هام ياهزور  هرامش  هلاس  هرود 30  ره  رد  و  دوشیم ، ناربـج  لاـس 30  زا  هک  دراد  مک  هقیقد  دشاب 22  زور  هک 30  لاس 29  ریدقت  رهب  و 

. دوشیم هتفرگ  رس  زا  هرود  سپس  دنامیمن  يرسک  دنوشیم و  بترم 
دنیآیم رد  ددع 30  زا  رسک  ود  نیا  تسا و   60 1 1 و 6 / نآ 5 / تشذگ و  هچنانچ  تسا  هقیقد  لاس 22  کی  رسک  هک  تسنآ  شببس  و 

رهن ای  طوداک  جـهجی  زهب  بیترتب  هسیبک  و  دـنمان ، هسیبک  ار  اـهزور  نیا  دنوشیم 11 و  مهیور  هک  ربارب 5   1 تسا و 6 / ربارب 6   1 هک 5 /
دـناهدرک 1- لقن  رگید  هسیبک  شور  ود  ةرکذـت  ناحراش  هسیبک و  رد  روهـشم  تسنیا  هتـشذگ ، لوق  ود  رب  اـنب  « 1  » تسا طوداـک  حوجی 

. هامکی هفاضاب  لاس  هس  ره  رد  دننادرگرب ، یسمش  ياهلاسب  ار  يرمق  ياهلاس  هک  كرت  دوهی و  شور 
ررقم مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هچناـنچ  دوب  هجحیذ  رد 10  ناشجح  دـنتفرگیم و  ون  هاـم  تیؤرب  ار  اـههام  هک  تسا  تیلهاـج  برع  ءیـسن  - 2

اوه لادتعا  تاجهویم و  ندیسر  ماگنه  دشاب و  تباث  جح  مسوم  دنتساوخ  ام و  نامز  دننام  دیدرگیم  لاس  لوصف  رد  دوب و  هدرک 
292 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

نم تفگیم : درکیم و  ادـخ  شیاتـس  دـمح و  بیطخ  مسوم  رد  و  دـشاب ، ناسآ  اهنآ  رب  جـح  ماجنا  ترفاسم و  ات  زیئاپ ، لـئاوا  ینعی  دـشاب 
هسیبک ار  مرحم  و  دندرکیم ، تقفاوم  وا  اب  ددرگ و  ناسآ  امش  رب  رفـس  جح و  راک  ات  منک  نینچ  لاس  ره 3  مدوزفا و  امش  لاس  نیاب  هامکی 

دزن هک  دشیم  عقاو  مرحم  مهد  رد  هدنیآ  جح  و  لاس ، رخآ  ات  نینچمه  دادیم و  لوالا  عیبرب  ار  رفـص  مان  و  دادیم ، رفـصب  ار  شمان  درکیم و 
رد و  لاس ، رخآ  دشیم و  هجحیذ  هدـنیآ  مرحم  لاس  هام  زاغآ 12  دندوب و  هدرک  مرحم  ار  رفـص  نوچ  اریز  دـمآیم ، باسحب  هجحیذ  اهنآ 

. دشیم هام  لاس 13  نآ  رخآ و  رد  هسیبک  یکی  لاس و  زاغآ  یکی  دوب  مرحم  ود  لاس  کی 
ره 36 رد  یهام و  ره  رد  بیترت  نیمهب  دـنامیم و  نآ  رد  لاس  هس  داتفایم و  رفـصب  سپـس  دوب و  مرحم  رد  جـح  یپایپ  لاـس  نیا 3  رب  انب 

هسیبک نیا  دنتشاد و  هسیبک  هام  لاس 12  ره 24  رد  دناهتفگ  تسا و  تیلهاج  نامز  روهشم  هسیبک  نیا  و  دنتـشاد ، هسیبک  هام  هدزاود  لاس 
درکیم و مالعا  ار  نآ  بیطخ  تشذگیم ، لاس  هس  ای  ود  نوچ  هصالخ  تسا ، رتکیدزن  ناشدوصقمب  تسخن  هچرگ  هدوب  تیلهاج  روهـشم 

ررکم مارح  هام  یلاس  رد  نوچ  رفـص و  ود  رگید  لاس  رد  دنتـشاد و  مرحم  ود  یلاس  رد  دـندوزفیم ، تبونب  اـههام  همه  رد  ار  ءیـسن  نوچ 
. دومنیم مارح  ناشدید  حالصب  ار  ود  نآ  زا  یکی  و  درکیم ، مالعا  ار  نآ  بیطخ  دشیم ،

دیدرگ يراگزورب  هنامز  اله  : » دومرف داد و  ماجنا  نآ  رد  ار  جح  ربمغیپ  دیسر ، هجحیذب  تبون  ترجه  مهد  لاس  ربمغیپ  نامز  رد  نوچ  و 
دزن اههام  هرامش  یتسار   » دناوخ ار  ادخ  هدومرف  سپس  تشگرب  تسخن  عضوب  اههام  مان  جح و  ینعی  دیرفآ » ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادخ  هک 

365 1 تدم 4 / رد  نآ  زاغآ  هطقنب  دوخ  هنایلاس  شدرگ  رد  تسا  دیشروخ  تشگرب  یـسمش  لاس  نایاپ ) « ) هیآ رخآ  ات  تسا  هام  ادخ 12 
زج زور  هام و 11  يرمق 12  ياههام  بسحب  تسا و  زور   1 سویملطب 300 / هدیقعب  رسک  نآ  تسا و  هتفگ  هرکذت  رد  هچنانچ  يرسک  زج 

. دنیوگ یحالطصا  يرمق  لاس  ار  یطسو  يرمق  هام  نیا 12  و  تسا ، هیناث  هقیقد و 12  تفه 
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و زور ، نامهب  ات  دنناد  یعیبر  لادتعا  هطقن  هب  دیـشروخ  ندیـسر  زا  ار  لاس  هک  میدـق  نامجنم  شور  دراد 1 - شور  دنچ  یـسمش  لاس  و 
لوا زا  رگید  ياههام  لمح  لوا  نوچ  دـشاب  جرب  لوا  لاـس  هاـم  زاـغآ  رگا  جورب 12 و  زا  دـننک  زاغآ  هطقن  نامه  زا  ار  یـسمش  ياـههام 

. تسا اهجرب  مهد  زا  رگید  ياههام  زاغآ  دشاب  جرب  مهد  رگا  دنوش و  زاغآ  رگید  ياهجرب 
دنیازف و لاس  رخآب  ار  زور  جنپ  و  زور ، یهام 30  ره  تسا ، زور  ناشلاس 365  هسیبک ، هن  دنراد و  رـسک  هن  هک  تسا  میدق  سرف  شور  - 2
، هام رویرهـش  هام ، دادرم  هام ، ریت  هام ، دادرخ  هام ، تشهبیدرا  هام ، نیدرورف  تسا  ماـن  نیدـب  ناـشاههام  دـنیوگ و  هقرتسم ) هسمخ   ) ار نآ 

. هامذمرادنفسا هام ، نمهب  هامید ، هام ، رذآ  هام ، نابآ  هام ، رهم 
هرود رد  یلیصفت  و  دشیم ، هام  لاس 13  نآ  دندوزفایم و  لاسب 121  هامکی  دندرکیم و  هسیبک  ار  دـئاز   1 لاس 4 / رد 130  میدق  نامز  رد 
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اج رب  درجدزی  نامز  ات  و  تسا ، ثرمویک  ای  دیشمج  نامز  زا  خیرات  نیا  زاغآ  میدرک ، رظن  فرـص  شنایب  زا  ام  هک  دنراد  نآ  زج  هسیبک و 
رخآب یخرب  دـندوزفایم و  نابآ  رخآـب  ار  دـئاز  زور  جـنپ  ناـمجنم  یخرب  دـندرک  كرت  ار  هسیبک  درک ، طوقـس  اـهنآ  تنطلـس  نوچ  دوب و 

. دتفایم ولج  یقیقح  یسمش  لاس  زا  زور  کی  لاس   5 ره 4 - رد  و  دنفسا ،
لاس زاغآ  لمح  لوا  راهنلا  فصن  رد  دیـشروخ  لوزن  هک  دندرک  عضو  ار  نآ  مایخ  یهارمهب  دنمـشناد  تشه  هک  تسا  یلالج  خیرات  - 3

هچناـنچ تسا  یجرب  ره  لوا  رد  دیـشروخ  لوـلح  اـب  شهاـم  ره  تسا و  یقیقح  يدیـشروخ  لاـس  دـندیمان و  شیناطلـس  زوروـن  دـشاب و 
لوزن هشیمه  دننک  هسیبک  لاس   5 ره 4 - رد  ار  رسک  دنیازفا و  لاس  رخآب  ار  رـسک  دنریگ و 5  زور  ار 30  هام  ره  نوچ  و  دـندرک ، نامجنم 

زا سپ  لاس  شزاغآ 12  هک  یمور  خـیرات  تشذـگ 4 - هک  تسا  میدـق  سرف  مانب  شیاههام  دـشاب و  لاس  زاغآ  لمح  لوا  رد  دیـشروخ 
رخآ نیرشت  لوا 31 2 - نیرشت  - 1 تسا : رامـش  مان و  نیدب  شیاههام  تسا و  یموجن  یـسمش  شیاهلاس  تسا و  یمور  ردنکـسا  گرم 

طابش 28-  5 رخآ 31 - نوناک   4 - 31 لوا : نوناک  - 3 - 30
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لولیا 30.  12 بآ 31 - - 11 زومت 31 - - 10 ناریزح 30 -  9 رایا 31 - - 8 ناسین 30 -  7 رذآ 31 - - 6
زور و تسا 31  طابـش  زج  هک  ار  تسا و 7  لولیا  ناریزح و  ناسین  رخـآلا ، نیرـشت  هک : دـنریگ  زور  ار 30  هاـم  خـیرات 4  نیا  نانز  راکب 
زا یکدـنا  هکنیا  اب  تسا  لماک   365 1 اهنآ 4 / دزن  لاـس  زور و  تسا 29  هسیبک  هک  مراهچ  لاـس  زور و  مهردیب 28  لاس  هس  رد  طاـبش 

سویملطب 5/ دصر  رد  تسا ، هقیقد   13 3 ینابت 5 / دصر  رد  تسا  فالتخا  دروم  اهدصر  رد  رسک  نیا  و  میتفگ ، هچنانچ  دراد  رـسک  عبر 
ياهدصر رب  انب  تسا و  دصر  نآ  هیاپ  رب  یمور  ياههام  دناهتفرگ و  لماک   1 ار 4 / نآ  سخربا  دصر  قفاوم  مور  سرف و  یلو  هقیقد ،  4 4

هک ناشلاس  زاغآ  هناـمز  نیا  رد  و  ددرگیم ، اـههام  رد  دـتفایم و  سپ  یقیقح  یـسمش  لاـس  زا  زور  کـی  لاـس  ره 30  یمور  لاـس  رگید 
. لمح ناسین 23  لوا  تسنازیم و  قفاوم 19  تسا  لوالا  نیرشت 

مولعم و  ناسین ، رد  شبادآ  ناراب و  دننام  بادآ  لامعا و  لاوحا و  زا  دنراد  قلعت  یمور  ياههام  نیمهب  هیعرش  روما  زا  يرایسب  هک  نادب  و 
طایتحا هار  تسا و  لاکـشا  دروم  نامز  نیا  روهـش  راـبتعا  و  تسا ، برقا  مکی  دـیاش  تسا و  روهـش  اـی  تسا  لوصف  عراـش  روظنم  تسین 

دـنرآ و اجب  تقو  ود  ره  رد  تسا  گنت  شتقو  هچنآ  رد  و  دـنریگب ، ار  هام  لصف و  نایم  كرتشم  تقو  تعـسو  اب  ياهراک  رد  هک  تسنیا 
لمح و رد  هک  تسین  قفاوم  مه  جورب  رد  دیـشروخ  ریـس  اب  تسیدادرارق و  فرـص  درادن و  یلیلد  چـیه  اههام  يارب  اهیمور  يرامـش  زور 

توح رد  زور و  يدج 29  سوق و  رد  زور و  برقع 30  نازیم و  رد  هلبنس 31 و  دسا و  ناطرس و  رد  و  زور ، ءازوج 32  رد  زور و  روث 31 
. تسا زور   30

أدبمب هدنیآ ، رد  اهلاس  هرامـش  يارب  یمومع  گنج  ای  یمومع  هلزلز  ای  نافوط  دننام  تسیناهج  ای  یتلود  ای  یلم  هثداح  کی  خیرات  أدبم  و 
: دناهتفگ هک  نآ  عضو  ببس  تسیرجه و  خیرات  ام  نامز  رد  لمع  دروم  خیرات  یلو  میدومن ، هراشا  سرف  مور و  خیرات 
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؟ دمآ دهاوخ  دعب  هکنآ  ای  مینآ  رد  هکنیا  نابعش ؟ مادک  تفگ  دنداد ، رمعب  نابعش  هام  تخادرپب  یکچ  - 1

مینادیمن نابعش و  تخادرپب  میدناوخ  امـش  زا  یکچ  مینادرگرـس  نادب  لمع  رد  هک  دسریم  امب  اههمان  وت  زا  تشون  رمع  هب  یـسوم  وبا  - 2
؟ دیآیم هکنآ  ای  هتشذگ  هکنآ  نابعش ؟ مادک 

مجع تفگ : دوب  هدـش  ناملـسم  وا  تسدـب  هک  زاوها  هاشداپ  نازمره  درک ، حرطم  ار  تاقوا  طبـض  داد و  لیکـشت  ار  هباحـص  ياروش  رمع 
دـندرک و برعم  خّروم »  » هملکب ار  نآ  و  دـنربیم ، راکب  ار  نآ  هنوگچ  هک  درک  ناـیب  هدوب و  ناورـسخ  نآ  زا  هک  دـنراد  زور  هاـم  باـسح 

. مینک طبض  ار  اهنآ  تاقوا  هک  دیزاسب  مدرم  يارب  خیرات  کی  تفگ : رمع  دنداهن ، خیرات  ار  شردصم 
ربمغیپ ترجه  ناشخیرات  أدبم  هک  دندرک  قفاوت  دندیدنـسپن و  ار  نآ  هباحـص  میراد و  يردنکـسا  خیرات  ام  تفگ : ناملـسم  يدوهی  کی 
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لها لوقب  لاس  نآ  مرحم  هرغ  و  دوب ، لوالا  عیبر  هاـم  هبنش 8  هس  زور  نآ  و  دش ، مالسا  تلود  روهظ  هلیـسو  هک  دشاب  هلا  هیلع و  هَّللا  یلص 
و هدرک ، باسح  هبنشجنپ  زا  هک  ربتعم  جیز  رد  رگم  دندرک  لمع  نادب  اهجیز  رد  هک  هعمج  زور  تیؤر  بسح  رب  و  دوب ، هبنـشجنپ  ثیدح 

نکمم مه  لابند  راهچ  ات  هک  تسا  ماـمت  زور  یهاگ 30  تسا و  تیؤرب  يرجه  لاس  نیا  هام  زاـغآ  دوب و  ترجه  لاس 17  رد  قفاوت  نیا 
دنیآیم . مه  رد  یپ  ات  هس  ات  اسب  هک  تسا  زور  یهاگ 29  تسا و 

هوجو هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تدالو  تثعب و  نوچ  رگید  هفورعم  ثداوح  رب  مالـسا  خیرات  أدـبم  يارب  ترجه  رایتخا  رد  هک  نادـب  و 
رد قافتا  مدـع  دوصقم  رگا  هکنیا  اب  تسا ، فالتخا  دروم  مه  تدالو  عقوم  هدوبن و  مولعم  تثعب  لاس  دـنیوگ  هچناـنچ  دـناهدروآ ، یتسس 

هراب نیا  رد  هام  زور و  نتـسناد  هکنیا  اب  میدرک  نایب  نآ  ياج  رد  هچنانچ  تسه  مه  ترجه  رد  فالتخا  نیا  ینّیعم  هام  زا  دشاب  اهنآ  زور 
تـسا نینچمه  مالـسا و  زاغآب  دـسر  هچ  ات  ام  نامز  رد  تسین  نینچ  هک  زگره  تسا  اـهنآ  لاـس  رد  فـالتخا  دوصقم  رگا  و  تسین ، مزـال 

. هراب نیا  رد  دناهتفگ  هک  يرگید  هوجو 
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ماما زا  تسا  هیداجـس  هفیرـش  هفیحـص  ربخ  رد  نآ  هدـش و  هجوتم  نادـب  يدنمـشوه  رتمک  تسترجه و  حـجرم  هک  متفاـی  يربخ  نم  یلو 
دید باوخ  رد  تفرگ و  یترچ  ربنم  رس  رب  ار  هلا  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  شدج  زا  شدنسب  مالّـسلا  هیلع  قداص 

لیئربج و  دوب ، نایامن  شراـسخر  رد  هودـنا  تسـشن و  تسرد  و  دـننادرگیمرب ، بقعب  ار  مدرم  و  دـنهجیم ، شربنم  رب  هنیزوب  نوچ  ینادرم 
، هیآ رخآ  اـت  نآرق  رد  نوعلم  تخرد  و  مدرم ، يارب  شیاـمزآ  هنتف و  زج  میدومن  وتب  هک  یباوـخ  میتخاـسن  اـم  و   » دروآ شیارب  ار  هیآ  نیا 

. دناهیما ینب  دوصقم  و  ءارسالا » - 60
، دخرچیم تترجه  زا  ات 35  سپس  دخرچیم ، لاس  هد  ات  وت  ترجه  زا  مالـسا  هنودرگ  یلو  هن ، تفگ : دننم ؟ نارود  رد  لیئربج  يا  دومرف :
هدـش و هتفرگ  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  زا  مالـسا  خـیرات  يارب  ترجه  ندوب  أدـبم  هک  دراد  تلالد  نیا  و  ربخلا )  ) دـنامیم لاس  جـنپ  اـت  زاـب  و 

. دومرف تراشا  نادب  نانآ  ریحت  ماگنه  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسنآ  دیؤم  و  تسیوبن ، ربخب  بوسنم  تسا و  یهلا  یحو  شدنتسم 
زا نیملـسم  صالخ  نید و  عئارـش  ياشگرـس  و  نیملـسم ، مالـسا و  هبلغ  زاغآ  ترجه  هک  دـناهتفگ  هک  دـشاب  نیا  اسب  نآ  یعقاو  ببـس  و 

. نیبم نید  دعاوق  سیسأت  زا  رگید  تانایرج  و  تسا ، نیکرشم  تراسا 
. مینک هراشا  هدئاف  دنچب  اجنیا  رد  دیاب  و 

زا ناهج  شنیرفآ  زور  شـش  هکنیا  زج  بحتـسم و  فاوط  هرامـش  رد  هدراو  رابخا  دننام  تسا  زور  لاس 360  هک  تسا  ربخ  دـنچ  رد  - 1
. هجو دنچب  شهیجوت  تسا  نکمم  و  يرمق ، هن  تسا و  قفاوم  یسمش  لاس  اب  هن  هرامش  نیا  و  رگید ، رابخا  هدش و  مک  لاس  هرامش 

. تشذگ شحرش  لوا  باب  رد  هچنانچ  تسا  یهلا  لاس  نآ  زا  دوصقم  فلا :
. يرمق لاسب  شنیرفآ  هرود  زور  شش  مامضناب  تسناهج  مکی  لاس  دوصقم  ب :
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ار ایند  همه  هک  سرف  يدادشیپ  ناهاشداپ  مدینـش ، هتفگ : شخیرات  رد  ینوریب  ناحیر  وبأ  میدق : مدرم  نامجنم و  زا  دـشاب  یحالطـصا  ج :
و دندوزفایم ، لاسب  هسیبک  هامکی  لاس  شش  ره  رد  شیب و  مکیب و  زور  یهام 30  ره  دنتسنادیم و  زور  ار 306  لاس  دندوب  کلام  رسارس 
و دندیمانیم ، كرابم  دنتشادیم و  گرزب  ار  لاس  نآ  رسک و  زور   1 يارب 4 / يرگید  دئاز و  زور  يارب 5  یکی  هسیبک  هام  ود  لاس  رد 120 

. دندشیم بوخ  ياهراک  تدابع و  لوغشم  نآ  رد 
هک هدروآ  قراط  نب  بوقعی  زا  هّرغ  باتک  رد  یلمآ  بئاـت  دّـمحم  وبأ  هتفگ : نارگید  باـتک و  لـهأ  هسیبک  برع و  ءیـسن  زا  سپ  سپس 

. دنراد راکب  تّدم  عون  راهچ  دنه 
. تسا یسمش  لاس  نیا  هک  هطقن  نامهب  جوربلا  کلف  زا  ياهطقن  زا  دیشروخ  تشگرب  مکی 
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. تسا یسمش  لاس  زا  رتمک  يرمق و  لاس  زا  شیب  نوچ  دنناوخ  یطسو  لاس  ار  نآ  هک  هنازور  دیشروخ  عولط  راب  مود 360 
. تسا یلومعم  يرمق  لاس  نآ  هک  راب  اجنامهب 12  ات  دنلمح  رس  رب  هک  نیطرش  زا  هام  تشگرب  موس 

دصیس و هدومرفن  ارچ  هک  لاس » هن  دندوزف  لاس و  دصیس  ناشراغ  رد  دندنام  و   » ریسفت رد  هتفگ : شریـسفت  ج 5 ص 706 )  ) رد يزار  - 2
لکشم نیا  يرمق و  تسا و 309  یـسمش  لاس  دصیـس  دوصقم  دناهتفگ : یخرب  میئوگ  تسیچ ؟ لاس » هن  دندوزف   » هب ریبعت  هدئاف  لاس و  هن 

ّیلع زا  يدوهی  کی  هک : نارگید  مه  هتفگ و  شریسفت  ج 6 ص 463 )  ) رد هر - یـسربط - دیآیمن و  رد  تسرد  ود  نیا  باسح  اریز  تسا 
ياهلاسب نآ  دومرف : تسا  لاس  ام 300  باتک  رد  تفگ  وا  داد و  ربخ  واب  نآرق  زا  ترضح  نآ  و  دیسرپ ، ار  اهنآ  ندنام  تّدم  مالّسلا  هیلع 

. يرمق لاسب  نیا  تسا و  یسمش 
. درک ریرقت  ناوتیم  هجو  ودب  تسیزار  ریسفت  رد  هک  ار  یلاکشا  و 
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کی هزادناب  تسا و  هیناث  هیناث و 24  هقیقد و 38  تعاس و 50  تسیب  1 364 و  ربارب 3 / یسمش  لاس  رب 300  يرمق  تمسق 309  جراخ  - 1

. تسین يدصر  یسمش  لاس 
تعاس و زور و 20  هک 10  ینابت  دصر  رب  انب  شرتمک  هک  دوش  باسح  يدـصر  ره  اب  تسیرمق  لاس  زا 9  شیب  یسمش  لاس  توافت 300 

مه زور  زا 77  هدوب  رتلومعم  نامز  نآ  رد  هک  سخ  ربا  دص  رب  انب  و  هقیقد ، تعاس و 48  زور و 4  دوشیم 74  تسا  هیناث  هقیقد و 24   40
. تسا شیب 

مـسر دوشیمن و  ظوحلم  لاس  ربارب  رد  زور  دـنچ  تسین و 70 و  هجوت  دروم  حیحـص  ددع  ربارب  رد  كدـنا  ياهرـسک  هک  تسنیا  باوج  و 
. تفگ میهاوخ  هبایس  نب  حابص  ثیدح  حرش  رد  هچنانچ  تسنآ  هیاپ  رب  ثیدح  نآرق و  تاریبعت  تسا و  نینچ  مه  یموجن  باسح 

. تشذگ هراب  نیا  رد  ینخس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  باب  رد  مهن  دّلجم  رد  میوگیم :
موص باتک  رد  زور و  هاـمکی 29  دوش و  بوسحم  زور  يرمق 30  هامکی  هک  تسنیا  رب  هینامز  هیعرـش  روما  هیاپ  رابخا  زا  يرایـسب  رد  - 3
زور تسناـضمر و  هاـم  لوا  هزور  قـفاوم  ناـبرق  دـیع  زور  هک  هدـش  تیاور  هچنآ  تسا  اـنبم  نـیا  رب  یلاـعت و  هَّللا  ءاـش  نا  دـیایب  نآ  حرش 
لاوش مکی  تسا  هبنـش  الثم  ناضمر  هام  مکی  نوچ  اریز  تسا  تسرد  هسیبک  لاس  رد  اهنت  نیا  یلو  لاوش ، لوا  راطفا  زور  قفاوم  ءاروشاـع 

هک هبنـش  ناـبرق  دـیع  هبنـشجنپ و  هجحیذ  یکی  هبنـش و  هس  دوشیم  هدـعق  يذ  مکی  تسا و  زور  ياـههام 30  زا  لاوش  اریز  تسا  هبنـشود 
تسا و ءاروشاع  هبنـش  کی  زور  تسا و  مرحم  مکی  هعمج  تسا ، هصقاـن  هسیبک  لاـس  ریغ  رد  هجحیذ  نوچ  تسا و  هزور  هاـم  مکی  قفاوم 

. هبنشود دوشیم  هک  تسا  تسرد  هسیبک  رد  یلو  تسین  لاوش  مکی  راطفا  زور  قفاوم 
لمع دروـم  نادـب  شباحـصا  زا  یعمج  هک  دـشاب  اوـه  ندوـب  يربا  عـقاوم  رد  اـی  دـشاب  اـهلاس  بلاـغ  رب  ینبم  ثیدـح  نیا  تسا  نکمم  و 

هک تسنیا  دوصقم  ای  دناهتخاس ،
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فراع يارب  هک  تسنیا  يرخآ  ربخ  يانعم  دناهتفگ  یخرب  هکنیا  دوشیم و  عقاو  تیؤر  زا  شیپ  رتشیب  هک  تسا  بحتـسم  کش  موی  هزور 
. دیایب يرتبسانم  ياج  رد  نآ  قیقحت  و  تسا ، هدنخ  هیام  تسا  متام  ازع و  نتشادن  هزور  تسا و  دیع  نتشاد  هزور  هشیمه 

ون ياههام  زا  تدنسرپیم   » هدومرف ادخ  هک  هتفریذپ  ار  نامه  مه  مالـسا  عرـش  و  دنتـسنادیم ، ون  هام  ندید  زا  ار  هام  زاغآ  هتفگ : ناحیر  وبأ 
هک دـنتفرگ  شیپ  رد  يراصن  دوهی و  شور  مک  دـندش  دـیدپ  یلهاج  هورگ  کـی  سپـس  هرقبلا » - 189 جـح ، دـنمدرم و  تاقوا  اهنآ  وگب 

فـالتخا کـش و  راـچد  دـندوب و  ون  هاـم  ندـید  زا  راـچان  ناناملـسم  و  دنتـشاد ، دوـخ  هزور  تقو  هاـم و  صیخـشت  رب  یباـسح  لودـج و 
باسح يور  زا  دنتخاس و  میوقت  جیز و  دـندومن و  تئیه  لهاب  عوجر  ات  دـندرکیم  دـیلقت  مه  زا  هام  ياج  یـسررب  زا  سپ  دـندیدرگیم و 
رارـسا زا  دـندرک و  بوسنم  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماماب  ار  نآ  تسا و  ون  هام  تیؤر  هلیـسو  هکنیا  نامگب  دنتخانـش  ار  یبرع  هام  زاغآ 
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. دندرمش توبن 
زور و يرمق 354  لاس  کی  هک  تسا  رظن  نیا  يور  اهنآ و  هلّدعم  تاکرح  هن  تسا  یطـسو  هام  دیـشروخ و  تاکرح  هیاپ  رب  اهباسح  نیا 

دنتـساوخ نوچ  و  تسا ، لومعم  اهجیز  رد  هچنانچ  دشاب  مامت  لابندب  یمک  ره  مک و  هام  دنشاب و 6  مامت  لاس  هام  دشاب و 6   1 1 و 6 / / 5
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  دـنداتفا و  شیپ  لاوحا  بلغا  رد  زور  کی  دـننک  جارختـسا  رطف  يارب  ار  لاوش  مکی  هزور و  هام  مکی 
ار هام  دـیتشاد  هزور  ار  شزور  هک  یبش  رد  ینعی  هک  دـندرک  اـنعم  ار  نآ » ندـیدب  دـینک  راـطفا  هاـم و  ندـیدب  دـیراد  هزور  : » هدومرف ملس 

. دوشیمن مک  زور  زا 30  ناضمر  هام  دنتفگ  و  دوشیم ، مدقم  زاوشیپ  رب  یگدامآ  و  دیشاب ، شزاوشیپ  هدامآ  دنیوگ  هچنانچ  دینیبب ،
دشاب دنت  هکنیا  رظن  زا  تسا  فالتخا  راچد  اریز  تسین  ناسکی  لاح  همه  اج و  همه  رد  ون  هام  دید  نادنمـشیدنا  تئیه و  ملع  رظن  زا  اما  و 

جوربلا ۀقطنم  ياههعطق  هوالعب  بونج ، رد  ای  دشاب  جوربلا  ۀقطنم  لامش  رد  رود ، ای  دشاب  نیمزب  کیدزن  دنک ، ای 
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هام دید  رد  ناتسبات  ناتسمز و  رد  یگهریت و  یفاص و  رد  اوه  فالتخا  دالب و  ضرع  هوالعب  رترید و  یهاگ  دننک  بورغ  رتدوز  یهاگ  مه 
. تسا رثؤم  لاوش  ناضمر و  هام  لوا  رد  رگید  تافالتخا  ینیب و  دنک  ینیب و  زیت  مه  دراد و  رثا 

یهاگ دشاب و  مک  یبونج  دالب  رد  دشاب و  مامت  یلامش  دالب  رد  صوصخب  هامکی  اسب  و  مامت ، یهاگ  تسا و  مک  یهاگ  مه  ناضمر  هام  و 
یصوصخب تلاح  کی  شور و  کیب  سکعرب و  ای  دشاب  مک  یبونج  دالب  رد  دشاب و  مامت  یلامـش  دالب  رد  صوصخب  هامکی  اسب  و  مامت ،

شیپ زور  کی  ای  دوش  قفاوم  لاله  تیؤر  اب  دشاب و  تسرد  میوقت  باسح و  ياهلودجب  ناشلمع  رگا  فلتخم و  ای  یپایپ  راب  دـنچ  تسین 
کیدزن و لوط و  رد  دالب  فالتخا  هوالعب  دنزاسب و  ادج  یلودج  یـضرع  ره  يارب  دـیاب  دـنتخاس  دوخ  هدـعاق  ار  نآ  هچنانچ  دـتفا  نآ  زا 

همه رد  شرخآ  لوا و  دـشاب و  مامت  یناضمر  هام  ره  تسین  نکمم  و  دراد ، ون  هام  دـید  فالتخا  رد  يرتشیب  ریثأت  برغمب  اهنآ  ندوب  رود 
. هدش جارختسا  اهنآ  باسح  لودج  رد  هچنانچ  دشاب  یکی  نیمز  هرومعم 

اهنآ لوقب  هچنانچ  مال  فرح  اریز  تسا ، لطاب  ون  هام  تیؤر  رب  دشاب  مدقم  راطفا  هزور و  هک  تسنیا  دراو  ربخ  يانعم  دناهتفگ  هکنیا  اّما  و 
تـشذگ زا  سپ  نتـشون  اجنیا  دوب و  هتفر  هام  زا  هک  ینانچ  يارب  دش  هتـشون  دنیوگ ، هچنانچ  هدمآ  مه  هتـشذگ  يارب  دیآیم ، هدنیآ  يارب 

. نآ زا  شیپ  هن  تسیئاذک  ياهزور 
هک هدـش  تیاور  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  زاب  هچنآ  هنیرقب  نک  راطفا  ای  راد  هزور  سپ  نیبب و  لوا  هک  تسا  نیمه  مه  ربخ  ياـنعم  و 

دوخ تشگنا  هد  اب  راب  ره  و  نینچ . تسا ، نینچ  تسا ، نینچ  ناضمر  هام  مینکیم ، باسح  هن  میـسیونیم و  هن  یّما  میتسه  یمدرم  ام  دومرف :
زور و هک 29  ینعی  دناباوخ  ار  گرزب  تشگنا  مّوس  رابرد  و  نینچ ، نینچ  نینچ ، تفگ : زاب  سپـس  مامت ، زور  دوشیم 30  هک  درک  هراشا 
هک هچ  باسح  میوقت و  هن  تسا  دید  يور  هکنیاب  مک و  مه  راب  کی  تسا و  مامت  راب  کی  ناضمر  هام  هکنیاب  تسا  حیرـصت  نیا  صقان و 

. مینک باسح  هن  میسیونب و  هن  دومرف :
تسا و مامت  هامکی  هک  تسنیا  مود  هراشا  زا  ترضح  نآ  دوصقم  دنیوگ  رگا  و 
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مکی ربخ  هلابند  هوالعب  نالک ، درخ و  رب  يراک  هابتـشا  تسنایع و  فالخ  نیا  میئوگ  دوش  جارختـسا  میوقت  رد  هچنانچ  تسا  مک  شلاـبند 

. تسا اهنآ  يوعد  ندوب  لاحمب  ایوگ  شدیدب » دینک  راطفا  شدیدب و  دیراد  هزور   » دومرف هک 
ار زور  یس  دش  هام  دید  عنام  رابغ  ای  ربا  رگا  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  دیریگب و  زور  یـس  ار  نابعـش  دشاب  ربا  رگا  : » دومرف هک  صوصخ 
ار 30 نابعـش  هک  دشابن  يزاین  تسا  هام  دید  زا  شیپ  رطف  ای  هزور  هک  دوش  مولعم  جـیز  باسح  ای  لودـج  زا  رگا  هکنیا  يارب  دـینک » مامت 

زور هشیمه 30  ناضمر  هام  رگا  و  دشاب ، هتفرگ  ار  قافآ  همه  رابغ  ای  ربا  هک  یتروص  رد  دـنریگب  زور  ار 30  ناضمر  هام  ای  دنریگب و  زور 
. دشابن مزال  لاّوش  هام  دید  رگید  دوش  مولعم  شمکی  زور  دشاب و 
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هام دنتفرگ و  هزور  ار 28  ناضمر  هام  مدرم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  نارود  رد  هک  هدش  تیاور  هیدیز  هعیـش  بتک  رد  هکنیا  اب 
هاـم تیؤر  دـندوب و  مک  مهرد  یپ  ناـضمر  هاـم  نابعـش و  هک  هدوب  نآ  يارب  نیا  دـنریگب و  اـضق  ار  زور  کـی  دومرف  دـش و  هدـید  لاّوش 

تیاور مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدوب و  زور  هک 29  هدش  مولعم  هام  رخآ  رد  دـنتفرگ و  لماک  زور  ار 30  نابعش  هدشن و  رّـسیم  ناضمر 
دـیتسناد و ار  نابعـش  مکی  رگا  هک  تسا  تیاور  وا  زا  مه  و  مک ، شیب و  زا  دـسر  رگید  ياـههامب  هـچنآ  دـسریم  ناـضمر  هاـمب  هـک  هدـش 

دنیاههام اهنامه  دومرف  ون  ياههام  زا  دش  شسرپ  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیرادب و  هزور  دیرامشب و  زور  دش 30  ربا  شرخآ 
يدید 59 ار  بجر  لاله  رگا  هک  ترـضح  نآ  تیاور  اما  و  نک ، راطفا  يدید  ار  وا  نوچ  نآ  زا  سپ  و  راد ، هزور  يدـید  ار  ون  هام  نوچ 

هزور ار  هدنیآ  ناضمر  هام  رامشب و  زور  يدید 354  ار  ناضمر  ون  هام  رگا  هک  هدش  تیاور  وا  زا  هچنآ  راد و  هزور  سپس  نک  هرامش  زور 
رگا تسین » لاس  رامـش  رد  درک و  ادـج  نآ  زا  ار  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  نارود  زور  شـش  دـیرفآ و  زور  ار 360  لاس  ادـخ  اریز  راد 

. میتفگ ام  هچنانچ  دشاب  هشیمه  اج و  ره  رد  هکنیا  هن  نیمزرس  کی  رد  بلاغ  عضو  رظن  زا  تسیربخ  دشاب  تسرد 
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رابخا نمـض  رد  نم  و  نآ ، نالطب  تیاور و  ندوب  غورد  هیام  تسا و  تشز  هدـش  ناـیب  زور  شـش  رـسک  يارب  تیاور  رد  هک  یتّلع  اـّما  و 
، دوب هدرک  نادنز  ار  يونام  هدئاز  نب  نعم  یئاد  ءاجوع  یبأ  نب  میرکلا  دبع  روصنم  لبق  زا  هفوک  نارمکح  نامیلـس  نب  دّمحم  هک  مدناوخ 

ندیسر راظتنا  میرکلا  دبع  و  دّمحم ، هب  تشون  ار  شیدازآ  نامرف  روصنم  ات  دندومن  رارصا  دندرک و  تعافش  وا  زا  سک  دنچ  دادغب  رد  و 
. تشاد ار  همان  نآ 

راـّبجلا وبأ  مهدـیم و  واـب  مهرد  رازه  دـهد 100  تلهم  نمب  زور  هس  ریما  رگا  تـفگ : دوـب  شتـسود  هـک  راـّبجلا  یبأ  هـب  مـیرکلا  دـبع  و 
و رآ ، شنم  دایب  متـشگرب  هعمج  زامن  زا  نوچ  يدروآ ، نم  دایب  ار  وا  وت  مدوب و  هدرک  شـشومارف  نم  هک  دادخـساپ  وا  تفگ و  نارمکحب 

. دننزب ار  شندرگ  داد  نامرف  تساوخ و  اریو  مه  وا  دش و  روآدای  ار  وا  تشگرب  نوچ 
ار لالح  متخادـنا  امـش  ثیداحأ  نایم  رد  متخاس و  ثیدـح  رازه  هک 4  ادـخب  دیـشکیم  ارم  رگا  تفگ : دوشیم  هتـشک  درک  نیقی  نوچ  و 

دعب شوفع  همان  دندز و  ار  شندرگ  سپس  متشاداو  هزورب  ار  امش  رطف  رد  مدناشک و  راطفاب  ار  امش  هزور  رد  لالح  ار  مارح  مدرک و  مارح 
باتک رد  عوضوم  نیا  مامت  راتفگ  و  نایاپ )  ) دشاب وا  شاهشیر  اههام و  يزاس  لودج  نیا  هتـشررس  هک  تسا  راوازـس  هچ  و  دیـسر ، نآ  زا 

. تسا هزور 
کی هک  ود  ره  رگید  عامتجا  ات  دیشروخ  اب  تسا  هام  عامتجا  رابتعاب  تسا  هقیقد  1 29 و 44  يرمق 2 / هامکی  تدم  دناهتفگ  هکنیا  - 4 )( 

تعاس و زور و 4  تسا و 2  زور   27 1 هام 3 / دوخ  هرود  کی  تّدم  اّما  هتفر و  ولج  تدم  نیا  رد  دیـشروخ  هچنآ  هفاضاب  تسا  هام  هرود 
تقیقح رد  اهنآ و  تسخن  هب  ددرگرب  اـت  تسا  اـهنآ  زا  یکی  رد  یبش  ره  هک  دراد  یلزاـنم  شدوخ  رادـم  نیا  رد  و  تسا ، رتمک  هقیقد   44
دناهتفرگ لزنم  ار 27  هرود  ره  دنه  مدرم  دندرک و  هحماسم  مدرم  یلو  تسنایم ، رد  هک  يرسکب  رظن  دنکیم  یط  لزنم  هرود 82  هس  ره  رد 

لزنم ار 28  نآ  برع  دندرک و  طقاس  ار  رسک  و 
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رد تشذگ و  اهنآ  مان  هک  دناهدومن  يراذگهناشن  نادب  کیدزن  ياههراتـس  اب  ار  لزنم  نآ 28  دندرک و  باسح  مامت  ار  رسک  دناهتسناد و 
. بیترتب دناهدرک  مظن  نینچ  ار  نآ  یسراف  نابز 

ناربد ایرث  تسا و  نیطب  نیطرش و  برع  دزن  رمق  لزانم  ءامسأ 
نآ زا  سپ  ءاوع  هفرص و  هربز  ههبج  فرط  سپ  هرثن  عارذ و  هعنه ، هعقه 

نادب هدلب  مئاعن و  هلوش  بلق و  لیلکإ  انابز  رفغ و  كامس و  سپ 
ناشمراچ هیبخا  دعس  سپ  دشاب  دوعس  دعس  علب  دعس  حباذ  دعس 
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نایاپ دشاب  هک  دش  ءاشر  هب  هگنآ  دیسر  هچ  رّخؤمب  مدقم  عرف  زا 
رد دراد و  یمک  هدشن و  ردب  زونه  لزنم  نآ  رد  هدنیآ  هام  رد  دشاب  ردب  یصاخ  لزنم  رد  یهام  رد  رمق  نوچ  هرود  ود  نیا  توافت  يارب  و 
زاب اج  نامه  رد  رگید  هرود  شـش  زا  سپ  سکعرب  ددرگ و  ون  هاـم  لزنم  نآ  رد  هرود  زا 6  سپ  ات  دوش  شیب  یمک  نیا  هدـنیآ  هرود  ره 

عضو نامهب  هرود  زا 12  سپ  دـسر و  نآ  لـباقم  عضوب  لزنم  ناـمه  رد  هرود  زا 6  سپ  دراد  یلزنم  رد  یلاـح  ره  هصـالخ  و  دوش ، ردـب 
. دشاب نینچ  هتسویپ  ددرگرب و 

هخاش دننامب  تشگزاب  ات  میدرک  ردقم  اهلزنم  شیارب  ار  هام  و   » ادـخ لوق  ریـسفت  رد  نارـسفم  هچنآ  یتسناد  میئوگ : همدـقم  نیا  زا  سپ  و 
ینشور هک  اهدادماب  رد  وا  دید  نایاپ  ات  ون  هام  تروصب  دوخ  هنابش  دومن  زا  هام  هک  تسنیا  شلصاح  دناهتفگ و  سی » - 39 میدق ، يامرخ 

. هدش مخ  کیراب و  نامز  تشذگ  رد  هک  دیآیمرد  یمیدق  يامرخ  هخاش  دننامب  نایاپ  رد  دنکیم و  یط  ار  لزانم  همه  دراد 
زا یکی  رد  یبش  ره  دنـشاب و  هک 28  یلزانم  رد  ار  وا  شدرگ  میدرک  ردـقم  هک  تسنیا  شیانعم  هتفگ : عماوجلا  عماـج  رد  هر - یـسربط -
نآ هک  یمیدـق » هدیکـشخ  ياـمرخ  هخاـش  دـننامب  ددرگرب  اـت   » تسا تـسرد  هزادـنا  دـنام و  سپ  هـن  نآ و  زا  دـتفا  شیپ  هـن  تـسا  اـهنآ 

كزان هک  فاطعنا  ینعمب  تسا  جارعنا  زا  تسا و  هام  شـش  تّدم  رد  نیا  دناهتفگ : هدش ، نامک  هدیکـشخ و  ات  ینامز  رید  زا  تسیاهخاش 
دوشیم مخ  دوشیم و 
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. هتفگ تشذگ  هچنآ  دننام  هیآ  ریسفت  زا  سپ  يرشخمز  نایاپ )  ) دوشیم هام  دننام  هار  هس  زا  کچوک و  و 

هدنب ره  تسا ، دازآ  نم  میدق  هدنب  ره  دنک : تیصو  ای  دیوگب  يدرم  رگا  تسا و  لاس  کی  دنناوخ  میدق  ار  وا  هک  ینامز  رتمک  دناهتفگ  و 
عمجم ( 425 ج 8 ص 424 -  ) رد یسربط  و  یمق ) ریـسفت   551  ) رد میهاربا  نب  یلع  و  نایاپ )  ) دوشیم دازآ  دراد  شیپ  ای  لاـس  کـی  هک 

هراـب رد  یئوگ  هچ  دیـسرپ  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  دزن  يراـکم  دیعـس  وبأ  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  هَّللا و  اـمهمحر  ناـیبلا ،
تسا و میدق  دراد  کلم  رد  هام  شـش  زا  ار  هچ  ره  دومرف : ماما  ادـخ ؟ يارب  تسا  دازآ  نم  میدـق  هدـنب  ره  هتفگ : شگرم  ماگنه  هکیدرم 
ار نآ  ادـخ  میدـق » يامرخ  هخاش  دـننامب  تشگزاب  ات  میتشاد  ردـقم  اهلزنم  ار  هام   » دـیامرف ادـخ  دومرف : دـش ؟ نینچ  اجک  زا  تفگ : دازآ .
رد ادـخ  يرآ ، دومرف : تسا  نینچ  بتکلا ) راد  ج 6 ص 195 ط   ) یفاک رد  و  ربخلا )  ) هام شـش  تدم  رد  ددرگ  زاب  نینچ  دیمان و  میدـق 

ثیدـح ریـسفت و  زا  هچنآ  قایـس  زا  تسا ، دازآ  هتـشذگ  وا  رب  هام  شـش  هک  ياهدـنب  ره  ِمیِدَْـقلا  ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یَّتَح  دـیامرفیم  شباـتک 
رد فالخ  هدـش و  طابنتـسا  هدربماـن  هیآ  زا  مکح  نیا  تسا و  قاـفتا  دروم  هّماـع  هّصاـخ و  ناـیم  وا  هدـنب  يدازآ  هک  دـش  نشور  میدروآ 

ار نآ  دوخ  ماما  يوریپ  هب  هصاخ  دـناهدرک و  مکح  نآ  قبط  دـناهدرب و  نامگ  لاس  کی  ار  نآ  هّماـع  و  تسیتدـم ؟ هچب  میدـق  هک  تسنیا 
رد تسا  اهشور  ار  همئا  اریز  دنرادن ، نآ  جارختسا  هجوب  يزاین  هدرک و  ءافتکا  نامهب  دناهتخانش و  هیآ  قفاوم  قح و  دناهتسناد و  هام  شش 

. تسین نادب  یهار  ار  ام  هک  دیجم  نآرق  زا  ماکحا  جارختسا 
دنچ میدـق » نوجرع  دـننام  ددرگ  زاب  ات   » هک تسنیا  نآ  میروایب و  اجنیا  رد  ار  نآ  ام  هتفگ و  یقیقد  هجو  اـجنیا  رد  ناـققحم  زا  یکی  یلو 

. دراد ظفل 
دراد و يزاغآ  هکنیا  رب  تسا  لیلد  دوخ  هک  داع »  » نوچ هدومن  هام  شدرگ  يارب  ادـخ  هک  يریوصت  نایاپ  رب  تسا  ایوگ  لیلد  هچنآ  مکی :

ود ره  هکنیا  رب  مه 
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. تسنآ ربارب  هک  دشاب  ردب  زاغآ  رد  دیاب  هدناوخ  ون  هام  ار  نآ  نایاپ  رد  نوچ  دنتسه و  نیعم  ياجکی 
رهظا هدمآ و  سمـش  ظفل  شفرط  ود  رد  هکنیا  هظحالم  اب  صوصخ  تسنآ  نشور  موهفم  هچنانچ  دشاب  ردب  يانعمب  رمق »  » ظفل دیاب  مود :

. سکعرب هن  ون  هام  تروصب  تشگرب  ات  تسا  عورش  زا  بیترت  نیا  هک  تسا  سمشلا  نم 
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وریپ رگید  هوجو  هدرب و  مان  ار  نآ  هک  هدش  رابتعا  تهابش  هجو  نیرتنـشور  نآ  هک  تسا  لیلد  نیا  هدرک و  فصو  میدق  ار  هب  هّبـشم  موس :
تـسنیا دوصقم  هصالخ  رگید و  فاصوا  هن  دنتهابـش  هجو  مشخ  یگهدنبات و  هک  كانمـشخ  ریـش  ای  تسنابات  ردب  نوچ  هکنیا  دننام  دننآ 

نیا تسا و  میدق  تهج  نیا  زا  هدوب و  لماک  ردب  اج  نامه  رد  هکنآ  زا  سپ  یـصوصخم  لزنم  رد  تسا  میدق  يامرخ  هخاش  نوچ  هام  هک 
. تسا نیمه  بولطم  تسا و  هدرمش  میدق  ار  هام  شش  تشذگ  دوشیم و  هام  شش  هک  تسا  ریذپ  تروص  مظنم  هرود  شش  لابندب 

. تسا رتمک  هام  شش  زا  هام  دوخ  هرود  شش  دنیوگ  رگا 
مامت هام  شـش  نامه  روظنم  تسا و  فصن  زا  رتمک  اجنیا  رد  ناـصقن  و  دـنریگب ، ماـمت  ار  فصن  رب  دـئاز  باـسح  لـهأ  فرع  رد  میئوگ :

نآ دیمان  : » هک دومرف  نوجرع و  فصو  هن  هدروآ  هام  دوخ  فصو  ار  میدق  هک  میهاربا  نب  یلع  ربخ  تسا  هیجوت  نیا  دـیؤم  اسب  دوشیم و 
ادـخ و  تسا ، مهف  زا  رود  رایـسب  یلو  دراد ، يدـنلب  تاـکن  تسا و  یفیطل  هیجوت  نیا  میوگ : نینچ » ددرگیم  رب  و   » میدـق ار  هاـم  ینعی  ار »

. دنیوا لضف  دیزم  صوصخم  هک  یناسک  دناد و  ار  دوخ  مالک  قئاقح 
روهشم هچنانچ  رد 17  تسا  لّوالا  عیبر  هام  رد  ام  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تدالو  هکنیا  رب  دـنراد  قاـفتا  هعیـش  ياـملع  هک  نادـب  - 5

هدوب قیرـشت  ماّیا  رد  وا  لمح  زاغآ  دـناهتفگ  نارگید  ینیلک و  و  تسا ، نیفلاخم  ناـیم  روهـشم  هتفگ و  هر - ینیلک - هچناـنچ  ای 12  تسا 
دشاب هام  ترضح 3  نآ  لمح  نارود  هک  دیآ  مزال  و  هجحیذ )  13 - 11)
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نیا هک  هتفگن  یسک  و  دوشیمن ، لاس  کی  زا  شیب  هام و  شش  زا  رتمک  لمح  نارود  هکنیا  رب  دنقفّتم  هعیـش  هکنیا  اب  هام  لاس و 3  کی  ای 

. تسترضح نآ  صئاصخ  زا  يداع  ریغ  لمح 
. دش هراشا  یخربب  هک  تسا  انعم  هس  ار  نآ  میدرک و  قیقحت  نآ  هراب  رد  باب  زاغآ  رد  هک  هدوب  ءیسن  هیاپ  رب  نیا  هک  تسنیا  باوج  و 

هام دندرکیم و  ربارب  یسمش  لماک  لاس  اب 19  يرمق  لماک  هام  ندوزفا 7  اب  ار  نآ  هک  يرمق  لماک  هلاس  هرود 19  کی  رد  هسیبک  کی :
دـیدرگیم و مرحم  رفـص  دـشیم  هجحیذ  مرحم  نوچ  اریز  داتفایم  سپ  دوخ  ياـج  زا  هکنآ  يارب  دـندیمانیم  ءیـسن  ار  هسیبک  لاـس  هدوزفا 

. نآ لابند  ياههام  نینچمه  داتفایم و  سپ  دوخ  ياج  زا  مرحم 
لاس ود  رهب  هاـمکی  ندوزف  يرمق 3 - هسیبک  هاـم  اب 12  يرمق  لماک  لاـس  دوـشیم 36  نآ  هرود  هک  لاـس  هس  ره  رد  هاـمکی  ندوزفا  - 2

نارگید یـسربط و  هچنآ  اـب  تسا  قـفاوم  تسا و  رتروهـشم  شور  نیا  يرمق و  هاـم  ندوزف 12  اب  لاـس  دوـشیم 24  نآ  هرود  هـک  يرمق 
هام نیا  دـشیم و  هام  ناشاهلاس 13  زا  یـضعب  دـنداهنیماو و  دوخ  لاحب  ار  یخرب  دـندوزفایم و  هامکی  اهلاس  یخرب  رد  هصالخ  و  دـناهتفگ ،
زا یلصفم  باسح  نمـض  رد  و   ) دشیم اجباج  هامب  هام  داتفایم و  رگید  هامب  یهام  زا  نآ  زا  سپ  جح  هک  دوب  لاس  رخآ  رد  هشیمه  هدوزفا 

تسا لّوالا  عیبر  ات 12  رفص  زا 28  هک  ترضح  نآ  تافو  لاس  اب  تسا  لّوالا  عیبر  ات 17  نایم 12  هک  ترضح  نآ  تدالو  عقاوم  شجنس 
هام هد  ترضح  نآ  لمح  تّدم  هدش و  ماجنا  یلوالا  يدامج  رد  هک  هدوب  یّجح  قیرشت  مایا  رد  ترـضح  نآ  لمح  « 1  » هک دریگیم  هجیتن 
رد دناهتسناد و  رد 17  ار  تدالو  هک  روهشم  لوق  قبط  زور  دنچ  ای  هتسناد  ار 12  تدالو  هک  ینیلک  لوق  قبط  زور  کی  شیب  مکب و  هدوب 

. میئوگیم ینخس  تبسانمب  مه  اجنیا  رد  تشذگ و  هراب  نیا  رد  یمالک  ترضح  نآ  تدالو  باب  رد  مشش  دلجم 
307 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

قافتاب تسنآ و  زور  رد  فالخ  هدوب و  ترجه  زا  شیپ  لاس  لیفلا 53  ماع  لّوالا  عیبر  رد  هفیرش  تدالو  زور  هک  درادن  یفالخ  هک  نادب 
زور دومرف : هعنقم  رد  هیلع  هَّللا  ۀمحر  دیفم  خیـش  تسا  روهـشم 17  یلو  تسین  نوریب  نآ  زا  تسا و  لّوـالا  عیبر   17 زا 12 - هّیماما  ءاملع 

(. نایاپ  ) درک غالبا  ار  دوخ  تلاسر  نامرف  تشاد  لاس  لهچ  هک  بجر  زور 27  دش و  ّدلوتم  هّکم  رد  لیفلا  ماع  لاس  لّوالا  عیبر  هعمج 17 
ّدلوتم دناهتفگ  هک  ج 1 ص 439 )  ) یفاک رد  هر - ینیلک - مالسالا  ۀقث  زج  دناهتفگ  ار  نیمه  مه  رگید  ناثّدحم  ءاملع و  ۀفئاطلا و  خیش  و 

لاس زا 40  شیب  مدهدیپس  رد  هک  تسا  تیاور  زین  هعمج و  زور  لاوز  رد  لیفلا  ماع  لّوالا  عیبر  هام  رد 12  هلا  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  دش 
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هجو دنچب  تسا  ردان  هعیـش  ام  نایم  هک  لوق  نیا  نافلاخم و  رگید  دالب  تسا و  هنیدم  هّکم و  رد  هّماع  نایم  روهـشم  قفاوم  نآ  و  تثعب ، زا 
. تسا دییأت  دروم 

رد هر )  ) ینیلک ناـفلاخم و  دزن  لّوـالا  عیبر  ای 12  هعیش و  دزن  رفـص  ای 28  هدوب  هبنـشود  ترـضح  نآ  تافو  زور  تسا  مّلـسم  هکنیا  لوا :
لّوالا عیبر  هرغ  دـیاب  یباسح  یناهرب  اب  و  دوشیم ، هبنـشجنپ  زور  تسا  تافو  لاس  هک  يرجه  لاس 11  لّوالا  عیبر  هرغ  لاح  رهب  و  یفاـک ،

ترضح نآ  رمع  تّدم  نوچ  شیب  مکیب و  تسیرمق  لاس  هرغ 63  ود  نیا  نایم  هلصاف  اریز  دشاب ، هبنش  هس  ای  هبنشود  زور  شتدالو  لاس 
هرغ هک  دوشیم  تباث  تفه  تفه  حرط  باسح  اـب  تسا و  هسیبکیب  هدـنامیقاب  دراد و  هسیبک  نیا 63  لاس   24 تسا و 23 - قافتا  دروم 

هعمج زور  هک  زور  اب 17  هن  دـشاب  هدوب  هعمج  زور  رد  هک  دـنکیم  قیبطت  رد 12  ترـضح  نآ  تدالو  اب  هدوب و  هبنـشود  زور  تدالو  هام 
. دوشیمن

زور مالّسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  تماما  يرکسع و  ماما  تافو  داشرا ) - 325  ) دیفم خیش  و  یفاک ) ج 1 ص 503   ) ینیلک تقفاوم  اب  مود :
عیبر هرغ  عیبر و  نیا  هرغ  هلصاف  و  دوشیم ، هعمج  مه  هام  هرغ  هدوب و  يرجه  لاس 260  لّوالا  عیبر  هعمج 8 

308 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 
هعمج زا  شیپ  زور  ای 5  دولوملا 4  عیبر  هرغ  دـیاب  سپ  تسا  زور  ای 5  هدـنامیقاب 4  تفه  حرط  باسح  اب  تسا و  مامت  لاس  دولوملا 312 

. دنکیم تباث  ار  ام  بولطم  یلوا  تسا و  عامجا  فلاخم  یمود  دوشیم و  هبنش  کی  ای  هبنش  ود  زور  هک  دشاب 
هفحت و رد  هچنانچ  هدوب  هعمج  زور  لاله  تیؤر  هدـش و  طبـض  هبنـشجنپ  زور  باـسح  تئیه و  ءاـملع  دزن  ترجه  لاـس  مّرحم  هرغ  موس :

نوچ راچان  تسا و  هبنـش  زور  رد  تثعب  هتفگ : حابـصم  رد  خیـش  نوچ  هدوب ، هبنـشود  تثعب  لاس  بجر  هرغ  نانچمه  و  تسا ، دیدج  جیز 
تـسدب بولطم  تابثا  يارب  رگید  لیلد  ود  مه  خـیرات  ود  نیا  زا  تسین و  تسد  رد  مه  یفلاخم  تسا و  هاـم  هرغ  هبنـشود  تسا  هبنش 27 

. دیآیم
دلوم عیبر  هرغ  زا  نونکا  تسا و  هبنـش  هس  دیدرتیب  تسیرجه  لاس 1088  هک  ام  ینونک  لّوالا  عیبر  هرغ  هتفگ : هر - لـضافا - زا  یکی  - 4
قباس عضوب  یبرع  ياههام  هتفه و  مایا  لاس  ره 210  رد  هک  هربخ  لهأ  دزن  رّرقم  باسحب  تسا و  لاـس  هلا 1140  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ 

اب دراد و  هسیبک  شلاـس  هک 33  تسا  لاس  هدـنام 90  یقاب  ددرگیم و  رب  هرود  جـنپ  لاس  رد 1050  دنوشیم و  هتفرگ  رـس  زا  دـندرگیمرب و 
و دـنامیم ، یکی  تفه  تفه  حرط  اب  زاب  دـنوشیم و  زور  مه 393  يور  اـیاقب  نیا  اهنآ 4 و  زج  زا  هدـنامیم و  اـهنآ 5  زا  تفه  تفه  حرط 
دوشیم و هبنـشود  نآ  تسا  هبنـش  هس  نیا  نوچ  تسا و  ام  لاـس  لّوـالا  عیبر  هرغ  زا  شیپ  زور  کـی  تدـالو  عیبر  هرغ  هک  دوشیم  مولعم 

. ددرگیم تباث  ام  بولطم 
یباسح لئالد  نیا  اب  نوچ  میئوگ  هدرک  ناـیب  ار 17  تدالو  زور  هک  هدروآ  یتیاور  حابـصم  رد  خیـش  دنیوگ  رگا  تسا  هتفگ  هر - سپس -
تدالو دوشیمن  اریز  تسا  ضراعم  هدوب  هبنـش  زور  ثعبم  هک  هدروآ  حابـصم  دوخ  رد  هچنآ  اب  هوالعب  دـنرادن و  دـیدرت  هک  تسا  فلاخم 
شدوخ هدیقع  بسح  رب  هدوزفا  ار  نآ  حیـضوت  يارب  يوار  هکلب  تسنادن  ماما  مالک  زا  ار  نایب  نیا  دیاب  بجر  هبنش 27  ثعبم  دشاب و   17

. تسین بایان  تایاور  رد  نآ  دننام  و 
. درک لح  ار  یخیرات  تافالتخا  زا  يرایسب  ناوتیم  یباسح  شور  نیا  اب  و 

309 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 
یهام هچ  رد  هام و  هتفه و  زور  رد  یلو  تسا  تثعب  لاس 14  هنیدمب  هّکم  زا  هلا  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  ترجه  هک  دنراد  قافتا  تّما  - 1

، نآ متشه  هبنش  هس  مراهچ  لّوالا  عیبر  هزغ  هبنـشجنپ  موس : رفـص  هبنشود 27  بش  مود  رفـص ، هبنـشود 28  مکی  لوق  تسا  فالتخا  هدوب 
: متشه نآ ، مراهچ  متفه  لّوالا ، عیبر  مکی  مشش  هام  رکذیب  هبنشود  مجنپ 

. نآ مهد 
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هلصاف لاس  ترجه 53  عیبر  هرغ  اب  هبنـشود و  تدـالو  عیبر  هرغ  هدوب و  هعمج  اـی  هبنـشجنپ و  ترجه  لاـس  مرحم  هرغ  مینادـیم  نوچ  یلو 
: هک دنیآیم  تسدب  جئاتن  نیا  دشاب  هتفه  زا  زور  کی  ود  ره  هرغ  دیاب  درادن  رسک  تدم  نیا  ياههتفه  دراد و 

دوشیمن لوالا  عیبر  مکی  اریز  مراهچ  موس و  لوق  نینچمه  دنـشاب و  هبنـشود  دنناوتیمن  رفـص  هکنآ 26 و 27  يارب  دنتـسردان  لوا  لوق  ود 
سابع نبا  زا  هک  مجنپ  لوق  قفاوم  هبنشود  نامه  دنامیم  تسا  یفتنم  هبنشجنپ  هبنش و  هس  لامتحا  هبنش و  هس  نآ  متشه  هن  دشاب و  هبنـشجنپ 
دنامیم دنالطاب و  تسا و  یفانم  نآ  اب  مه  رخآ  لوق  ود  دش  تباث  هبنـشود  نوچ  و  هدش ، تیاور  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هکلب 
لوالا عیبر  مکی  هبنشود  زور  هلا  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  ترجه  هک  دوشیم  نشور  هدش و  لقن  هر - دیفم - خیش  زا  هک  مشـش  لوق  نامه 

. هَّلل دمحلا  هدوب و 
نآ زا  زور  موس 12  هتـشذگ ، نآ  زا  زور  ود  مود : لوـالا  عیبر  مکی  لوا  لوـق  تسا  فـالتخا  هنیدـمب  مه  ربـمغیپ  ندیـسر  خـیرات  رد  - 2

و هدرک ، رایتخا  ضایرلا  قئادح  رد  هر - دیفم - خیش  هک  موس  لوق  نامه  دنامیم  تسا  لطاب  تداع  بسح  رب  لوا  لوق  ود  نوچ  و  هتشذگ ،
نبا زا  نارگید  يزوج و  نبا  هچنآ  دـش  صخـشم  نآ  نوچ  تسا و  قافتا  دروم  هک  هدرک  تیاور  دعـس  نبا  زا  دوخ  حـیقلت  رد  يزوج  نبا 
هدوب هبنشود  زور  هنیدمب  هلا  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  دورو  هک  هتسناد  رابخا  قافتا  دروم  ار  نآ  افصلا  ۀضور  بحاص  دندرک و  لقن  سابع 

. تسا هدوب  هعمج  زور  وا  زور  سپ  دشاب  هتفه  زا  زور  کی  هامکی  مکی و 12  دوشیمن  اریز  تسا  دودرم  تسا 
310 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

يرهز زا  هچنآ  هکلب  تسین  تسرد  زاب  درک  هنیدم  دصق  هعمج  زور  دنام و  ابق  رد  بش  هس  ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  هورع  زا  مه  هچنآ  و 
. دنام اجنآ  رد  بش  يدنا  هد و  دمآ و  دورف  فوع  نب  ورمع  هناخب  ابق  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  تسرد  هدش  لقن 

مالّسلا هیلع  یلع  مالسا  ثیدح  نمـض  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  مراهچ  ماما  زا  شدنـسب  ( 339  ) هضور رد  ینیلک  تیاور  اـب  تسا  قـفاوم  مه  و 
دوخ ياجب  تسناوتیمن  وا  زج  هک  يروما  ماجنا  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیچوک و  هنیدـمب  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  ات  هدومرف :
ءابقب رهظ  ماگنه  لوالا  عیبر  هاـم  تثعب و 12  لاـس 13  هبنـشجنپ  زور  دوب ، لوـالا  عیبر  مکی  زور  هکم  زا  ترـضح  نآ  چوک  و  تشاذـگ ،

تعکر ود  تعکر  ود  ار  زامن  تقو  جنپ  مالّسلا  هیلع  یلع  ندمآ  راظتناب  اجنآ  رد  هتسویپ  و  دناوخیم ، تعکر  ود  ار  رـصع  رهظ و  و  دیـسر ،
، میزاسب يدجـسم  یلزنم و  تیارب  ینامب  ام  دزن  رگا  دنتفگیم : و  دنام ، اهنآ  دزن  يدنا  زور و  هد  دوب و  فوع  نب  ورمع  هناخ  رد  دناوخیم و 

نب ورمع  هناخ  رد  ربمغیپ  زاب  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  دسریم ، دوز  دوز  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  و  مبلاط ، یبا  نب  یلع  هارب  مشچ  هن ، دومرفیم :
. درک لوزن  وا  اب  دوب و  فوع 

ماگنه رد  فوع  نب  ملاس  ینب  هناخب  درک  ناـکم  لـقن  اـبق  رد  فوع  نب  ورمع  هناـخ  زا  یلع  هارمهب  ربمغیپ  دـمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  و 
ود تعکر و  ود  دناوخ  ار  هعمج  زامن  اهنآ  اب  و  درک ، بصن  ار  نآ  هلبق  دیشک و  هشقن  اهنآ  يارب  يدجسم  و  هعمج ، زور  دیشروخ  ندمآرب 

و ثیدحلا )  ) دشیمن ادج  وا  زا  دوب و  ترـضح  نآ  اب  ماگب  ماگ  یلع  دیچوک و  هنیدـمب  دوب  هدـمآ  نآ  اب  هک  يرتش  رب  زور  نامه  و  هبطخ ،
: تسا ضارتعا  ود  تیاور  نیا  رد 

. تسا هدوب  هبنشود  ترجه  لاس  لوالا  عیبر  مکی  هک  یتسناد  نوچ  دوب ، هبنشجنپ  زور  نآ  و  دومرف : هکنیا  - 1
هک داد  باوج  یلوا  زا  تسا  نکمم  تسا و  هدوب  تثعب  لاس 14  رد  دنراد  قافتا  یتسناد  هکنیا  اب  دوب  تثعب  لاس 13  رد  دومرف : هکنیا  - 2

هراشا کلذ )  ) هملک
311 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

اهنآ زا  شیپ  هک  تسا  یلع  نتخاس  نیشناجب  هراشا  هکلب  تسا  نهذب  ردابتم  هچنانچ  تسین  ترـضح  نآ  جورخ  زور  لوا  ای  هام  زور  لواب 
هیلع و هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدش  لقن  نوچ  انعم  رظن  زا  مه  ظفل و  رظن  زا  تسا  رتبـسانم  تسا  رودب  هراشا  هک  کلذ  هملک  اب  هدـش و  رکذ 

رهاظ و  هتـشاد ، سامت  وا  اـب  هناـمرحم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هتـشاد و  فقوت  روث  راـغ  رد  زور  هس  هدـمآ  نوریب  هکم  رهـش  زا  هکنآ  زا  سپ  هلا 
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. ربدتف روث  راغ  زا  هدوب  ترضح  نآ  چوک  ماگنه  روما  رد  وا  فالختسا  هک  تسنیا 
لاـس 13 دوش  باـسح  بجر  زا  نوچ  دـننادیم و  مرحم  ار  لاـس  زاـغآ  یلو  هدوب  بجر  رد  تثعب  هکنیاـب  یمود  زا  باوـج  تسا  نکمم  و 

. دوشیم لاس 14  دوش  باسح  مرحم  زا  نوچ  تسا و 
هیودرم و نبا  تیاورب  هدـش ، فـالتخا  شاهتفه  زور  رد  یلو  تسترجه  مهد  لاـس  هجحیذ  ریدغ 18  صن  هک  دـنراد  قافتا  ناناملـسم  - 3

دنراد قافتا  نیخّروم  دیوگ  ریسلا  بیبح  یلو  دنناد ، هعمج  زور  هعیـش  یخرب  تسا و  هبنـشجنپ  زور  يردخ  دیعـس  یبا  زا  مزراوخ  بطخا 
ج 1 ص  ) یفاک تجح  باتک  تیاور  زا  هچنانچ  دـشاب  هبنـش  کـی  نآ  هک 18  تسنآ  شمزـال  هدوب و  هعمج  عادوـلا  ۀـجح  هفرع  زور  هک 
دش و لزان  تیالو  سپس  هدومرف  جح  هزور و  ةاکز و  زامن و  لوزن  نایب  زا  سپ  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  نوچ  هدش  مهوت  مه  ( 290

دوشیمن هک  تسا  مهوت  نآ  يارب  و  ثیدحلا ) « ) مدرک لماک  امـش  يارب  ار  نید  زورما   » دومرف لزان  ادـخ  هفرع ، رد  دوب و  هعمج  زور  انامه 
تسا و تافرع  نآ  مان  هکنآ  يارب  هن  هفرع  فقوم  هن  تسا و  یفانم  ءاب  ظفل  اب  نوچ  دشاب ، هفرع  زور  ثیدح  نیا  رد  هفرع  ظفل  زا  دوصقم 

. دناهتفگ سوماق  حاحص و  رد  هچنانچ  تسا  دمآرد  ون  نآ  رب  هفرع  قالطا 
هیآ نیا  هک  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  تایاور  رهاظ  يارب  هکلب  هدش  قالطا  نآ  رب  هفرع  هیقف  یفاک و  جح  باتک  تایاور  زا  يرایـسب  رد  اریز 

هدرک تیاور  سنا  نب  عیبر  زا  نایبلا  عمجم  رد  هک  یتیاور  قبط  هدش  لزان  عادولا  ۀجح  زا  تشگرب  رد  هنیدم  هکم و  نایم 
312 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

نآ زا  دـعب  ای  مالّـسلا و  هیلع  مجنپ  ماـما  زا  تسا  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  تیاور  رد  هچناـنچ  مخ  ریدـغب  ترـضح  نآ  ندیـسر  زا  شیپ  اـی 
ود رب  اهنآ  نایم  عمج  يردخ و  دیعس  یبأ  زا  نافلاخم  تیاور  قفاوم  مالّسلا  هیلع  مشش  مجنپ و  ماما  زا  تسنایبلا  عمجم  تیاور  رد  هچنانچ 

. تسا هجو 
. نآ یگدامآ  يارب  یهاگآ  ینیچ و  همدقم  رب  لوا  لوزن  لمح  - 1

رد هک  دـشاب  نیع  مضب  تسا  نکمم  دـشاب  ماما  مـالک  زا  اـجنیا  رد  هفرع )  ) ظـفل رگا  و  مدرمب ، نآ  مـالعا  غیلبت و  رب  مود  لوزن  لـمح  - 2
. دشاب مخ  ریدغ  کیدزن  اهنآ  زا  یکی  هک  اسب  تسا و  اج  مان 13  هتفگ  سوماق 

نوچ دـنوشن  همولعم  هطوبـضم و  خـیراوت  اـب  قفاوم  هبنـش ) کـی  هعمج و  هبنـشجنپ و   ) زور هس  نیا  زا  مادـک  چـیه  هک  تسنیا  قیقحت  یلو 
دشاب و هبنش  کی  شمرحم  هرغ  دیاب  هدوب و  هبنـش  هس  زور  دش  نشور  هچنانچ  هک  تسیرجه  لاس 11  رفص  هرغ  نامز  نآب  خیرات  رتکیدزن 

هرغ نآ  زا  خیرات  نیرترود  و  تسا ، هبنشراهچ  ای  هبنش  هس  ای  هبنـشود  نآ  تسا و 18  هبنش  کی  ای  هبنـش  ای  هعمج  نآ  زا  شیپ  هجحیذ  هرغ 
ياهبساحم هقیرطب  هدوب و  هبنشجنپ  زور  دیدرتیب  ود  ره  تیؤر  باسح و  قبط  هک  نامز  نیا  رد  ام  هتـشذگ  لاس  تسا  لاس 1087  هجحیذ 

هبنشود زور  هکنآ  لیلد  تسا و  لوق  هس  ره  فلاخم  مولعم  خیرات  ود  نیا  دوشیم و  هبنشود  زور  يرجه  لاس 10  هجحیذ  تشذگ 18  هک 
. تسا هدوب 

لاس ود 25  نیا  هلصاف  اریز  هدوب  لاس 35  هجحیذ  هعمج 18  زور  نامثع  لتق  هک  هدرک  طبـض  حیقلت  رد  يزوج  نبا  هچنآ  اب  تسا  قباطم  و 
هچنآ اب  دوشیم  قفاوم  هبنـشود و  زور  دوشیم  هدوب و  رتشیب  زور  نآ 4  هدوب  هعمج  زور  نیا  رگا  دنامیم 4 و  حرط 7 و 7  اب  تسا و  مامت 
. دوب هجحیذ  دناوخ 25  ناشیارب  هبطخ  دناوخ و  مدرم  يارب  یلع  نامثع  لتق  زا  سپ  هک  هعمج  زامن  لوا  هک  هدروآ  شخیرات  رد  يربط 
لوسر هک  تسیزور  نآ  و  هعمج ، زور  زا  رتهب  هدـماینرب  يزور  رد  دیـشروخ  هک  هدرک  تیاور  ( 113  ) هیقف رد  هر - قودـص - یئوگ : رگا 

ار مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلا  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ 
313 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

(. ثیدحلا  ) تشاداو فالخب  مخ  ریدغ  رد 
. دشابن وا  دامتعا  دروم  هچرگ  قایس  نیدب  تسیرابخا  لقن  باتک  نیا  رد  وا  شور  الوا  میئوگ :
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هک تسباتک  نیا  رد  وا  شور  هچنانچ  دـشاب  وا  دوخ  ترابع  ای  ماما  هن  دـشاب  يوار  ترابع  شرخآ  ات  هدوب » يزور   » هک تسا  نکمم  ًاـیناث :
نیا ردص  ص 413 ) ج 3   ) یفاـک بیذـهت و  رد  هک  تسنآ  دـیؤم  هناـشنیب و  دـنکیم  جرد  تیاور  رد  ار  دوخ  نخـس  دراوم  يرایـسب  رد 
هلابند اب  هدرک  لقن  ماـما  ود  زا  یکی  زا  ج 3 ص 415 )  ) یفاک رد  درادن و  ار  هلابند  نیا  هدرک و  لقن  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  ار  تیاور 

. يرگید
نیا هکنآ  ای  قاثیم  زور  رد  دشاب  نآ  ریدقت  ای  دشاب  بصن  نامرف  لوزن  هعمج  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  بسن  زا  روظنم  تسا  نکمم  اثلاث :

تسا و مکی  هیجوت  قباطم  دوراجلا  یبأ  تیاور  و  هدروآرد ، يریبعت  نینچب  شدوخ  مهوتب  يوار  هدرک و  نایب  يرگید  ظـفلب  ماـما  ار  اـنعم 
يارب دومرف : دش ؟ هدیمان  هعمج  هنوگچ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماماب  يدرم  هک  هزمح  یبأ  زا  بیذـهت  یفاک و  تیاور  تسا  مود  دـیؤم 

نآ قاثیم و  رد  وا  یصو  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  تیالو  رب  دریگب  نامیپ  ات  درک  عمج  نآ  رد  ار  دوخ  قلخ  همه  ّلج  ّزع و  ادخ  هکنآ 
. نک لمات  ثیدحلا )  ) درک عمج  نآ  رد  ار  شقلخ  هک  دیمان  هعمج  ار 

تسا یلوق  تسا  فالتخا  دروم  هتفه ؟ زور  مادک  رد  یلو  هدوب  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  زور  البرک  گرزب  هعقاو  هک  دنراد  قافتا  - 4
نادب خیرات  رتکیدزن  اریز  تسین  قفاوم  مادک  چـیه  اب  مولعم  خـیرات  باسح  و  هبنـشود ، یخرب  دـناهتفگ و  هبنـش  یـضعب  هدوب و  هعمج  زور 

لاس مرحم 50  ود  نیا  نایم  هبنـش و  کی  ای  تسا  هبنـش  لاس 11  مرحم  هرغ  نآ  رب  اـنب  هدوب و  هبنـشود  هک  تسا  لاس 10  ریدغ  زور  نامه 
کی ای  هبنـش  زا  زور  مایا  زا  سپ  لاس 61  مرحم  هرغ  هک  دـیآ  مزال  هسیبک و  ضرفب  ود  ای  دـنامیم  یکی  اههتفه  حرط  زا  سپ  تسا و  مامت 

. تسا هبنش  جنپ  ای  هبنشراهچ  ای  هبنش  هس  نآ  و 10  دوشیم ، هبنشهس  ای  هبنشود  ای  هبنش  قفاوم  و  دشاب ، هبنش 
314 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

نیا نایم  و  هدوب ، هعمج  زور  دیدرتیب  تیؤر  باسح و  قبط  تسا و  هک 1088  تسا  ام  لاس  مرحم  هرغ  اروشاع  زور  زا  خیرات  نیرترود  و 
و هبنشراهچ ، ای  هبنـشهس  نآ  دوشیم و 10  هبنـشود  ای  هبنـش  کی  لاس 61  مرحم  هرغ  هتـشذگ  هبـساحم  اب  تسا و  لاـس  مرحم 1027  ود 
رد هبنش  زور  هدش و  طبض  یفاک  رد  هبنشود  لوق  یئوگ  رگا  دنتـسین ، قفاوم  اهنآ  اب  هدربمان  لاوقا  تسنآ و  دیؤم  مه  رگید  همولعم  خیراوت 

. تسا راوگرزب  خیش  ود  قافتا  دروم  اهنآ  نایم  كرتشم  ردق  دیدرت و  هجو  رب  هعنقم  رد  هس  ره  دیفم و  داشرا 
تساوخ و ترذـعم  دـیاب  فـالخب  ملع  زا  سپ  یلو  دوشن  مولعم  نآ  فـالخ  اـت  تسا  لوبقم  کـی  ره  لـقن  هکلب  ود و  ره  قاـفتا  میئوگ :

. تسا رتاناد  روما  قئاقحب  ادخ  تفر و  لیوأت  لابندب 
باـطخ نب  رمعب  ترجه  زا  لاس 23  نآ  رد 26  هتفگ : شلاـمعا  هجحیذ و  ماـیا  تلیـضف  رکذ  زا  سپ  شرئارـس  رد  هر - سیردا - نبا  - 5
یخرب رب  رمع  تشذگرد  زور  دنراد و  نایاش  باوث  رایـسب و  لضف  هک  دراد  هزور  اهزور  نیا  رد  یمدآ  هک  تسا  هتـسیاش  و  دـندز ، رجنخ 

باتک رد  دیفم  ام  خیـش  تسا و  ءاطخ  ریـس  خیراوت و  لها  عامجاب  لوق  نیا  و  تسا ، لوالا  عیبر  هدرک 9  نامگ  هدش و  هبتشم  ام  باحـصا 
(. نایاپ  ) هدش دقتعم  میتفگ  هچ  نادب  هدرک و  قیقحت  ار  نآ  خیراوت 

قافتا يزیچ  هک  ره  هعیـشلا  راـسم  فلؤم  تیاورب  هتفگ 9  لوالا  عیبر  مایا  لاـمعا  رکذ  رد  یمعفک  دـننام  نیدـباعلا  سینا  باـتک  فلؤم  و 
، يرازگرکش ندیشوپ و  ون  هقفن و  رد  هعسوت  نانچمه  تسا و  بحتسم  نآ  رد  نانآ  ندرک  وبشوخ  ناردارب و  ماعطا  و  دراد ، شزرمآ  دنک 

. درادن هزور  هک  هدش  تیاور  و  تسا ، یهودنایب  زور ]  ] نآ تدابع و  و 
رمع انامه  هتفگ : هدرک و  لقن  ار  خیراوت  باتک  رئارس و  نومضم  و  تسین ، تسرد  هدش و  هتشک  نآ  رد  رمع  هک  دنرادنپ  هعیـش  روهمج  و 

باتک فلؤم  تاقبط و  مه  مجعم و  بحاص  و  هرغ ، بحاص  دش ، هتشک  ترجه  لاس 23  هجحیذ  هبنشود 26  رد 
315 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

(. نایاپ  ) تسا یّنس  هعیش و  قافتا  دروم  هکلب  دندرک ، حیرصت  نادب  سواط  نبا  هعیشلا و  راسم 
ای هبنشهس  هک  دراد  تلالد  هتـشذگ  هبـساحم  هطباض  اریز  دشاب  هبنـشود  دوشیمن  لاس 23  هجحیذ  زور 26  هک  دوـشیم  نآ  رب  ضارتـعا  و 
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. دراد ضقانت  هتفگ  نیا  تسا و  هبنشراهچ 
راتفگ هیاپ  رب  نآ  تامدقم  یخرب  یلو  هتفگ  بوخ  هدرک و  یتقد  هتفگ ، هر - رـصاعم - راعـش  تقد  لضافا  یخرب  ار  اهنیا  رتشیب  میوگ : نم 

تسین و نایم  رد  یعاـمجا  چـیه  و  دندرمـش ، یعاـمجا  ار  نآ  هدـش و  هتفرگ  تسدـب  تسد  ناـخّروم  یخرب  زا  هک  تسنادنمـشناد  یخرب 
دنراد فالتخا  مه  اب  سئابک  روسک و  رد  هک  تسیداصرا  دومن  عرف  مه  نآ  تامدـقم  یخرب  و  تسناد ، هربتعم  رابخا  حداق  ار  نآ  دوشیمن 
مامت هام  اسب 4  هک  تشذـگ  اریز  تسا  سپ  شیپ و  تیؤر  زا  زور  ود  یهاـگ  هک  تسا  هاـم  یطـسو  تکرح  يور  اـهنآ  باـسح  هکنیا  اـب 

. دتفا سپ  شیپ و  اهنیا  زا  شیب  رگید  عنام  ای  ربا  هطساوب  هام  لوا  تسا  نکمم  هکنیا  اب  مه  لابندب  مک  هام  ای 3  تسا و  مه  لابند 
ای ددرگ و  لاوقا  یخرب  عجرم  تسا  نکمم  لاح  نیا  اب  تئیه و  ملع  نیناوق  يور  هن  دـشاب  عرـش  رهاـظ  يور  تسا  راـبخا  رد  هچنآ  اـسب  و 

یلاعت و هَّللا  ءاش  نا  میئوگ  نخـس  زاب  دوخ  باب  رد  مادـک  ره  هراب  رد  میدرک و  زارد  نآ  رکذ  اب  ار  نخـس  اـم  ور  نیا  زا  و  هفلتخم ، راـبخا 
. باوصلا قحلل و  قفوملا  هّللا  و  هتشذگ ، مه  یخرب  هراب  رد  نخس 

تایاور

ینب رب  نآ  رد  یـسوم  هک  تسا  یهام  نآ  دومرف : دندرب  ار  ناریزح  مان  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  دزن  دیوگ  يدنـسب  تاوعدلا  جـهم  رد  - 1
. دندرم اهنآ  زا  سک  رازه  زور 300  بش و  کی  رد  درک و  نیرفن  لیئارسا 

. درک کیدزن  مهب  ار  اهگرم  نآ  رد  ار و  ناریزح  دیرفآ و  ار  اههام  ادخ  هک  ماما  نآ  زا  باتک و  نآ  زا  تسا  رگید  ثیدح  رد  - 2
غورد نمؤم  باوخ  هک  اسب  ددرگ  کیدزن  مهب  هناـمز  نوچ   » هک تسا  سوماـق  رد  و  تسا ، رایـسب  گرم  زا  هیاـنک  اـهگرم  یکیدزن  ناـیب :

تسنامزلا رخآ  دوصقم  دشابن »
316 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

(. سوماق ج 1 ص 115   ) دنوشیم هاتوک  شفارطا  دشاب  مک  هچ  ره  نوچ  تمایق  ندش  کیدزن  و 
شنیرفآ نارود  زور  شـش  دـندوب و  زور  دـیرفآ 360  ار  اههام  ادـخ  نوچ  هک  مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماـما  زا  شدنـسب  ( 84  ) لاـصخ رد  - 3

. دندش هاتوک  ور  نیا  زا  درک و  مک  اهنآ  زا  ار  نیمز  اهنامسآ و 

. هدروآ ار  نآ  دننام  دامح  زا  شدنسب  ج 2 ص 244 )  ) للع رد 
. هدروآ شدننام  حابص  زا  یشایع 

ناضمر هام  هلا  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دننک  تیاور  مدرم  متفگ : مالّسلا  هیلع  مشش  ماماب  هک  بیعش  ردپ  زا  شدنسب  هیقف : رد  - 4
: دومرف زور ، زا 30  هتفرگ  هزور  رتشیب  زور  ار 29 

هدیرفآ زور  ار 360  لاس  ادخ  دنرادن ، یتساک  ضئارف  مامت ، ناضمر  هام  زج  هتشادن  هزور  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنیوگ ، غورد 
ات  » هدومرف ادخ  هک  تسا  زور  ناضمر 30  هام  و  هدش ، زور  لاس 354  و  هدرک ، مک  زا 360  ار  نآ  و  زور ، شش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  و 

هدعو  » تسا هدومرف  ادـخ  هک  زور  هدـعقلا 30  وذ  تسا و  زور  لاوش 29  تسا ، مامت  هاـم  لـماک  و  هرقبلا » - 185 ار ، هرامـش  دینک  لماک 
زگره ناضمر  هام  و  مک ، هامکی  تسا و  مامت  هامکی  ینعی  نینچمه ، سپ  تسا ، نینچمه  هام  فارعالا » - 132 بش ، یس  یسوم  اب  میداهن 

(. هیقف - 196  ) دشابن مامت  زگره  نابعش  هام  دشابن و  مک 
رب ینبم  تسا  هدـمآ  ربـخ  رد  هچنآ  و  تسا ، زور  زا 354  شیب  هـقیقد  تعاس و 48  داصرا 8  قبط  يرمق  لاـس  هک  یتسناد  شیپ  حیـضوت :
مک هک  زور  شش  نآ  دشاب  رـسکیب  مه  رگا 360  دنراین و  باسحب  دنریگ و  لهـس  ار  فصن  زا  صقان  رـسک  هک  تسباسح  لها  فراعتم 

. دنشاب مامت  مه  دیاش  و  دنراد ، یتساک  هزادنا  نامهب  هدش 
و رادب ، هزور  يدید  ار  ون  هام  نوچ  تسا ، ون  ياههام  دوصقم  دومرف : ات  هّلها  زا  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  دش  شـسرپ  هک  بیذـهت : رد  - 5
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. نک راطفا  يدید  ار  نآ  نوچ 
317 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسا هدروآ  ار  شدننام  ماما  نآ  زا  شدنسب  نامه  رد  و 
. هدروآ ار  شدننام  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مه  هعنقملا  رد 

تیؤر عرـش  ماکحا  رادم  هک  هدروآ  لیلد  ار  نآ  ماما  و  هّلها » زا  تدنـسرپیم   » تسا یلاعت  ادخ  لوق  رد  هک  تسنامه  هّلها  زا  دوصقم  نایب :
ناناملسم زا  یخرب  هک  هرامش  هن  تسا  ون  هام  ندید  نامه  اههام  زاغآ  تخانـش  رد  ربتعم  هتفگ : بیذهت  رد  هر - خیـش - هچنانچ  تسا ، هام 

-189 دنـشابیم ، جح  مدرم و  تاقوا  اهنآ  وگب  ون  ياههام  زا  دنـسرپیم   » تسا ّلج  ّزع و  یلاعت  ادخ  لوق  نآ  لیلد  دندقتعم و  نادـب  كدـنا 
، دوبن طانم  تاقوا  تخانش  رد  ون  هام  دید  دوب  طانم  هرامش  رگا  و  تسا ، ون  هام  دید  نامه  یسانشتقو  طانم  هک  هدرک  نایب  ادخ  و  هرقبلا »

. تسنآرق فالخ  نیا  نآ و  زج  هن  دندرکیم  عوجر  هرامشب  اریز 
لالهتـسا وا  نداز  ماگنه  ار  دازون  هیرگ  زاوآ  و  دنیوگ ، لیلهت  ریبکت و  دننک و  دـنلب  زاوآ  نآ  دـید  اب  هکنآ  يارب  دـنتفگ  لاله  ار  ون  هام  و 

اهلاس اههام و  يارب  باسح  اهزور و  يارب  هرامـش  درادنپ  هک  یـسک  و  دوشیم ، روهـشم  هام  دید  اب  نوچ  دنتفگ  رهـش  ار  اههام  و  دنیوگ ،
(. نایاپ  ) میتفگ هچنانچ  دوشیم  انعمیب  برع  نابز  رد  رهش  لاله و  درادن و  ون  هام  ندید  اب  اههام  يراذگهناشنب  يزاین  تسا  یفاک 

. هَّللا ءاش  نا  مینک  دای  شدوخ  ياج  رد  ار  نآ  ام  تسا و  زاب  ضارتعا  هار  وا  نخس  زا  یخرب  رد  میوگیم :
لکـشم ام  رب  ناضمر  رهـش  ون  هام  اـسب  هک  اـمرفب  نمب  میاـقآ  يا  تشون  ترـضح  نآـب  رمع  وبا  هک  یـسیع  نب  دّـمحم  زا  بیذـهت : رد  - 6

دنتسه ام  دزن  نادباسح  یمدرم  و  مینک ؟ راطفا  اهنآ  اب  مه  ام  دننک و  راطفا  مدرم  تسین ، یعنام  مه  نامسآ  رد  و  مینیبن ، ار  نآ  دوشیم و 
مدرم هضیرف  تسا و  ربتعم  باب  نیا  رد  باسح  لها  هتفگ  ایآ  دوشیم ، هدـید  سلدـنا  اقیرفآ و  رـصم و  رد  هام  بش  نیمه  رد  دـنیوگ  هک 
هزور کش  اب  درک ، شراگن  سپ  ام ؟ راطفا  زج  اـهنآ  راـطفا  دوشیم و  اـم  هزور  زج  اـهنآ  هزور  و  دوشیم ، فلتخم  فلتخم  ياهرهـش  رد 

. راد هزور  نآ  دید  اب  نک و  راطفا  هام  دید  اب  رادم ،
318 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

. درادن ینایز  هام  دید  رد  فالتخا  اب  ضرف  فالتخا  و  تسا ، هام  ندید  فیلکت  رد  رادم  هک  دوشیم  نشور  ماما  مالک  زا  نایب :
. تسا لاس  زاغآ  ناضمر  هام  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  يدنسب  (: 4  ) لابقا رد  - 7

يور زا  ادـخ و  يارب  ار  نآ  هک  ره  هک  ناوـخب  لاـس  ندـمآ  زاوـشیپ  رد  ار  اـعد  نیا  هک  مالّـسلا  هـیلع  مـتفه  ماـما  زا  (: 175 : ) هـیقف رد  - 8
. هدرک رکذ  ار  اعد  و  دنام ، رانکرب  تفآ  هنتف و  زا  لاس  نآ  رد  دناوخب  صالخا 

ادخ باتک  رد  تسا  هام  ادخ 12  دزن  اههام  هرامش  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  يدنسب  بیذهت  رد  و  عورف ) ج 2 ص 65 -  ) یفاک رد  - 9
مکی بش  رد  نآرق  و  تسا ، ردق  بش  ناضمر  هام  بلق  تسناضمر و  هام  ادـخ  هام  اههام  هّرغ  سپ  هدـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يزور 

. نک زاوشیپ  نآرق  ندناوخ  اب  ار  هام  نیا  هدمآ و  دورف  ناضمر  هام 
ای تسناضمر ، هام  لاس  زاغآ  هک  هدـمآ  مه  رابخا  رد  تسنآ ، زاغآ  يزیچ  ره  هرغ  هتفگ : هیاـهن  رد  اـهنآ ، زاـغآ  ینعی  روهـش » هرغ  : » نییبت

راونا ینعی  تسا ، مه  يدیپس  ینعمب  و  دـشاب ، هرغ  دور  الاب  شیاهب  هچ  ره  هتفگ : هیاهن  رد  تسا ، اههام  لمکا  لضفا و  هک  تسنیا  دوصقم 
دنوشیم فلتخم  اهرظن  زا  روما  نیا  و  تسا ، مّرحم  ناشلاس  زاغآ  هک  تسنیا  برع  نایم  روهشم  و  تسا ، رتنشور  مکی  ینعم  دراد و  هیونعم 

. هدرک زاغآ  نآ  زا  دوخ  حابصم  ود  ره  رد  خیش  ور  نیا  زا  دشاب و  ناضمر  هام  یعرش  لاس  زاغآ  تسا  نکمم  و 
قودص هچنانچ  تسا  لاّوش  هام  ندیشون  ندروخ و  زاوج  لاس  زاغآ  تسا ، ردق  بش  تاردقم  لاس  زاغآ  و  تسا ، مرحم  یفرع  لاس  زاغآ 

ندروخ و نآ  رد  هک  تسا  لاـس  زاـغآ  نوـچ  هدرک ، تیاور  دـیع  زاـمن  ّتلع  رد  ناذاـش  نب  لـضف  زا  شدنـسب  ص 256 ) ج 1   ) لـلع رد 
. تسناضمر هام  قح  لهأ  دزن  لاس  هام  تسخن  اریز  تسا ، لالح  ندیشون 
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هک تسنیا  هزورب  ناضمر  هام  صاصتخا  ّتلع  هتفگ : للع ) ج 1 ص 257   ) رد و 
319 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

و تسا ، لاس  زاغآ  هام  نآ  و  دوشیم ، لـصف  لـح و  یمکحم  رما  ره  نآ  رد  و  تسا ، هاـم  رازه  زا  رتهب  بش  نآ  تسا و  ردـق  بش  نآ  رد 
. هتفرگ مان  ردق  بش  ور  نیا  زا  هدنیآ و  لاس  کی  ات  گرم  يزور و  ای  دوس ، نایز و  ره  و  دب ، کین و  ره  دوشیم  ریدقت  بش  نآ  رد 

یلو ناضمر ، هام  ای  تسا  مرحم  ایآ  هک  متفای  فلتخم  لاس  زاغآ  رد  ار  تایاور  هک  نادـب  هتفگ : لابقا  باـتک  رد  هر - سواـط - نب  دّیـس  و 
دیاش و  دنناد ، لاس  زاغآ  ار  ناضمر  هام  صوصخ  ار  هتـشذگ  ءاملع  بتک  زا  يرایـسب  مدـید و  ار  نامدوخ  ربتعم  ءاملع  زا  مادـک  ره  لمع 

ار ناضمر  هام  هلالج  ّلج  ادـخ  اریز  مدرم  دـصاقم  خـیرات و  زا  رگید  روما  يارب  لاس  زاغآ  مرحم  هام  تسا و  تدابع  لاس  زاغآ  هزور  هاـم 
-185 لطاب ، زا  قح  یئادـج  یئامنهر و  يارب  اهینـشور  مدرم و  يامنهر  نآرق  نآ  رد  هدـش  لزان  هک  یناضمر  هام  : » دومرف تشادـگرزب و 

. تسا شیپ  اههام  رب  ناضمر  هام  هک  تسنیا  میظعت  نیا  لاح  نابز  هرقبلا »
نیا اـیوگ  و  تسا ، هزور  هاـم  هـک  هاـم  نـیا  رگم  دـنرادن  تشادـگرزب  و  دـندشن ، هدرب  ماـن  نآرق  رد  اـههام  زا  مادـک  چـیه  هـکنیا  رگید  و 

ناضمر هام  رگا  هکنآ  يارب  رگید  و  تسا ، رگید  ياههام  زا  رتشیب  نآ  هکنیا  رب  تسا - رتاناد  ادخ  و  تسا - یهگآ  يرادرب  مانب  صاصتخا 
یقاب هک  دوریم  دیما  و  هدرک ، زاوشیپ  ششوک  یگدامآ و  نیا  اب  ار  لاس  تسین ، نآ  زج  رد  هک  تسیتادابعب  صوصخم  هک  دشاب  لاس  زاغآ 

رد لوخد  زاغآرـس  هک  تسنیا  یلقن  لئالد  زا  يرایـسب  یلقع و  لـئالد  رهاـظ  و  درب ، ناـیاپب  کـین  دـصقم  تسرد و  شور  نیا  رب  ار  لاـس 
اهرمع و هزادـنا  ردـق و  بش  تسنآ  رد  هکنآ  يارب  و  لاح ، ره  رد  اهنآ  نایاپ  اهنآ و  هنایم  يارب  دنتـسه  کمک  یگدامآ و  هنیمز و  اهراک 

. تسا لاس  زاغآ  هزور  هام  هکنیا  رب  تسا  یهگآ  کی  دوخ  مه  نیا  و  دنوش ، هتشون  نآ  رد  اهوزرآ  دروآرب 
شرخآ رد  ات  دننک  تساوخرد  ار  اهوزرآب  ندیـسر  اهرمع و  نیرتینالوط  هک  لاس  زاغآ  رد  ادخ  ياههدـنب  يارب  تسا  یـشیاشگ  ایوگ  و 

جورخ دورو و  و  دنسر ، نادب 
320 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

. دنهن ساپس  دندنسپب و  ار  نآ  رد 
هیلع مشـش  ماما  زا  تسبوقعی  نبا  زا  هک  ظـفل  نیدـب  دوخ  ياـهباتک  رد  هیوباـب  نبا  و  یفاـک ) عورف - ص 160  ج 1   ) بوقعی نب  دّـمحم  و 
لاس زاغآ  ناضمر  هام  هکنیاب  هقطان  رابخا  هکنآ  رگید  تسنآ و  نایاپ  نامه  تسا و  لاس  زاغآ  ردق  بش  دومرف : هک  دندرک  تیاور  مالّسلا 

تسا لوقنم  ياهاعد  نمض  رد  هچنآ  دیکأت  یهگآ و  هاوگ و  ار  وت  تسا  سب  و  رتکیدزن ، هیوبن  نادناخ  دوصقمب  دنرترود و  هیقت  زا  تسا 
مشش ماما  زا  شدنـسب  ( 85  ) لاصخ رد  - 10 لابقالا ) - 4  ) نایبب نورقم  صخـشم و  روطب  تسا  لاس  زاغآ  نآ  هک  ناـضمر  هاـم  لوا  يارب 
نیمز اهنامسآ و  دیرفآ  هک  يزور  ادخ  باتک  رد  دنشاب  هام  ادخ 12  دزن  اههام  هرامش  یتسار   » ّلج ّزع و  ادخ  لوق  ریسفت  رد  مالّـسلا  هیلع 

وذ هدعقلا ، وذ  لاوش ، ناضمر ، رهش  نابعش ، بجر ، ةرخآلا ، يدامج  یلوالا ، يدامج  رخآ ، عیبر  لوا ، عیبر  رفص ، تسا ، مرحم  دومرف : ار »
. رخآلا عیبر  زا  زور  هد  لوالا و  عیبر  هام  رفص و  مرحم و  اب  هجحلا  يذ  زور  تسیب  تسا : مارح  اهنآ  راهچ  هجحلا ،

نیمز رد  دـیدرگب  سپ  : » دومرف ادـخ  هک  تسناکرـشم  يدازآ  شدرگ و  ياههام  دـناهدش  رکذ  مارح  ناونعب  ربخ  نیا  رد  هک  اـههام  ناـیب :
رخآ ات  هدوب  لاوش  لوا  زا  دـناهتفگ : و  رخـآلا ، عیبر  مهد  اـت  هدوب  ناـبرق  دـیع  زور  اـهنآ  زاـغآ  هک  تسنیا  روهـشم  و  هئارب » - 2 هام ، راهچ 

يذ هام  رد  لاس  نآ  رد  جـح  اریز  لّوالا ، عیبر  مهد  ات  تسا  هدـعق  يذ  مهد  زا  دـناهتفگ : و  هدـش ، لزان  لاّوش  هاـم  رد  هیآ  نیا  اریز  مرحم ،
ياههام يارب  تسیرگید  حالطـصا  نیا  دندوب و  لاس  نامهب  صوصخم  و  دنتباث ، مارح  ياههام  زج  هام  راهچ  نیا  ریدقت  رهب  و  هدوب ، هدعق 

یلص ربمغیپ  هبطخ  رد  ( 85  ) لاصخ رد  تسا 11 - رتنـشور  نیا  دیاش  تسا و  هداتفا  يزیچ  ربخ  زا  هکنیا  ای  تسا ، روهـشم  هچنآ  زج  مارح 
ادـخ ندـیرفآ  زور  رد  هک  تسا  یلکـشب  زورما  نآ  و  هداـتفا ، دوـخ  شدرگب  ناـمز  هک  یتـسار  مدرم  اـیأ  قیرـشت : ماـیا  رد  هلا  هـیلع و  هَّللا 

هام ادخ 12  دزن  لاس  ياههام  هرامش  هک  یتسار  و  دوب ، ار  نیمز  ار و  اهنامسآ 
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321 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 
وذ و  تسا ، نابعش  يدامج و  نایم  هک  رـضم  بجر  دنمارح : هام  اهنآ  زا  راهچ  ار ، نیمز  اهنامـسآ و  دیرفآ  هک  يزور  ادخ  باتک  رد  تسا 

دندوب رفاک  هک  نانآ  نادب  دنوشیم  هارمگ  تسا  رفکب  ندوزف  ءیسن  اریز   » دینکن متـس  اهنآ  هراب  رد  ار  دوخ  مّرحم . و  هجحلا ، وذ  و  هدعقلا ،
مارح یلاس  رد  ار  مرحم  و  هدرک » مارح  ادـخ  ار  هچنآ  هرامـش  دـنزاس  ربارب  اـت  یلاـس  رد  دنرامـش  شمارح  یلاـس و  رد  دنرامـش  شلـالح 

. مارح ار  مرحم  دندرمشیم و  مارح  یلاس  رد  ار  رفص  و  لالح ، ار  رفص  دندرمشیم و 
زا و  دنتـشادیم ، گرزب  ار  نآ  اریز  دـناهتفگ ، بجر  ار  هام  هک  تسا  اـجنیا  زا  و  تسا ، تشادـگرزب  ینعمب  بیجرت  هتفگ : هیاـهن  رد  ناـیب :

نارگید هن  دنتشادیم  گرزب  ار  نآ  اهنآ  اریز  هتسباو  رضمب  ار  بجر  و  نابعش » يدامج و  نایم  رـضم  بجر   » دیوگ هک  یثیدح  تسا  اجنیا 
دندرکیم و اجباج  ار  نآ  اهلاس  یخرب  هک  تسا  ءیسن  ربارب  رد  تسنابعـش  يدامج و  نایم  هکنیاب  حیرـصت  هدش و  نانآ  صوصخم  ایوگ  و 

. تسین دوصقم  نآ  ياجب  رگید  رهش  هک  درک  نایب 
رد ادخ  هک  زور   360 دومرف : تسا ؟ زور  دنچ  لاس  هک  ار  مشش  ماما  مدیـسرپ  هک  زیزعلا  دبع  نب  یلع  زا  شدنـسب  ( 151  ) لاصخ رد  - 12
رد هک  یمایا  رد  دوریم  جحب  یسک  ره  تسا  بحتـسم  دش و  زور  لاس 354  دندش و  رانکرب  لاس  لصا  زا  دـیرفآ و  ار  ناهج  شزور  شش 

فاوـط رود  دودـح 52  رد  هک   ) درآ اـجب  طوـش  تسین 360  رداـق  نآ  رب  رگا  لاـس و  ياـهزور  هرامـشب  دـنک  فاوـط  دـنامیم 360  هّکم 
یناوتن رگا  ینکب و  یئاتفه  فاوط  تصش  تسا 360  بحتسم  دومرف : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  ( 151  ) نامه زا  و  - 13 دوشیم )

. ینک فاوط  یناوت  هچ  ره 
ار دوخ  زامن  دوش  تخـس  امرگ  نوچ  دومرف : هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هریره  یبأ  زا  شدنـسب  ج 1 ص 235 )  ) لـلع رد  - 14
رد يرگید  ناتـسمز و  رد  یکی  دشکب ، سفن  ود  داد  هزاجا  واب  ادخ  درب و  تیاکـش  شراگدرورپب  خزود  شزو  زا  امرگ  اریز  دینک  کنخ 

. تسنآ ریرهمز  زا  دیبایرد  امرس  زا  هچنآ  تسنآ و  ترارح  شزو  زا  دیبایرد  هک  تخس  يامرگ  ناتسبات و 
322 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

گید شزو  و  تسا » خزود  شزو  زا  امرگ  یتخس   » هک تسا  ثیدح  رد  هتفگ : هیاهن  رد  تسا ، فیعـض  تسا و  هّماع  زا  ثیدح  نیا  نایب :
سفن ود   » هتفگ یبیط  نایاپ )  ) تسا خزود  شتآ  نوچ  اـمرگ  رد  اـیوگ  ینعی  هدروآ  هک  تسیاهنومن  نیا  دـیآیم و  شوج  هک  تسا  یتقو 

تقو ات  تسا  زامن  ریخأت  ندوب  عورـشم  تلع  نیا  هتفگ : يراخب  حرـش  رد  یناـمرک  زاـجم ، هن  تسا  تقیقح  هجو  رب  هک  هدرک  ناـیب  دراد »
رگم دـسرن  تباجاب  نآ  رد  اعد  تاجانم و  تسا و  ادـخ  مشخ  ماگنه  هکنیا  يارب  ای  دربیم ، ار  عوشخ  امرگ  یتخـس  اریز  اوه  ندـش  کنخ 

. هَّللا ءاش  نا  تسا  ةالص  باتک  رد  نآ  هراب  رد  نخس  مامت  میوگیم  و  نایاپ )  ) هداد هزاجا  واب  ادخ  هک  یسک  يارب 
لاس ياهزور  زا  زور  شش  نآ  دیرفآ و  زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  ادخ  دومرف : هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  يدنسب  یشایع : - 15

. دندش هتساک 
ناحیر وبأ  هدئاف : یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  دنیآیم  باتک  نمـض  رد  مادک  ره  بسانم  ياهباب  رد  اهنآ  صاوخ  اههام و  لئاضف  يدوزب  میوگیم :

زا نوچ  هدش  هدیمان  مرحم  هکنآ  یکی  تسا ، اههتفگ  اهنآ  يراذـگمان  هجو  رد  و  دـنوش ، زاغآ  مرحم  زا  هک  دـنا  برع 12  ياههام  هتفگ :
رد هک  یپایپ  ياهناراب  و  هزبس ، لگ و  يارب  عیبر ، هام  ود  و  دـندش ، ادـج  هیرفـص  مانب  یهورگ  زا  هکنآ  يارب  رفـص  و  تسا ، مارح  ياههام 

اهنآ رد  بآ  هکنآ  يارب  يدامج  هام  ود  و  دـندناوخ ، شعیبر  اهنآ  و  میمان ، زیئاپ  ار  نآ  ام  هک  تسا  یلـصف  عبطب  تبـسن  نآ  و  هدوب ، اـهنآ 
: دناهتفگ هک  تسا  اجنیا  زا  و  تسا ، دامتعا  ینعمب  هبجر  و  دندرکیم ، رفـس  نانیمطا  اب  دوبن و  گنج  نآ  رد  هکنآ  يارب  بجر  و  هتـسب ، خی 

. مکحم هخاش  بّجرم  قذع 
هتفر ترارح  هکنآ  يارب  لاّوش  دشیم ، هتفات  نآ  رد  گنس  امرگ  زا  نوچ  ناضمر  هام  دندش ، يدنب  هتـسد  نآ  رد  اههلیبق  هکنآ  يارب  نابعش 

. دندرکیم جح  نآ  رد  هکنآ  يارب  هجحلا  وذ  دندنامیم ، ناشاهلزنم  رد  هکنآ  يارب  هدعقلا  وذ  هدش ، هتشادرب  و 
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323 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 
، ناّوص ناّوخ ، رجان ، رمتؤم ، تسا  نینچ  اهنآ  دندربیم و  ار  ناشمان  اهنادـب  تسخن  ياهبرع  هک  هدوب  مه  رگید  ياهمان  برع  ياههام  يارب 
زا یکی  هچنانچ  دـنوش  تفای  میتفگ  ام  هک  یبیترت  ظفلت و  رد  یفالتخا  اب  اهمان  اسب  و  كرب ، عاوه ، لغاو ، قفان ، لداـع  ّمصا ، ءاـّبز ، متنح ،

. هدورس نینچ  ار  اهنآ  ءارعش 
تسا ناوص  شلابند  هک  ناوخ  هب  میدرک و  زاغآ  هرجان  هرتؤمب و 

دوش تخس  نادب  ینمشد  هک  ددرگ  زاب  ّمصا  تسا و  هدئاب  شلابند  هک  ءّابز  و 
دنیابیز ناشخرد و  هس  هک  هلداع  رگیدمه و  اب  هلئان  هلغاو و  و 

رامش تشگنا  دنوش و  لماک  لاس  ياههام  تسا و  كرب  نآ  زا  سپ  هک  ّهنر  و 
: هدمآ تغل  بتک  رد  هچنانچ  اهمان  نیا  یناعم 

. ددرگ ینیب  شیپ  تروشم و  دیآ  لاس  رد  هچ  ره  يارب  ینعی  رمتؤم :
. امرگ ندش  تخس  ینعمب  تسا  رجن  زا  رجان :

. تسیرادهگن تنایص و  زا  ناّوص : تنایخ و  زا  ناّوخ :
. دندومن يراذگمان  هجو  ار  نآ  هدرک و  دماشیپ  اهزیچ  نیا  يراذگمان  ماگنه  رد  و 

. هدوب نآ  رد  مهرد  رایسب و  گنج  هکنآ  يارب  هدش  هدیمان  نادب  تسا و  فرژ  گرزب و  يراتفرگ  ءابز :
بجعلا  » هک هدش  يراج  نآ  زا  مه  لثم  نیا  و  دندشیم ، دوبان  نآ  رد  رایسب  مدرم  هدوب و  رایسب  نآ  رد  گنج  هکنآ  يارب  هدننکدوبان  هدئاب :
ندیسر زا  شیپ  تراغ  یهاوخنوخ و  دندوب  هدزباتـش  نآ  رد  تسا » بجر  يدامج و  هام  نایم  اهیتفگـش  بجر  يدامج و  نیب  بجعلا  لک 

. هدوب مارح  هام  هکنآ  رد  سب  شتآ  بجر و  هام 
. دشیمن هدینش  نآ  رد  حالس  زاوآ  دندیشکیم و  گنج  زا  تسد  نآ  رد  هکنآ  يارب  ّمصا :

دندراذگیمناو ار  نآ  دندرکیم و  موجه  يراوخیم  سلجم  رب  هکنآ  يارب  لغاو :
324 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

. دوب جح  ياههام  شلابندب  اریز  دندرکیم  يراوخیم  رایسب  ناضمر  هام  رد  دربیم و  شروی  ناضمر  رهشب  نوچ 
. دندزیم راکب  نآ  رد  ار  هنامیپ  نیا  رایسب  هکنآ  يارب  دندیمان  شنادب  تسا و  یم  هنامیپ  مان  لتان :

. دندیشکیم تسد  لطاب  زا  دندومنیم و  يرتسگداد  نآ  رد  دوب و  جح  ياههام  زا  هکنآ  يارب  لداع :
. دندرکیم هلان  رایسب  نآ  رد  دندشیم  ینابرق  هدامآ  هک  نایاپراهچ  نوچ  ءابز :

. دندزیم وناز  نآ  رد  رحن  يارب  هاگنابرق  رد  اهرتش  هکنآ  يارب  كرب :
. هدورس هک  تسا  دابع  نب  بحاص  رعش  هراب  نیا  رد  میدرک  رکذ  هک  يرعش  نیا  زا  رتهب  و 

رخآ ات  مّرحم  بیترتب  ار  اهنآ  ریگرب  تیلهاج  رد  ار  برع  ياههام  ینادب  هک  یهاوخ 
دناهتشر کی  رد  هک  ناّوص  اب  تسناّوخ  دیآیم  رجان  نآ  زا  سپ  تسا و  رمتؤم 

كرب هارمهب  ّهنر  لغاو ، قفان ، اب  دنشاب  لداع  مصا و  ءّابز  نینح ،
داّدـش و نزو  رب  ناّوخ  هتفگ : ناتـسبات و  لصف  ياـههام  زا  مادـک  ره  رفـص و  اـی  تسا  بجر  رجاـن  هتفگ : سوماـق  رد  میوگ : نم  ناـیاپ ) )

: هتفگ و  تسا ، لوالا  عیبر  هام  لاّمع -
. هرخآ یلوالا و  يدامج  مان  ود  ره  رد  مال  اب  تیّکس  ریمأ و  نوچ  نینح  هتفگ : و  تسا ، ةرخآلا  يدامج  مالیب  ّیبر  نوچ  ّیبز 

مّرحم مان  تسنیا : نآ  هدرک و  دای  دومث  زا  یبرع  ياههام  يارب  يرگید  ياهمان  حاش  باتک و  رد  دیرد  نب  دّمحم  هتفگ : ناحیر  وبأ  سپس 
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دلوم رجوم ، سپس  بجوم 
325 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسناضمر هام  هک  دنتفرگیم  رمید  ار  لاس  زاغآ  هتفگ : لبسم ، لفیح ، رباد ، رمید ، اهوم ، لبوه ، ربوه ، ردصم ، مزلم ،
هدروآرب هام  لاح  تبـسانمب  یماـن  دوخ  هاـم  زا  بش  هس  ره  يارب  هکلب  مجع  دـننام  دـندناوخیمن  ماـن  کـیب  ار  هاـم  ياـهزور  همه  برع  و 

رگید هس  و  تسا ، بسا  دیفس  یناشیپ  نوچ  هام  لکـش  هکنیا  ای  تسا و  زیچ  ره  تسخن  ینعمب  هک  دندیمانیم  ررغ »  » ار لوا  بش   3 دندوب ،
هس نیا  یخرب  و  دندشیم ، متخ  مهنب  نوچ  عست »  » ار رگید  هس  دنتفگیم ، بهش »  » ار مود  یخرب 3  موزلیب و  ششخب  زا  دندیمانیم  لفن »  » ار

. دندشیم زاغآ  مهد  هب  هک  رشع »  » يرگید هس  و  دومنیم ، هریخ  ار  بش  یکیرات  نآ  ینشور  هک  دنتفگیم  رهب »  » ار
نت هایـس و  رـس  دنفـسوگ  دـننامب  تسا  کیرات  اـهنآ  زاـغآ  هک  عرد »  » ار رگید  هس  تسا  نشور  هاـم  اـب  بش  همه  هک  ضیب »  » ار رگید  هس 
هایـس اهنآ  شیب  هک  ملظ »  » ار رگید  هس  دراد ، وا  نت  یقاب  زج  یگنر  هدیـشوپ و  هک  یـسک  رـس  هک  تسا  هرز  هب  اهنآ  هیبشت  لصا  و  دـیفس ،
نتفر هار  زا  هژاو  نیا  دنتفگ  و  دنهام : زا  هدنام  نوچ  دـنمان  يدآد »  » ار رگید  هس  دنهایـس ، نوچ  مهد »  » زین و  سدانح »  » ار رگید  هس  تسا ،

یکیراتب هام  باتهم و  نوچ  تسا  قاحم »  » رگید هس  سپـس  هناباتـش ، دهنیم  نآ  لابندب  ار  اپ  کی  دراذگیم و  ولج  ار  اپ  کی  هک  تسا  رتش 
. دنوریم ورف 

ینـشور هک  زین  همحف »  » و تسناهن ، نآ  رد  هام  هک  دـندیمان  رارـس »  » ار رخآ  بش  دـناهداد و  یکت  ياـهمان  ار  هاـم  ياهبـش  کـت  مه  زاـب  و 
و دوشیم ، رحن  نآ  رد  هام  اریز  دـنیوگ  هریحن »  » ار نآ  هک  هام  زور  رخآ  دـننام  و  تسا ، رازیب  نآ  زا  دیـشروخ  هکنآ  يارب  ءارب »  » و درادـن ،
و ددرگیم ، لماک  شینـشور  دوشیم و  رپ  نآ  رد  باتهم  نوچ  دنمان  ردـب »  » ار نآ  هک  بش 14  و  دـنمان ، ءاوس »  » ار نآ  هک  بش 13  دننام 

. عبط بسحب  هن  نارگباسح  عضوب  تسا  لماک  هرامش  نآ  اریز  دنیوگ ، هردب  مهرد  رازه  هب 10  هچنانچ  تسا  لماک  ینعمب  ردب 
326 ص : ج2 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسا ام  يابیز  عبط  ءزج 58  هک  راونألا  راحب  باتک  دلجم 14  مود  ءزج  نایاپ 
هَّللا دراد و  يراکهزیر  هیـشاح و  هچنآ  اب  میدومن و  هلباقم  هدرک  حیحـصت  يدزی  یقت  دّمحم  خیـش  ریبخ  لضاف  هک  ياهخـسن  اب  ار  نآ  ام  و 

. قیفوتلا یلو 
- رقاب دّـمحم  شراگن  نیمخ  داـبآرو  رد  يرمق  يرجه  لاـس 1392  مرحم  ربارب 27  يدیـشروخ  هاـم 1351  نیدرورف  رد 13  همجرت  ناـیاپ 

. ياهرمک

زور بش و  اهتعاس ، اهزور ،

بش و ياهتعاس  نیرتهب  تعاـس و  زور 12  تسا و  تسا  تعاـس  بش 12  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدنـسب  ( 86  ) لاصخ - 1
نم دـنک ، هاـگن  شقلخب  ادـخ  و  دـنزوب ، اـهداب  ددرگ و  هدوشگ  نامـسآ  ياـهرد  دوش ، رهظ  نوچ  دومرف  سپـس  تسا ، زاـمن  ماـگنه  زور 

. تسباجتسم هک  دینک  اعد  زامن  ره  لابند  هک  تسا  امش  رب  دومرف : زاب  دیآرب  نامسآب  نم  زا  یبوخ  راک  تقو  نیا  رد  مراد  تسود 
هن شیب و  هن  تسا  تعکر  هاجنپ  بحتـسم  بجاو و  زامن  ارچ  متفگ : مالّـسلا  هیلع  مهد  ماـماب  هک  مشاـه  یبا  زا  شدنـسب  ( 86  ) نامه زا  و 
ود تعاس  ره  يارب  تعاـس ، مه 12  زور  و  تعاس ، کـی  دیـشروخ  عولط  اـت  مد  هدـیپس  زا  و  تسا ، تعاـس  بش 12  نوچ  دوـمرف : مک ؟

. تسا قسغ  مه  قفش  یناهن  ات  دیشروخ  بورغ  نایم  و  هدش ، رّرقم  تعکر 
: هدوزفا نآ  رب  هدروآ و  ار  ثیدح  نیمه  شدنسب  ج 2 ص 17 )  ) للع رد  - 3

3 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا رّرقم  یتعکر  مه  قسغ  يارب 
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و دـیایب ، شحرـش  هک  تسا  هینامز  هجوعم  تاعاس  تاـعاس  زا  روظنم  دـنبوسحم و  تعکر  کـی  هک  تسا  هریتو  تعکر  ود  دوصقم  ناـیب :
نوناـق رد  ینوریب  ناـحیر  وـبا  و  هدوـمن ، ار  باـتک  لـها  و  امدـق ، حالطـصا  تیاـعر  هدرک ، ادـج  زور  بش و  زا  ار  تعاـس  ود  نیا  هـکنیا 

زور بش و  زا  قفـش  بورغ  ات  دیـشروخ  بورغ  نایم  دیـشروخ و  ندـمآ  رب  ات  مد  هدـیپس  نایم  هک  هدرک  لقن  دـنه  ناـنمهرب  زا  يدوعـسم 
. هدرک لقن  ار  نآ  دوخ  یشاوح  یخرب  رد  مه  يدنجریب  و  دنیاهنآ ، نایم  زرم  هکلب  دنتسین 

: دومرف دنتفگ ؟ لیل  ار  بش  ارچ  دیسرپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  هک  تسا  مالـس  نبا  ربخ  رد  شدنـسب  ج 2 ص 155 )  ) للع رد  - 4
و سابل ، ار  بش  میدومن  و   » هدومرف هک  هتخاس  هدرپ  تفلا و  ار  نآ  لج  زع و  ادـخ  مه ، اـب  دـنراد  دتـس  داد و  نآ  رد  اـهنز  اـهدرم و  نوچ 

«. أبنلا - 11 شاعم 10 ، ار  زور  میدومن 
سکعرب رهاظ  هکنیا  اب  دـنتفرگ  زاب  هلیالم  زا  ار  لیل  هک  دـیآ  رب  نآ  زا  و  همواـیم ، ار  هنازور  و  دـنیوگ ، هلیـالم  ار  هنابـش  دتـس  داد و  ناـیب :

. تسا هدرپ  لیل  لصا  هک  تسنیا  دوصقم  اسب  و  تسا ،
ار اهداب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  شردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدنـسب  ج 2 ص 264 )  ) للع رد  - 5

. دننادرگرب امش  هب  دیزرو و  هنگ  ات  دیهدن  مانشد  ار  اهبش  اهزور و  اهتعاس و  اههوک و  دنرادنامرف ، هک  دیهدن  مانشد 
هب اجبان  نعل  دنزـسن و  ار  نعل  دنراداو و  نآ  رب  تسا و  اهنآ  راگدیرفآ  ریدقت  هب  تسا  اهنآ  رد  ینایز  يدـب و  ره  هک  تسنیا  دوصقم  نایب :

. ددرگ رب  هدننکنعل 
نم اـب  يراوس  هدـمآ و  نوـخ  متـشگنا  هکنیا  اـب  متفر  مالّـسلا  هیلع  مهد  ماـما  دزن  تفگ : دوعـسم  نب  نسح  ( 482  ) لوـقعلا فـحت  رد  - 6
ادـخ زور  يا  متفگ  دـندوب و  هدـیرد  ار  میاههماج  یخرب  مدوب و  هدـمآ  رد  مدرم  ماحدزا  نایم  رد  دوب و  هتفوک  ار  مشود  هدرک و  فداصت 

نسح يا  دومرف : نمب  مالّسلا  هیلع  ماما  يدوب  موش  هچ  هک  دنک  تیافک  نم  زا  ار  تّرش 
4 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. هَّللا رفغتسا  میاقآ  يا  متفگ : مدرب و  یپ  میاطخب  دروآ و  زاب  ار  ملقع  تفگ  نسح  يدنبیم ، هانگیب  هب  ار  تهانگ  یئوگیم ، ام  رب  رد  ار  نیا 
نم تفگ : نسح  دیرامـش ، موش  ار  اهنآ  دیـشکب  اهنآ  رد  ار  دوخ  راک  يازـس  نوچ  امـش  هک  دـنراد  یهاـنگ  هچ  اـهزور  نسح  يا  دومرف :

هچنآ شهوکنب  ار  امـش  ادخ  یلو  دهدن  امـشب  يدوس  هک  ادخب  دومرف : هَّللا ، لوسر  نب  ای  نم  هبوت  تسنیا  مهاوخ  شزرمآ  ادـخ  زا  هشیمه 
؟ تسا ادـخ  نامه  ترخآ  اـیند و  رد  يراـک  ره  هد  ازـس  نک و  رفیک  هد و  شاداـپ  هک  نسح  يا  ینادـن  اـیآ  دـهد ، رفیک  تسین  هدـیهوکن 

. رادم رّرقم  يرادرک  ادخ  مکح  رد  اهزور  يارب  و  درگم ، زاب  دومرف : میاقآ  يا  ارچ  متفگ :
زا تسا  ررقم  هچنآ  اب  درادـن  تافانم  نیا  و  دـنرادن ، يرثا  اهدـماشیپ  رد  هنامز  ندـش  دـیدپ  كالفا و  تاکرح  هکنیا  رب  دراد  تلالد  نایب :

نینمؤملا ریما  هچنانچ  هدرک  ردـقم  اهنآ  رد  ادـخ  هک  تسا  هچنآ  زا  يرود  يارب  نآ  اریز  اـهراک  زا  اـهزور  تاـعاس و  یخرب  يریگهراـنک 
. مزیرگیم وا  ردقب  ادخ  ياضق  زا  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع 

: دومرف برغم  قرشم و  نایم  تفاسم  زا  شسرپ  خساپ  رد  هغالبلا : جهن  رد  - 7
. تسا دیشروخ  شدرگ  زور  کی 

رد ادخ  هچنانچ  درادن ، يدوس  تفاسم  نآ  نتـسناد  هک  تسنیاب  هراشا  يارب  یعانقا  باوجب  یقیقح  باوج  خساپ و  زا  لودـع  دـیاش  نایب :
هک یهجو  رب  نآ  تاـبثا  هـک  تـسنیا  يارب  اــی  هرقبلا »  » 189 تسا ، مدرم  یـسانشتقو  يارب  وگب :  » دومرف وـن  ياـههام  زا  شـسرپ  باوـج 

يارب ای  هدرک ، حیرـصت  نادب  دیـسرپ  دوخ  شیر  يوم  هرامـش  زا  هک  یـسک  خـساپ  رد  هچنانچ  هدوب  راوشد  دـنریگن  هدرخ  رـضاح  ناقفانم 
. دنک رکذ  ار  نآ  لیلدیب  هک  هدوبن  تحلصم  دننک و  كرد  نشور  لیلد  يور  زا  ار  نآ  دندوبن  هدامآ  نارضاح  هکنیا 

عفر و  تسا ، تایب  نآ  رد  هک  تسنآ  زور  رب  بش  يرترب  ّتلع  تفگ : میهاربا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  تسین ) قودـص  خیـش  للع   ) للع رد  - 8
ناهانگ و  دوشیم ، باذع 
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5 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا اهنآ  رد  ردق  بش  دنرتمک و 

تایب شنارادرب  هخـسن  هدوب و  تابـس »  » هک تسنآ  رهاظ  تعاطب و  ینارذـگبش  ای  تسا ، شیاـسآ  باوخ و  تاـیب  زا  دوصقم  اـسب  ناـیب :
تابـس ار  امـش  باوـخ   » یلاـعت ادـخ  لوـق  تسنآ  زا  تسا و  شیاـسآ  شلـصا  تسا و  باوـخ  ینعمب  تابـس  هتفگ  يرهوـج  و  دـناهدرک ،

بلاغ . بسح  رب  تسا  قولخم  زا  باذع  عفر  و  میدومن »
زا یکی  درب  ماـشب  ار  مـجنپ  ماـما  کـلملا  دـبع  نـب  ماـشه  نوـچ  هـک  یفقث  هَّللا  دـبع  نـب  رمع  زا  شدنـسب  هـضور ) - 123  ) یفاــک رد  - 9

ماما زور  زا  هن  تسا و  بش  زا  هن  هک  وگب  نمب  ار  یتعاس  تفگ : اهنآ  نمـض  رد  ار و  یلئاسم  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  يراصن  نادنمـشناد 
یتعاس هچ  سپ  زور  زا  هن  تسا و  بش  تاعاس  زا  هن  رگا  تفگ : اسرت  نآ  دیـشروخ ، ندـمآرب  اـت  تسا  مدهدـیپس  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

(. ربخلا  ) دنیآ دوخب  ام  نارامیب  هک  تسنآ  رد  تسا و  تشهب  تاعاس  زا  دومرف : تسا ؟
خساپ ناشدوخ  نابزب  ماما  هدوب و  فورعم  باتک  لها  نایم  هک  ناشتاعاس  زور و  بش و  رد  تسیرگید  حالطصا  نیا  هک  یتسناد  حیضوت :

مدرم ات  هداهن  ایند  رد  شیادـخ  تسا و  تشهب  تاعاس  نوچ  تسین و  زور  بش و  تاـعاس  دـننام  تعاـس  نیا  هک  تسنیا  هصـالخ  هداد و 
. دنمهفب ار  تشهب  لادتعا  فطل و  اوه و  یشوخ 

هنابش رد  یلاعت  ادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  مکی  ماما  هک  شناردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  متفه  ماما  ات  هدناشک  هک  يدنـسب  بولقلا : داشرا  رد  - 10
دومن ناشناهانگ  هرافک  تخاس و  زامن  هاـجنپ  ربارب  ار  اـهنآ  زور و  رد  اـت  هس  بش و  رد  اـت  ود  درک  بجاو  تقو  جـنپ  دّـمحم  تّما  رب  زور 

(. ربخلا )
، عیزه حنج ، عایـس ،)  ) عابـس هأدهم خ ب ،) ، ) هأده هوشع ، همحف  قسغ ، درک : هتکید  نینچ  ار  بش  تاعاس  مان  بلعث  هک  تسا  لاصخ  رد 
، لیـصا هریهظ ، ةریجه ، حونج ، كولد ، لّـجرت  عزنم خ ب ،)  ) عوتم قورـش ، دار ، زور : تاـعاس  و  هرهب ، هرحـس ، ۀـفلز ، دـقف خ ب )  ) رفع

. لفط
: هوشع تسناتـسبات ، هژیو  مدرم  ندـیباوخ  ات  بورغ  نایم  ای  بش  زا  رتهایـس  همحف : بش ، زاغآ  یهایـس  قسغ  هتفگ : يدابآزوریف  حیـضوت :

بش زاغآ  زا  یکیرات 
6 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. دنیوگ ناءاشع  ار  همتع  برغم  تسا و  زور  رخآ  هیشع  مدهدیپس و  ات  تسا  رهظ  لاوز  زا  ای  تسا  یکیرات  زاغآ  ءاشع  نآ و   1 ات 4 /
همتع و تسا و  برغم  ناءاشع  همتع و  ات  تسبرغم  زا  ءاشع  یـشع و  دناهتفگ  دادماب و  ات  تسا  لاوز  زا  یـشع  هک  تسا  رینملا  حابـصم  رد 
، بش  1 ات 3 / لجر  بش و  شمارآ  أدـه : تسا  ماش  كاروخ  دـم  حـتفب و  تسا و  بش  یکیرات  زاغآ  رـسکب  ءاشع  هک  تسیرابنالا  نبا  زا 

حنج بش ، هکیت  ینعمب  هطقن  ود  ءایب  عایس  ای  ددع 7  ینعمب  تسا  عبس  زا  ای  تسا  عامج  ماگنه  ینعمب  دیاش  تسین و  تغل  بتک  رد  عابس 
. تسا کیرات  هک  تسا  بش  زا  ياهکیت 

: هتفگ سوماق  رد  دنرادن و  یبسانم  يانعم  دقف  ای  دـغف  ای  رفغ  ای  رفع  بش و   1 ای 4 /  1 هزادناب 3 / تسیاهکیت  لیل : عیزه  هتفگ : سوماق  رد 
فرغ هفرغ و  نوچ  فلز  عمج  اب  هفلز  هتفگ : سوماق  رد  دـشابن ، نآ  فیحـصت  رگا  تسا  یلوا  نامه  بسانم  بش و  زا  تسیاهکیت  روفعی 

دنلب رحـس  هرحـس  تسا و  حبـص  زا  شیپ  رحـس  دنـسریم ، بشب  هک  زور  رخآ  ای  دـنوشیم  زور  هک  بش  رخآ  تاعاس  ای  بش  زا  تسیاهکیت 
. زور وترپ  اب  تسا  بش  رخآ  یکیرات  شزیمآ  ةرحس  رحس و  هتفگ : بغار  تسا ،

همین ءاب  ّمضب  هرهب  هدنام و  نآ   1 ای 3 / هتفر  شرتشیب  ای  هدش  مه  رد  شیکیرات  ای  هدیسر  همین  هب  بش  ینعی  لیللا » ّراهبا  : » هتفگ سوماق  رد 
شیپ تسا  زور  ندمآرب  عنم  نوچ  راهنلا  عتم  نآ ، ندمآرب  نآ و  شبات  تسا و  دیشروخ  قرش  تسنآ ، ندمآرب  یحـضلا  دئار  تسا ، بش 
لاوز لیم و  ای  ندش  درز  ای  بورغ  دیشروخ  كولد  تسا و  زور  لماک  ندمآرب  هک  لّجرت  دننام  تسنآ  ندمآرب  تیاهن  یحـض  رهظ و  زا 
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(. نایاپ  ) نامسآ هنایم  زا  تسنآ 
ینعم نیاـب  تغل  بتک  رد  برغمب و  تسنآ  لـیم  ینعمب  حوـنج  زور ، همین  زا  تسا  دیـشروخ  لاوز  ناـمه  راـبخا  رد  كوـلد  میوـگ : نـم 

زا ایوگ  دنمارآ و  اههناخ  نایم  نآ  رد  مدرم  اریز  رصع  ات  رهظ  زا  ای  هتـسناد  زور  مین  ار  هرجاه  رجه و  هریجه و  ریجه و  سوماق  رد  مدیدن ،
رهظ ماگنه  هریهظ  هتفگ  بغار  تسناتـسبات ، صوصخم  تسا و  زور  مین  هریهظ  تسا و  لاوز  تعاس  رهظ  هتفگ : دـندیچوک ، امرگ  یتخس 

هب هتفگ  تسا و 
7 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هناکدوک دیشروخ  هک  تسا  رـصع  زا  سپ  لفط  هتفگ  برغم و  ات  تسا  رـصع  زا  سپ  لیـصا  هتفگ : يرهوج  دنیوگ ، هلیـصا  لیـصا و  ماش 
. دتفایم برغم  نمادب 

، روکب زور ، تاعاس  دـنهن  یمان  تعاس  رهب  دـننک و  شخب  تعاس  هب 12  ار  زور  بش و  زا  مادـک  ره  برع  مدـید  بتک  یخرب  رد  میوگ :
، هفلز همهج ، هفدس ، همتع ، قسغ ، قفش ، بش : تاعاس  بورغ ، ّیشع ، لیصا ، رـصق ، رـصع ، حاور ، هریهظ ، هرجاه ، یحـض ، ّودغ ، قورش ،
، رصع كولد ، لاوز  هرجاه ، هلازغ ، یحض ، غوزب ، روزد ، دنمان : نینچ  ار  زور  تاعاس  یخرب  حابص و  حبـص و  رجف ، ةرحـس ، رحـس ، هرهب ،

. بورغ دودح ، بوبص ، لیصا ،
هرکب و هتفگ  سوماق  رد  بورغ ، لفط ، رصق ، رـصع ، لیـصا ، هرجاه ، عوتم ، یحـض ، دار ، قارـشا ، قورـش ، روکب ، دنیوگ : نینچ  یخرب  و 
، تسا دیشروخ  عولط  ات  مدهدیپس  زا  ادغ  هودغ و  و  دنیوگ ، راکبا  دشاب  تقو  ره  رد  ار  يراک  رهب  نتفرگ  یـشیپ  دندادماب و  ینعمب  هودغ 

رصع و  بش ، ات  لاوز  زا  تسا  هاگماش  حاور  زور ، مین  کیدزن  ءاحض  رتالاب و  یکدنا  یحض  تسا و  تشاچ  هیحض  هوحـض و  وحـض و  و 
. تسا ندیشروخ  ندومن  خرس  ات 

ات بش  زاغآ  یخرـس  هتفگ  لیلخ  تسا و  بش  زاغآ  ینـشور  قفـش  هاـگماش ، ینعمب  تسا و  یکیراـت  اـب  نتخیمآ  رـصق : هتفگ : يرهوج  و 
: هتفگ و  ءاشع ، زامن  ماگنه 

ینشور و نارگید  دزن  تسا و  یکیرات  دجن  نابز  رد  هفدس  هفدس و  هتفگ : یعمصا  قفش ، ندش  ناهن  زا  سپ  تسا  بش  لوا  زا   1 همتع 3 /
. اوه ندش  نشور  ات  مدهدیپس  زا  سپ  نوچ  تسا  نشور  کیرات  هفدس  هتفگ : هدیبع  وبأ  تسا ، نینچ  مه  فدس  تسا و  دادضا  تاغل  زا 

ياهمان برع  دزن  حبـص  و  زور ، زاغآ  ای  تسا  رجف  نامه  حبـص  و  مدهدـیپس ، رجف : و  تسا ، بش  نایاپ  یکیرات  همهج  هتفگ : يدابآزوریف 
: نوچ دراد  رایسب 

رورذ قتف ، ّقش ، فدس ، طیمش ، میرص ، مارص ، برغم ، عیدص ، عیطس ، قلف ،
8 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

رد دنکیم  هدـنکارپ  سیرخـن  دـننام  ار  دوخ  هعـشا  هک  تسا  دیـشروخ  مان  هلازغ  هتفگ : سوماق  رد  تسنآ ، ندـمآرب  مه  دیـشروخ  غوزب  و 
ینعم دودـح  بوبـص و  نایاپ )  ) زور  1 تشذـگ 5 / ات  تسا  دیـشروخ  ندـش  نهپ  زا  سپ  یحـضلا  ۀـلازغ  و  نآ ، ندـمآرب  ای  عولط  ماگنه 

و دنمان ، ءاوهـس  ای  قسو  ار : بش  تاعاس  یخرب  دنیوگ ، ناتّرک  ناتّرق ، ناغرـص ، نارـصع  نادربا ، نادرب ، ار  ماش  ماب و  و  دـنرادن ، یبسانم 
مه اب  زور  بشب و  میتفای و  برع  دزن  زور  بش و  تاعاس  مان  زا  هچنآ  تسنیا  تسنآ ، شبات  حبـص  هجلب  و  تسا ، رحـس  تعاـس  رخآ  هّبه 

، نایتف نایدابتم ، نامرثا ، ناعرـص ، نافدر ، نارـصع ، ناولم ، نامرـصا ، نایداح ، ناّدـجا ، نادـیدج ، نافرـص  ناـبئاد ، نوچ : دـناهداد  اـهمان 
: ریمس انبا  ریمج ، انبا  تابس ، انبا  نادیرط ،

، دـنوشیم هزات  هتـسویپ  نوچ  ناّدـجا  نادـیدج و  دـنراگزور : تشذـگ  هکنآ  يارب  نافرـص  دـندمآ ، تفر و  رد  هتـسویپ  هکنآ  يارب  نابئاد 
راگزور ینعمب  رـصع  زا  نارـصع  دننامز ، زا  ياهکیت  نوچ  ناولم  دنربیم ، ار  اهرمع  نوچ  نامرـصا  دنناریم ، گرمب  ار  مدرم  نوچ  نایداح 

ینعی نامرثأ  دننام ، ود  ینعمب  ددرگیمرب و  یکی  دوریم و  بآ  رس  رب  یکی  هک  رتش  ود  نوچ  ناعرص  دنشاب ، مه  یپ  رد  نوچ  نافدر  تسا ،
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هدنار نوچ  نادیرط  دـنناوج ، هزات و  هشیمه  نوچ  نایتف  دـنوشیم  رادـیدپ  نوچ  نایدابتم  دـشاب ، نتخادـنا  نادـند  مرث  اریز  ریپ  نیرید و  ود 
. راگزور ینعمب  بش و  رد  یئوگ  ناتساد  ریمس  ندوب ، مه  درگ  ینعمب  ریمج  تسا و  راگزور  ینعمب  مضب  تابس  يدوزب  دنوشیم 

زور بش و  دروم  رد  دنمدوس : تسیدئاوف 
شتـشگرب اـت  نیمز  يـالاب  زور  مین  هرئاد  زا  تسا  دیـشروخ  رذـگ  نیمّجنم  یخرب  دزن  یقیقح  یطـسو ، یقیقح و  تسا ، عوـن  ود  زور  - 1

تـسا لدعم  هرود  کی  زور  هنابـش  رظن  ود  رهب  اج و  نامهب  شتـشگرب  ات  نیمز  اریز  زور  مین  هرئاد  زا  تسنآ  رذـگ  یخرب  دزن  اجنامهب و 
هجرد  1 ابیرقت 30 / هک   ) شدوخ صوصخم  تکرح  اب  هتشگرب  قرـشم  يوسب  جوربلا  کلف  زا  تدم  نیا  رد  دیـشروخ  هک  یـسوق  هفاضاب 

رادقم یطسو  زور  و  تسا ،
9 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

اب یطـسو  تکرح  فالتخا  يارب  و  یطـسو ، ریـس  اب  هدرک  یط  جوربلا  هقطنم  زا  دیـشروخ  هک  یـسوق  کی  هفاضاب  تسا  لّدعم  هرود  کی 
قفا فالتخاب  حالطصا  ود  رهب  زور  یلو  دوشیم ، رادیدپ  يرایسب  ياهزور  رد  هک  دنراد  فالتخا  یکدنا  یطـسو  یقیقح و  زور  یمیوقت 

. دنوشن فلتخم 
ینعم نیاـب  زور  و  رگید ، بورغ  اـت  دیــشروخ  بورغ  زا  یخرب  دـنریگ و  شرگید  ندـمآرب  اـت  دیــشروخ  ندـمآرب  زا  ار  زور  مـه  یخرب 

لک شخرچب  تسا  دیـشروخ  تشگرب  زور  هنابـش  هتفگ : ناحیر  وبأ  تسا  رّرقم  دوخ  ّلحم  رد  هچنانچ  دوشیم  فلتخم  قاـفآ  فـالتخاب 
دروآ و باسحب  اج  کی  قفا  ناوتیم  ار  همیظع  هرئاد  ره  اریز  دشاب ، همیظع  هرئاد  هکنیا  طرـشب  هدش  بوسحم  نآ  زاغآ  هک  اجنآ  ات  كالفا 

. دخرچیم نآ  رب  دوخ  بطق  ود  رب  کلف 
بورغ اـت  تسا  دیـشروخ  بورغ  ماـگنه  زا  شزور  هنابـش  کـی  هـتفرگ و  باـسحب  برغم  ياـههطقن  زا  ار  زور  هنابـش  زاـغآ  برع  سپس 
ماگنه نآ  و  یموجن ، باسح  قبط  هن  ون  هاـم  دـید  هیاـپ  رب  تسا  باـتهم  شدرگ  يور  اـهنآ  ياـههام  هکنیا  يارب  ادرف ، رد  قفا  زا  شرگید 

لیلد دـنناد و  زور  زا  شیپ  ار  بش  مه  هتفه  شدرگ  رد  دنرامـش و  زور  شیپ  ار  بش  دـنناد و  دوخ  هام  زاـغآ  هک  تسا  دیـشروخ  بورغ 
هوالعب تشاد  شیپ  ار  کـیرات  بش  دـیاب  هدـمآ و  نآ  لابندـب  ینـشور  تسا و  ینـشور  زا  شیپ  یکیراـت  هبتر  هک  تسنیا  اـهنآ  ناـقفاوم 
رـصانع درآ و  یگتـسخ  تکرح  اریز  تسیراچان  زاین و  يور  هک  دناهداد  هبلغ  زور  شبنج  رب  دراد  شیاسآ  شمارآ و  هک  ار  بش  نوکس 

. دنام اهنادب  هچنآ  دزیخرب و  جوم  نافوط و  هلزلز و  هک  تسا  تکرح  زا  دنرواین و  یهابت  تکرحیب 
هام هیاپ  اهنآ  باسح  اریز  دیآرب ، زاب  ادرف  ات  دوش  زاغآ  دیشروخ  ندمآرب  زا  زور  هنابـش  دنیوگ  ناشناقفاوم  سرف و  مور و  زا  نارگید  اّما  و 

یکیرات دراد و  یتسه  ینـشور  هک  دـنرآ  لیلد  تسا و  بش  زا  شیپ  اـهنآ  زور  و  تسین ، نآ  زج  باـتهم و  شدرگب  هتـسباو  تسا و  اـهنآ 
اب و  گرم ، هن  تسا  یگدنز  مدـع و  هن  تسا  دوجو  اریز  دـنهد  هبلغ  نوکـس  رب  ار  تکرح  دـشاب و  یتسین  رب  مدـقم  یتسه  تسا و  تسین 

اهنآ
10 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

دریگن وب  ناور  بآ  و  ناریپ ، ناراکیب و  زا  شیب  دنتـسردنت  ناوج  رگراک و  و  تسا ، نیمز  زا  هب  كرحتم  نامـسآ  هکنیاـب  دـننک  هضراـعم 
. هداتسیا بآ  نوچ 

باسح نآ  هیاپ  رب  هرئاد و  نامهب  شتـشگرب  ات  دـنریگ  زور  مین  هرئادـب  دیـشروخ  ندیـسر  زا  ار  زور  اهنآ  نادنمـشناد  هژیوب  نیمّجنم  اّما  و 
ار هدربمان  هرئاد  ناهن  همین  یخرب  دنزاس و  صخشم  نآ  هیاپ  رب  ار  نارتخا  ياج  و  دنریگ ، راهنلا  فصن  هرئاد  نامه  زا  ار  زور  زاغآ  دننک و 

تقیقح کـیب  ضارتـعایب و  تسا  یحالطـصا  همه  و  نارایرهـش ، جـیز  فـلؤم  دـننام  دـنرادهگن  باـسح  بـش  هـمین  زا  هـتفرگ و  زاـغآ 
. دندرگرب

. تسا رایسب  اهنآ  دزن  رد  قفا  ربارب  رد  راهنلا  فصن  هرئاد  رابتعا  لیلد  و 
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جوربلا ۀقطنم  رد  دیشروخ  ریـس  هکنیا  يارب  تسا  نشور  ناشفالتخا  یبوخب  اهفوسک  رد  تسین و  یکی  هشیمه  زور  هنابـش  هزادنا  نوچ  - 1
علاطم رد  لیدعت  نیا  فالتخا و  عفر  يارب  دراد  لیدعتب  زاین  ددرگیم و  شیب  مک و  رئاود  رب  مه  جوربلا  ۀقطنم  رذگ  دوشیم و  دنک  دـنت و 

ره رد  تسا و  فلتخم  اج  ره  رد  هک  قفا  هرئاد  زا  تسا  رتناسآ  تسا  تخاون  کی  نیمز  عاقب  همه  رد  هک  راـهنلا  فصن  هرئاد  رب  دیـشروخ 
مظنیب مامتان و  اهنآ  رب  لـمع  دـنکیم و  تواـفت  اـهنآ  رب  جوربلا  ۀـقطنم  رذـگ  دوشیم و  دـیدپ  رگید  ضرع  فلاـخم  یلکـش  رب  یـضرع 

. دوشیم
زا تسا  بکرم  قفا  رئاود  هلصاف  یلو  دوشیم  يریگهزادنا  نآ  هباشم  ياههرئاد  لدعم و  هرئاد  نامه  اب  راهنلا  فصن  رئاود  نایم  هلصاف  - 2
رد ضرع  یفارحنا  طخ  و  دراد ، راهنلا  فصن  نامهب  رظن  اهنآ  لوط  طخ  رد  نارتخا  ياج  حیحصت و  و  لامش ، بونجب و  فارحنا  زا  نآ و 

رگا و  دندرک ، رظن  فرـص  رگید  رئاود  زا  دیآرد و  تخاون  کی  اهنآ  باسح  هک  دـندرک  رایتخا  ار  ياهرئاد  ور  نیا  زا  و  دوشن ، روظنم  نآ 
تسار هار  هک  تسا  اطخ  نیا  رترود و  یهار  زا  نتفر  اب  یلو  دادیم  ار  راهنلا  فصن  هرئاد  هجیتن  نامه  زاب  دنتشادیم  روظنم  ار  قفا  هرئاد  مه 

. دنسر دصقمب  ات  دنور  رود  هارب  ادمع  دنراذگب و  ار 
ربارب رد  یعرش  زور  زاغآ  هک  تسین  یّکش  و  دشاب ، راهن  فیدر  هک  دیآ  بش  ربارب  رد  یهاگ  تسا و  زور  هنابش  زور  زا  روظنم  یهاگ  - 2

مدهدیپس زا  بش 
11 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

زا ار  زور  مور  سراف و  نیمّجنم  یلو  هعیـش ، رثکأ  دزن  قرـشم  یخرـس  ندش  ناهن  ات  یخرب و  دزن  رد  دیـشروخ  صرق  ندـش  ناهن  ات  تسا 
نیا تسا و  نیمه  هزور  زج  رد  مه  یعرـش  زور  هتفگ  هدرک و  مهرد  ار  حالطـصا  ود  نیا  یخرب  نآ و  بورغ  ات  دنناد  دیـشروخ  ندـمآرب 

. میداد خساپ  نافلاخم  ياهههبش  زا  دنراد و  ام  هتفگ  رب  تلالد  هک  میدروآ  يرایسب  رابخا  تایآ و  ةالص  باتک  رد  ام  تسا و  ءاطخ 
دیشروخ مرج  عولط  زا  دنیوگ  شراهن  هک  بش  ربارب  رد  زور  اّما  زور و  هنابش  فیرعت  تسنیا  دیوگ : دوخ  شیپ  هتفگ  لابند  رد  ناحیر  وبأ 

مالـسا ءاـهقف  یخرب  هکنیا  زج  وگتفگیب  روـهمج  قاـفتا  دروـم  تسا و  مدرم  همه  فرع  نیا  تسنآ و  سکعرب  بش  شبورغ و  اـت  تسا 
ات دیـشونب  دیروخب و  و   » یلاعت ادـخ  لوقب  هدروآ  لیلد  هزور و  تدـم  ربارب  دیـشروخ  بورغ  ار  شنایاپ  هتـسناد و  مدهدـیپس  ار  زور  زاغآ 
دح ود  نیا  هک  هدش  یعدم  و  هرقبلا » - 187 بش ، ات  دیرب  رسب  ار  هزور  سپس  دوش  نشور  امش  يارب  مدهدیپس  زا  هایس  هتشر  زا  دیپس  هتشر 

. تسا زور  فرط  ود 
نیاب نآ  دیدحت  مدرم  دزن  دوب  مدهدیپس  راهن  زاغآ  دوب و  راهن  نامه  هزور  تّدم  رگا  اریز  دیآیمن ، رد  هیآ  نیا  زا  هجو  چیهب  يأر  نیا  یلو 

یلو دنمهفیم  دننادیم و  همه  ار  بش  نوچ  درواین ، هدـیچیپ  ریبعت  نینچ  بش  زاغآ  زور و  رخآ  يارب  هچنانچ  تشادـن  انعم  لکـشم  ترابع 
مدرم همه  درک و  ءافتکا  بش  رکذب  اهنت  هکلب  درکن  نایب  نآ  دننامب  ار  شنایاپ  درک و  دودـحم  مدهدـیپسب  ار  هزور  زاغآ  یلاعت  ادـخ  نوچ 

. هدوبن زور  زاغآ  نایب  شزاغآ  زا  وا  دوصقم  هک  دش  هتسناد  تسا  دیشروخ  صرق  بورغ  نآ  هک  دننادیم 
- دومرف ات  ناتنانز - اـب  تولخ  هزور  بش  رد  امـش  رب  دـش  لـالح   » هک تسا  یلاـعت  ادـخ  لوق  دراد  اـم  هتفگ  یتسرد  رب  تلـالد  هچنآ  زا  و 

شیپ هچنانچ  همه  بش  ات  هن  ینیعم  تقو  ات  درک  دازآ  ار  ندیشون  ندروخ و  ترشابم و  و  هرقبلا » بش 187 - ات  دینک  مامت  ار  هزور  سپس 
هرامـش بـش  زا  یخرب  زور و  کـیب  ار  دوـخ  هزور  و  دوـب ، مارح  ناناملـسم  رب  رخآ  ءاـشع  زا  سپ  ندیـشون  ندروـخ و  هـیآ  نـیا  لوزن  زا 

هکلب دندرکیمن 
12 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. دندرکیم هرامش  زور  اب 
نیا و  دنـشاب ، نادان  بش  زور و  زاغآب  نآ  زا  شیپ  مدرم  هک  دیآ  مزال  مدرمب  هدوب  زور  زاغآ  ندنامهف  نآ  زا  شدوصقم  دوش  هتفگ  رگا  و 

اب تسا  یفراعتم  ریغ  يراذگمان  کی  ریبعت و  رد  تسا  یفالتخا  مه  نیا  تسا ، یفرع  راهن  زا  ریغ  یعرش  راهن  دنیوگ  رگا  تسیندشن ، دوخ 
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و تسا ، قفاوم  ام  اب  دـصقم  رد  فرط  هاگ  ره  میتسین  نادرگور  یظفل  راتفگ  نیا  زا  اـم  تسین و  زور  زاـغآ  زور و  زا  يرکذ  هیآ  رد  هکنیا 
رد ود  ره  قرـشم و  يوس  رد  تسا  مدهدـیپس  دـننام  برغم  يوس  رد  هدـیپس  اریز  تسا ، نشور  شفـالخ  هک  دراد  هدـیقع  يزیچب  هنوـگچ 

دندش راچد  نآ  شریذپب  هعیش  یخرب  و  دشاب ، نآ  نایاپ  قفـش  یناهن  دیاب  دشاب  زور  زاغآ  مدهدیپس  رگا  و  دننامه ، تلاح  رد  ربارب و  تلع 
«. 1»

راهب و زاغآ  رد  دـنوش ، ربارب  راب  ود  لاس  رد  زور  بش و  هکنیا  رد  تسا  ام  قفاوم  تسا  فلاخم  اـم  اـب  زور  زاـغآ  رد  هک  یـسک  هوـالعب  و 
زا نآ  ندـش  رود  تیاهن  شرتهاتوک  تسا و  لامـش  بطق  هب  دیـشروخ  ندـش  کـیدزن  تیاـهن  زور  رتدـنلب  هک  تسا  قفاوم  زیئاـپ و  زاـغآ 

ار بش  درب  ورف   » یلاعت ادخ  لوق  يانعم  تسا  نیمه  و  تسا ، ناتـسمز  زور  رتهاتوک  ربارب  ناتـسبات  بش  رتهاتوک  هک  تسا  قفاوم  تسنآ و 
«. رمزلا - 5 بش ، رب  ار  زور  دناخرچب  زور و  رب  ار  بش  دناخرچب  و   » یلاعت ادخ  لوق  و  جحلا » - 16 بش ، رد  ار  زور  درب  ورف  زور و  رد 

زا دنناوتن  تعاس و  شش  ار  مود  مین  دنناد و  تعاس  شـش  ار  زور  تسخن  مین  هک  دنرادن  هراچ  دنریگ  هدیدن  ای  دننادن  ار  اهنیا  همه  رگا  و 
زور تسخن  تعاس  شش  هب  تبسن  قباست  رد  اهنآ  لضافت  هک  تسا  عیاش  هعمجب  نازاتشیپ  لئاضف  رد  ربخ  نیا  نوچ  دنهن  مه  رب  هدید  نآ 

تقو ات  تسا ، زور  لوا  هک  هعمج  زامن  يوسب  تسا  هعمج 
13 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. هیوتسم هلدتعم  تاعاس  هن  تسا  هجوعم  هینامز  تاعاس  تاعاس  نیا  زا  دوصقم  لاوز و 
يوتش بالقنا  يوس  ود  رد  دیـشروخ  هک  دشاب  یماگنه  زور  بش و  يربارب  دیاب  میریذپب  ار  اهنآ  يوعد  مینک و  هحماسم  اهنآ  اب  ام  رگا  و 

عولط و سوق  نایمب  دیـشروخ  ندیـسر  راهّنلا  فصن  و  دـشابن ، ناتـسبات  زور  ربارب  ناتـسمز  بش  تسا و  اـهاج  یخرب  رد  اـهنت  نآ  تسا و 
تاکرح زا  هک  دـناد  یبوخب  یـسک  اهنآ  رب  ار  تاعانـش  نیا  موزل  تسا و  هتفریذـپ  تریـصب  لهأ  دزن  اـهنیا  همه  فـالخ  و  دـشابن ، بورغ 

. دشاب علّطم  یکدنا  اههرک 
بش دنیوگیم  بورغ  کیدزن  هک  تسا  نآ  دننام  نیا  تفر  بش  میدرک و  دادماب  دنیوگ  مدهدیپس  رد  مدرم  هک  دبسچب  نیاب  یـسک  رگا  و 

رد دمآ  ادخ  نامرف   » هدومرف یلاعت  ادخ  هچنانچ  تسا ، زاجم  هجو  رب  تسا و  بش  زور و  ندش  کیدزن  نایب  نیا  تشذگ و  زور  میدرک و 
هتـسهآ ینعی  « ) تسنابزیب زور  زامن  : » هدومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسنیا  ام  راتفگ  هاوگ  و  لحنلا » - 10 دیباتشم ، نآ 

(. دوش هدناوخ 
بش زامن  نیلوا  زور و  زامن  نیلوا  نایم  هک  دنناوخ  یطسو  ار  رـصع  تسا و  زور  زامن  تسخن  نوچ  دنمان  یلوا  ار  رهظ  زامن  مدرم  هکنیا  و 
هتفگ زا  دروآ  لیلد  تستایرورـض و  فالخ  رب  نآرق  دیوگ  هک  ار  یـسک  هتفگ  مینک  یفن  هک  تسین  نیا  زج  اجنیا  رد  نم  روظنم  و  تسا ،
هتفگ يو  هک  هچنآ  و  نآ ، فالخ  رب  يرایـسب  هلدا  دیایب و  اهنیا  همه  باوج  میوگ : نم  نایاپ )  ) باوصلل قفوملا  هَّللا  رّـسفم و  ای  هیقف  کی 

وا هتفگ  رتشیب  و  دـنادیم : مدهدـیپس  نامه  ار  زور  زاغآ  مه  ماـع  فرع  هکلب  تسین  عرـش  فرع  رد  اـم  هتفگ  یفاـنم  دـشاب  تسرد  مه  رگا 
. خلا دوب  راهن  زاغآ  هزور  زاغآ  رگا  هتفگ  هکنیا  و  تسین ، ینخس  نآ  رد  تسا و  دیشروخ  عولط  زور  زاغآ  موجن  بسح  رب  هک  تسنیا 

ادخ تسا  راهن  زاغآ  دیشروخ  عولط  باسح  لهأ  دزن  نوچ  هک  تسنیا  شباوج 
14 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

دروآ ار  قفرم  ات  ءوضو ، هیآ  رد  دوشیم  هتفگ  ینعم  دنچب  دـی »  » نوچ هچنانچ  تسا ، یعرـش  زور  اجنیا  رد  دوصقم  هک  هدرک  نایب  هناحبس 
. دادن حیضوت  ار  نآ  دوبن  یفالتخا  زور  رخآ  رد  نوچ  درک و  صّخشم  ار  انعم  کی  و 

دناهدیمرآ و بش  رد  نوچ  مدرم  هک  دیایب  نوچ  دیـشروخ  بورغ  ار  بش  زاغآ  دناد و  مدهدیپس  ار  زور  زاغآ  صاخ  ماع و  فرع  انامه  و 
ایند و نید و  رظن  زا  دندرمش  تمینغ  راکب  هجوت  تکرح و  يارب  ار  حبص  ینـشور  دندیـشک ، یکیرات  رثأ  رب  دوخ  مزال  ياهراک  زا  تسد 
، تسا ادج  مه  زا  رظن  نیا  زا  شنایاپ  راهن و  زاغآ  دنتفرگ و  هرهب  تحار  يارب  بورغ  یکیرات  زا  دناهتـسخ و  اریز  تسا  سکعرب  بش  رد 
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رد نخس  تسا و  یموجن  حالطصا  نیلادتعا  رد  زور  بش و  يربارب  و  تسا ، یبیرقت  تسا  راهنلا  فصن  لاوز  هک  هدیسر  عرـش  رد  هچنآ  و 
. هَّللا ءاشنا  دیایب  ةالص  باتک  رد  اهنیا  همه 

هن تسا  هعمج  زور  زا  شیپ  بش  دوصقم  الثم  هدیسر  هعمج  بش  يارب  هچنآ  و  تسا ، زور  زا  شیپ  بش  عرـش  رظن  زا  هک  درادن  کش  - 3
رب عرش  ماکحا  تسا و  اهنآ  دوخ  حالطـصا  تسا  هتـشذگ  زور  زا  هدنیآ  بش  هک  دنناد  ربتعم  برع  یخرب  نیمّجنم و  هچنآ  و  نآ ، زا  سپ 

هیریغم متفگ : مالّسلا  هیلع  مشش  ماماب  هک  دیزی  نب  رمع  زا  یقثوم  دنـسب  ( 332  ) هضور رد  تسا  ینیلک  تیاور  شلیلد  و  دریگن ، هیاپ  اـهنآ 
: دنتفگ دندید  ار  ون  هام  نوچ  هلخن  نطب  لها  اریز  تسا ، هتـشذگ  بش  زا  زورما  دنتفگ  غورد  دومرف : تسا ، هدنیآ  بش  زا  زورما  دـنرادنپ 

. دمآ مارح  رهش 
زا هک  هدروآ  رایـسب  راـبخا  یـشک  تسا و  نعط  دروـم  مومذـم و  هک  دـندوب  یلجب  دعـس  نب  ةریغم  ناوریپ  هیریغم  هک  تـسنیا  شحیـضوت :

یخرب رد  و  دوب ، هیرتب  هیدیز  زا  درکیم و  توعد  نسح  نب  هَّللا  دبع  نب  دـمحمب  ار  مدرم  هک  هدـش  تیاور  تسا و  مجنپ  ماماب  نادـنبغورد 
یلـص ربمغیپ  هک  تسنیا  تسا  خیرات  ریـسفت و  رد  هک  هلخن  نطب  ناتـساد  نافلاخم و  زا  ادخ  نید  نازاسنوگرگد  ینعی  تسا  هّریغم )  ) خسن

نابهدید و  دریگ ، لزنم  فئاط  هکم و  نایم  هلخن  رد  دومرف : واب  داتسرف و  نارجاهم  زا  نت  ای 12  اب 8  ار  شحج  نب  هَّللا  دبع  هلآ  هیلع و  هَّللا 
. دنادب ار  اهنآ  رابخا  دننکیم و  هچ  ات  دشاب  شیرق  سررب  و 

15 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
رظنب دوب  مود  يدامج  رخآ  زور  دنتفای و  اجنآ  رد  شیرق  یناگرزاب  ناوراک  اب  ار  یمرـضح  نب  رمع  و  دـندش ، دورف  هلخن  هب  ات  دـنتفر  اهنآ 

هدش و امـش  يزور  هک  تمینغ  نمـشدب و  تسیدروخرب  تفگ  یکی  دندش ، وگتفگ  رد  مه  اب  ناناملـسم  دوب و  هدـش  بجر  هام  یلو  اهنآ 
ورمعب هجیتن  رد  و  تسناد ، لالح  ار  نآ  دیزرو و  تمینغب  عمط  دیابن  هدش و  مارح  هام  تفگ  يرگید  دشاب و  هدـش  مارح  هام  تسین  مولعم 

. دنتفرگ تمینغب  ار  شناوراک  دنتشک و  ار  وا  دنتخات و  یمرضح  نب 
رد گنج  ایآ  دنتفگ  دـندش و  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رب  ات  دـندمآ  هنیدـم  يوسب  ناشاههدـنیامن  دیـسر و  شیرقب  شرازگ  نیا 

دیآرب يربخ  زا  و  هرقبلا » هیآ 217 - رخآ  ات  نآ  رد  دربن  مارح و  هام  زا  تدنـسرپ   » داتـسرف ار  هیآ  نیا  ادـخ  و  تسا ؟ لالح  مارح  ياههام 
شیپ بش  سپ  دمآ  بجر  دنتفگ  ون  هام  ندید  ضحمب  هباحـص  هک  دروآ  هاوگ  ماما  و  دندرک ، بجر  ون  هام  ندید  زا  سپ  ار  راک  نیا  هک 

درادـن تاـفانم  نیا  اـب  تسا  بش  زا  شیپ  زور  شنیرفآ  هک  تشذـگ  هچنآ  و  تـسا ، زور  هنابـش  کـی  وا  زا  سپ  راـهن  اـب  تـسا و  زور  زا 
. تسا نشور  هچنانچ 

زور هنابـش  تاعاس  دـندیمان ، هلدـتعم  هیوتـسم و  تاعاس  ار  اهنآ  دـندومن و  شخب  ربارب  شخب  هـب 24  ار  یطـسو  یقیقح و  زور  هنابـش  - 4
ژک تاـعاس  ار  اـهنآ  ربارب و  دـننک  شخب  هب 12  لـصف  ره  رد  ار  بـش  زور و  هـک  اـسب  و  یطـسو ، ار  یطـسو  دـنیوگ و  یقیقح  ار  یقیقح 

و ناشهزادنا ، هن  دوش  فلتخم  ناشهرامـش  هک  هیوتـسم  تاعاس  فالخب  دوش  فلتخم  ناشهزادنا  هاتوک  دنلب و  ياهزور  رد  نوچ  دـنناوخ ،
هچنانچ هدروآ  انعم  نیدب  ار  تاعاس  رابخا  زا  يرایسب  و  دنشاب ، بش  ای  زور   1 هشیمه 12 / اریز  دنناوخ  هینامز  ار  اهژک  و  دنسکعرب ، اهژک 

. میدرک هراشا  نادب 
بش زا  یئزجب  تاعاس  رابخا  یخرب  رد  هک  اسب  و  اهقفا ، همه  رد  دنربارب  هشیمه  نیلادتعا  ماگنه  ءاوتسا و  طخ  رد  تاعاس  هنوگ  ود  نیا  و 

زا دـعب  تعاس  لاوز ، تعاس  دیـشروخ ، عولط  مدهدـیپس و  نایم  تعاس  دـننام  دراد ، یـصاخ  فصو  ای  یمکح  هک  دوش  قالطا  زور  اـی  و 
ینامز رب  دوش  قالطا  ای  اهنآ و  دننام  بش و  رخآ  تعاس  رصع ،

16 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
دننام تسا  یمکح  ای  هعقاوب  صوصخم  هک  ینامز  رب  دوش  قالطا  زور  اسب  هچنانچ  تمایق  ینعمب  تعاس  دـننام  زور  بش و  زا  ياهکیت  زج 

«. میهاربا - 5 ادخ ، ياهزورب  نک  ناشروآ  دای   » هدومرف مه  ادخ  و  نینح ، زور  تمایق ، زور 
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زا یئاههکیت  ار  ناشهرهچ  هتفرگ  ورف  وگ   » ّلج ّزع و  ادخ  لوق  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  هضور :) - 253  ) یفاک رد  - 12
. دنیازف دنراد و  يرتشیب  یکیرات  اهنآ  نینچمه  تسا  رتکیرات  نوریب  ياضف  زا  بش  رد  هناخ  هک  ینیبن  دومرف : سنوی » - 27 کیرات ، بش 
هک هاگنآ  دومرف : مناوخب ؟ یک  ار  دادماب  تعکر  ود  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  مدیسرپ  هک  یمرضح  رکب  یبا  زا  شدنسب  بیذهت : رد  - 13

. دنمان عیدص  ار  نآ  برع  هک  تسنآ  و  قفا ، رب  دوش  نهپ  مدهدیپس 
نامه نآ  تسا و  زاجم  عیدـصلا  علط  رجفلا و  عدـصنا  هک  تسا  ساسا  رد  و  تسا ؛ دادـماب  ریما  نوچ  عیدـص  هک  تسا  سوماـق  رد  ناـیب :

. تسا مدهدیپس 
17 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هتفه ياهزور  سحن  دعس و  رد  یتایاور 

ّلج ّزع و  ادـخ  يارب  نآ  رد  تستداـبع ، زور  هعمج  زور  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـت  شدنـسب  (: 26  ) لاـصخ رد  - 1
زور تسا ، هّیما  ینب  زا  هبنـشود  زور  تسا ، اهنآ  هعیـش  زا  هبنـش  کی  زور  تسا ، مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  نآ  زا  هبنـش  زور  دینک ، تدابع 
متّما يارب  نآ  رد  اهراکب  یتسدشیپ  تسا و  كرابم  هبنشجنپ  زور  تسا ، اهنآ  حتف  سابع و  ینب  زا  هبنشراهچ  تسا ، یمارآ  زور  هبنـشهس 

. دراد تکرب 
: دومرف شناتسود  زا  یکیب  هک  هدناسر  مشش  ماما  ات  هک  شدنسب  (: 26 - ) 2

هَّللا یلص  ربمغیپ  زا  یثیدح  تفگ : درم  نآ  دراد ؟ هچ  هبنش  کی  دومرف : تسا ، هبنش  کی  زور  تنابرق  تفگ : يورن ؟ نوریب  ارچ  ینالف  يا 
هَّللا یلص  ادخ  لوسر  دنتفگ ، غورد  دنتفگ ، غورد  دومرف : تسا ، ریـشمش  يزیت  نوچ  هک  دیـسرتب  هبنـش  کی  يزیت  زا  هک  هدمآ  هلآ  هیلع و 
دراد ار  ود  ره  مان  دومرف : روطچ ؟ هبنـشود  تنابرق  متفگ : دـیوگ : تسا  ّلج  ّزع و  ادـخ  ياـهمان  زا  یکی  دـحا ، هدومرفن ، نینچ  هلآ  هیلع و 

. تسین مادک  چیه  دراد و  ار  ود  ره  مان  تفگ : درم  نآ 
دش متس  نآ  رد  وا  یصو  هک  يزور  تفرگ و  ناج  ار  شربمغیپ  هک  يزور  یلاعت  ادخ  مهفب  متفگ  زاب  ار  وت  نوچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

دیمان ار  نآ  ود  ره  مانب  تسنادیم و 
18 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

غورد شاهچ  نادـب  دـیوش  اـهر   » ّلـج ّزع و  ادـخ  لوق  ینعم  تسنیا  هدـش و  هدـیرفآ  خزود  نآ  رد  دوـمرف : هبنـشهس ؟ سپ  متفگ : دـیوگ :
«. تالسرملا - 31 - 29 دریگولج ، هرارش  زا  هن  دراد و  یکنخ  هن  هک  هّرپ + هس  ياهیاسب  دیوش  اهر  دیتسناد +

: دیوگ هدش ، هتخاس  خزود  هیاپ  راهچ  دومرف : هبنشراهچ ؟ سپ  متفگ : دیوگ :
ادخ دومرف : هعمج ؟ سپ  متفگ : دیوگ : دش  هبنـشجنپ  زور  هک  دیرفآ  ار خ ب ) تشهب   ) ار جنپ  نآ  رد  ادـخ  دومرف : هبنـشجنپ ؟ سپ  متفگ :

دـندش و عطقنم  ناشراگدرورپ  هب  نآ  رد  اههتـشرف  دومرف : هبنـش ؟ سپ  متفگ : دـیوگ : درک ، عمج  تیـالو  يارب  ار  قلخ  نآ  رد  ّلـج  ّزع و 
. هدوب هناگی  هشیمه  وا  هک  دنتفای 

يارب دندیرب  دوخ  ياهراک  زا  ینعی  هکئالملا » تتبس   » مالسلا مهیلع  دناءاسک  باحـصا  جنپ  و  رمع ، رکب و  یبا  مانب  ینعی  ود  ره  مانب  نایب :
ادخ هکنآ  يارب  هدش  هدیمان  تبس  زور  دناهتفگ  و  تسا ..  راک  زا  ندیرب  تبس  لصا  هتفگ  شتادرفم  رد  بغار  یلاعت  ادخ  هراب  رد  هشیدنا 

نادب دـیرب و  راک  زا  هبنـش  زور  هدومرف و  هچنانچ  دـیرفآ  زور  شـش  رد  ار  اهنآ  درک و  زاغآ  هبنـش  کی  زور  ار  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ 
. هدش هدیمان 

: دیوگ یخرک  فلد  یبأ  نب  رقص  زا  شدنسب  (: 34 - 33  ) لاصخ رد  - 3
تفگ درک و  یهاگن  نمب  لّکوتم  نابرد  یقاّرز  مریگ و  يربخ  وا  زا  مدـمآ  نم  درب  هرماسب  ار  يرکـسع  نسحلا  وبأ  ام  ياقآ  لّکوتم  نوچ 
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متفگ دیـسرپ و  ار  زیچ  همه  نم  زا  و  نیـشنب ، تفگ : تسا ، ریخ  داتـسا  ای  متفگ : يراد ؟ راک  هچ  رقـص  يا  تفگ : متفر ، وا  دزن  نم  يآرد 
کی يارب  متفگ : يدـمآ ؟ هچ  يارب  يراد و  راک  هچ  تفگ : نمب  سپـس  درک و  رود  دوخ  درگ  زا  ار  مدرم  دـیوگ : مدـمآ  هک  مدرک  اـطخ 

، شاب شوماخ  تفگ  تسا ، نینمؤملا  ریما  میاـقآ  تسیک ؟ میاـقآ  متفگ : يرآ  تسدـب  دوخ  ياـقآ  زا  يربخ  يدـمآ  دـیاش  تفگ : يربخ ،
. هَّلل دمحلا  متفگ : ماهدیقع ، مه  وت  اب  نم  سرتن ، نم  زا  تسا  قح  رب  ماما  نامه  وت  ياقآ 

وا دزن  زا  یچتسپ  ات  نیشنب  تفگ  يرآ  متفگ : ینیبب ؟ ار  وا  یهاوخیم  تفگ :
19 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

اهنت ار  اهنآ  ربب و  تسا  ینادنز  يولع  هک  یقاطا  رد  ار  وا  ریگب و  ار  رقص  تسد  تفگ : شمالغب  دش  نوریب  وا  نوچ  متسشن و  دیوگ  دورب ،
شربارب هتسشن و  يریـصح  يور  ترـضح  نآ  مدید  هاگانب  مدمآرد و  نآ  رد  نم  درک و  هراشا  ياهناخب  درب و  اج  نادب  ارم  دیوگ  راذگب ،

زا يربخ  مدمآ  متفگ : يدمآ ؟ هچ  يارب  دومرف : دـعب  نیـشنب  رقـص  يا  دومرف : داد و  باوج  مدرک و  مالـس  واب  دـیوگ  تسا  هدـنک  يروگ 
: متفگ دنناسرن  يدب  امب  نونکا  روخم  مغ  رقص  يا  دومرف  درک و  هاگن  نمب  متسیرگ ، مدرک و  روگ  نادب  یهاگن  سپـس  دیوگ  مریگب  امش 

. هَّلل دمحلا 
: دومرف ممهفیمن  ار  شیانعم  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  یثیدح  متفگ : سپس 

هک هاگنآ  زا  میتسه  ام  اهزور  يرآ  دومرف : دراد ، انعم  هچ  دننک » ینمشد  امش  اب  ات  دینکن  ینمشد  اهزور  اب  : » هدومرف هکنیا  متفگ : تسیچ ؟
نیسح نسح و  نینثا  تسا ، نینمؤملا  ریما  زا  هیانک  دحا  تسا ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  مان  تبس  دندش  هدیرفآ  نیمز  اهنامـسآ و 

و منم ، یلع و  نب  دّمحم  یسوم ، نب  یلع  رفعج ، نب  یسوم  ءاعبرا : تسا ، دّمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دّمحم  نیسحلا ، نب  یلع  ءاثلث  دشاب ،
لدع زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  وا  دنوش ، مهارف  شدرگب  نایوجقح  هورگ  هک  تسه  مرسپ  رسپ  هعمج  تسا ، یلع  نب  نسح  مدنزرف  سیمخ 

، دنشاب امـش  نمـشد  ترخآ  رد  ات  دینک  ینمـشد  اهنآ  اب  ایند  رد  ادابم  مایا  ینعم  تسنیا  هدش ، قحان  متـس و  زا  رپ  هکنیا  زا  سپ  دنک  داد  و 
. منارگن تیارب  هک  ور  نوریب  نک و  عادو  دومرف : سپس 

ّزع ادخ  هچنانچ  دننکن  كرد  ار  انعم  قح  لهأ  زج  ات  دندومن  ناماما  زمر  ار  اهنآ  یلو  دنتـسین  ماما  تقیقح  رد  اهزور  هتفگ : هر - قودص -
هچنانچ هدومن و  نیسح  نسح و  یلع و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زمر  ار  ِنیِمَْألا  ِدَلَْبلا  اَذه  َو  َنِینیِس ، ِروُط  َو  نوتیز  نیت و  ّلج  و 

. تسا هدروآ  مصخ  ود  دواد و  ناتساد  رد  ار  نآ  هک  یسک  رب  انب  هدروآ  نانز  هیانک  زمر و  ار ) نادنپسوگ   ) جاعن ّلج  ّزع و 
مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  هدروآ ، نآرق  رد  هشیدنا  زا  هیانک  ار  نیمز  رد  ریس  هچنانچ  و 

20 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
: دومرف مورلا » - 9 نیمز ، رد  دینکن  ریس  ایآ  ، » ّلج ّزع و  ادخ  لوق  زا  دش  شسرپ 

. نآرق رد  دیرگنن  ایآ  هک : تسنیا  دوصقم 
لکا ادـخ  هچنانچ  و  هرقبلا » - 135 دـیراذگن ، هدـعو  اهنآ  اب  یناهن  یلو   » ّلج ّزع و  ادـخ  لوق  رد  هدروآ  عامج  زا  هیانک  ار  ّرـس  هچناـنچ  و 

هک تسنیا  دوصقم  و  ةدئاملا » - 75 كاروخ ، دندروخیم  هک  دندوب  و   » هدومرف شردام  یـسیع و  هراب  رد  هدروآ و  طّوغت  زا  هیانک  ار  ماعط 
درک یحو  و   » دوخ لوق  رد  هدروآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هیانک  ار  نیبگنا ) سگم   ) لحن هچنانچ  و  دندرکیم ، طوغت 

. تسا رایسب  نآ  دننام  و  لحنلا » - 68 لحن ، هب  تراگدرورپ 
دمهفب ار  ماهدیقع  هکنیا  زا  ینارگن  يارب  نم  دنادب و  ار  مندمآ  ببـس  هک  يدنچ  روما  زا  درک  یـسرپزاب  ارم  ینعی  مدقت » ام  ینذخا  : » نایب

شلابندب هچنآ  دوب و  مندوب  هعیـشب  وا  نامگ  هیام  هک  هتـشذگ  ياهراکب  تبـسن  تفرگ  ارم  رکف  تسنیا  دوصقم  ای  مدش  نامیـشپ  ندمآ  زا 
نارتسا هک  هدوب  مد  هدیرب  شلـصا  تسا و  یـسراف  دیرب  هملک  دناهتفگ  تسناسرهمان و  تسا  دیرب  بحاص  هک  یچتسپ  دـسافم ، زا  دـیآ 

(. هدوب خسرف  راهچ  ای  ود  هک   ) يرب همان  زکرم  ود  نایم  تفاسمب  دناهتفگ و  رب  همانب  هدش و  برعم  دندوب و  نینچ  اهناسرهمان 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 625 

http://www.ghaemiyeh.com


رثکا اریز  تسا  یخرب  طبـض  فلاخم  هچ  رگا  هدوب و  هبنـشجنپ  زور  شتدالو  ای  تماما  هکنآ  يارب  دـندومن ، يرکـسع  زا  هیانک  ار  سیمخ 
هک تسا  یـسک  نیمجنپ  نوچ  ای  هدناسرن  ماجناب  ار  مشـش  لاس  نوچ  هتـشاد  تماما  لاس  جـنپ  هکنآ  يارب  ای  دـندرکن  صخـشم  ار  شزور 
هک رگید  یللع  يارب  ای  تسا  وا  زا  هیانک  هعمج  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  ماـماب  هتـسویپ  هکنآ  يارب  اـی  هدوب  نسح  شاهینک  اـی  شماـن و 

. مینادن
یلافدب و  تسدارم ، مه  نآ  رهاظ  و  دراد ، نطب  رهظ و  نآرق  نوچ  مه  اهنآ  رابخا  اریز  دـشاب  ربمغیپ  ربخ  نوطب  زا  ماما  ریـسفت  نیا  دـیاش  و 

نادناخ ءالوب  لسوتم  دنراد و  لکوت  ادخب  هک  نانآ  اما  و  مدرم ، اب  تسا  اهنآ  ینمشد  دوخ  نیا  دراد و  رثا  اهنادب 
21 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. دیایب خیش  سلاجم  تیاور  رد  هچنانچ  درادن  رثا  اهنآ  رد  تاعاس  ماّیا و  یسحن  دنامالّسلا  مهیلع  ربمغیپ 
زا دش  هدیسرپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دیوگ  يدنـسب  ( 27  ) لاصخ رد  و  ج 2 ص 247 )  ) نویع رد  و  ج 2 ص 285 )  ) للع رد  - 4

، هبنشود زور  نامتخاس  یسورع و  يارب  هبنش  کی  زور  تسا ، بیرف  گنرین و  زور  هبنـش  زور  دومرف : تساور  اهنآ  رد  هک  اهراک  اهزور و 
زور هبنشجنپ  زور  دننز ، دب  لاف  نادب  مدرم  هک  تسا  یموش  زور  هبنشراهچ  زور  نوخ ، گنج و  زور  هبنشهس  زور  شهاوخ ، رفـس و  يارب 

. جاودزا يراگتساوخ و  يارب  هعمج  زور  تستاجاح ، ندمآرب  ناریما و  رب  دورو 
. تسا ناراب  بلط  ءاقستسا و  لحمب  رفس  يارب  هبنشود  زور  هتفگ  هر - قودص -

. دوش هیقت  رب  لمح  هدیسر  هبنشود  هراب  رد  هچنآ  تسا  نکمم  نایب :
نخان هبنشهس  زور  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبأ  زا  تفگ  يرفعج  حلاص  نب  رکب  زا  شدنـسب  ج 1 ص 279 :)  ) نوـیع رد  - 5

. رطع نیرتهب  لامعتسا  يارب  هعمج  زور  تسا و  تجاح  يارب  هبنشجنپ  زور  دینک ، تماجح  دیورب و  مامح  هبنشراهچ  زور  دیریگب ،
. هدروآ ار  شدننام  ( 31  ) لاصخ رد 

زور دومرف : ادـخ ، شنیرفآ  تسخن  زور  زا  دیـسرپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هک  تسا  مالـس  نبا  ربخ  رد  ج 2 ص 156 :)  ) للع رد 
مود زور  نوچ  دومرف  نینثا  سپ  تفگ  دوب ، زور  لوا  دوب و  دودـحم  یکی و  هکنآ  يارب  دوـمرف : دـش  هدـیمان  دـحا  ارچ  تفگ : تسا  دـحا 
نوچ دومرف : سیمخ ؟ تفگ : دش ، ناهج  مراهچ  زور  نوچ  دومرف  ءاعبرا  تفگ : دش ، ناهج  مّوس  زور  نوچ  دومرف  ءاثلث  تفگ : دوب  ناهج 

: تفگ هدمآرب ، نامسآب  سیردا  هدش و  نعل  نآ  رد  سیلبا  تسا و  سنا  زور  نآ  دش و  مجنپ  زور 
زور دومرف  تبس ؟ تفگ : مدرم ) ياهراک  رب   ) تسیدهاش زور  تسیدوهـشم ، زور  دنوش ، عمج  نآ  رد  مدرم  هک  تسیزور  دومرف : هعمج ؟

ق» - 38 میرفآ ، زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  هتبلا  و   » دیامرف نآرق  رد  ادخ  هکنآ  يارب  تسا  راک  عطق 
22 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسا لیطعت  تبس  تسا و  زور  هعمج 6  ات  دحا  زا  و 
ره يارب  اهزور  تارایتخا  میاقآ  يا  متفگ : مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماماب  يزور  دـیوگ  ساون  یبا  ات  شردـپ  زا  خیـشلا  نبا  سلاجم  رد  - 7

نآب مدرک  حیحصت  مدومن و  هکنآ  زا  سپ  امنب  دومرف : میامنیم  امشب  هدیـسر و  نمب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  میاقآ  لوق  زا  يدنـسب  يراک 
رد ام  هعیش  لهس  يا  دومرف  مزادرپ ، راکب  مراد  ترورض  هک  اسب  تسا و  ساره  تسوحن و  اهزور  نیا  رتشیب  رد  میاقآ  يا  متفگ : ترضح 

سنا نج و  زا  نانمـشد  اهگرگ و  اههدـنرد و  نایم  تسدرود  ياهنابایب  ياههّرد  فرژ و  ياهایرد  هّجل  رد  رگا  دـننوصم و  ام  تیالو  هاـنپ 
یـشاب و اجک  ره  بسچب  نیرهاط  همئأ  تیالوب  نک و  لّکوت  ّلج  ّزع و  ادخب  دـناهدوسآ ، یـسرت  ره  زا  ام  تیالو  یتسود و  تکربب  دـنورب 

: وگب راب  هس  ورب و  یهاوخ  اج  ره  دادماب  رد 
زا راکمتــس  درگ و  بـش  ره  ّرــش  زا  دوـشن  نآ  رب  شروـی  دـصق  دـسرن و  تـسد  نآ  رب  هـک  وـت  عـینم  هاـنپ  رد  ایادـخ  راـب  مدرک  دادـماب  »

تربمغیپ نادـناخ  تیـالو  زا  ینـشوج  رد  يروآ  ساره  ره  زا  يرپـس  تشپ  رد  تیاـیوگ ، شوماـخ و  هدـیرفآ  ره  ّرـش  زا  تیاههدـیرفآ و 
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تسا و اهنآ  زا  قح  هکنیاب  نیقی  اب  اهنآ  همه  هتشرب  کّسمت  نانآ و  قحب  فارتعا  رد  صالخا  مکحم  يورابب  يرازآ  گنهآ  ره  زا  رانکرب 
يا مراد  زیهرپ  هچنآ  ره  ّرـش  زا  اهنادـب  هد  هانپ  ارم  دـنرود ، هک  ره  زا  مرود  و  دنتـسود ، ار  هک  ره  مرادتـسود  تسا  اهنآ  رد  تسا و  اهنآ  اب 

میتسب و ار  ناشمـشچ  يّدس و  اهنآ  سپ  زا  يّدس و  اهنآ  رب  زا  میداهن  ام  نیمز ، اهنامـسآ و  عیدبب  نم  زا  ار  نانمـشد  يدرک  عفد  راوگرزب ،
. ساره ره  زا  یشاب  شیاسآ  نمأ و  رد  ات  وگب  راب  هس  ار  نآ  مه  ماش  و  دننیبن »

ۀیآ نیتذّوعم و  و  َنیَِملاـْعلا ، ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  وگب : نآ  زا  شیپ  يورب  يراـک  لاـبند  دنتـشاد  رذـح  رب  تنآ  رد  هک  يزور  یتساوخ  نوچ  و 
و درب ، شروی  رگشروی  هک  تسا  وتب  ایادخ  راب  وگب : ناوخب و  ار  نارمع  لآ  هروس  رخآ  ردق و  هروس  یسرکلا و 

23 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
تیاههدیزگرب هب  دنگوس  دریگ ، ورین  وت  زا  اهنت  دنمورین  ره  و  وتب ، زج  هدنبنج  ره  درادن  یـشبنج  و  دنک ، يزادـنا  تسد  هک  ره  وت  يورینب 

نیا نایز  ّرـش و  تسرف و  تمحر  اهنآ  رب  هک  مالـسلا  مهیلع  هیلع و  شداژن  شترتع و  تربمغیپ و  دّـمحم  تقلخ  ناکین  تیاههدـیرفآ و  زا 
ّرـش نادرگ و  مزوریپ  و  اـمن ، ینتـشاد  تسود  ماـجرف و  شوـخ  ار  میاـهراک  و  نک ، نـم  يزور  ار  شنمی  ریخ و  نادرگب و  نـم  زا  ار  زور 

یگدوسآب لدـب  ارم  ساره  ره  و  تمقن ، ءالب و  ره  زا  مشاب  تینوصم  هانپ و  رد  اـت  ار  هدـننکرازآ  ره  ّرـش  نادرگب و  نم  زا  هارمگ  شکرس 
يزیچ ره  رب  وت  هک  دروخنرب ، نمب  ینک  رازآ  درگ  بش  چیه  و  درادن ، زاب  دصقم  زا  ارم  یعنام  چـیه  ات  شخب  یناسآ  یعنام  ره  زا  و  زاس ،

. انیب اونش و  تسا  وا  تسین و  يزیچ  شدننام  هک  يا  ددرگ ، زاب  وتب  يراک  ره  و  یئاناوت ،
زا هبنش  هس  ام  نانمشد  زا  هبنشود  نایعیش ، زا  هبنش  کی  تسا  ام  زا  هبنش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  (: 33  ) لاصخ رد  - 8

و تسناناملسم ، دیع  نآ  و  ندومن ، وبشوخ  تفاظن و  يارب  هعمج  تاجاح ، ندمآرب  يارب  هبنشجنپ  ءاود ، ندیشون  زور  هبنشراهچ  هّیما ، ینب 
و دنک ، روهظ  نآ  رد  ام  نادـناخ  مئاق  و  هدوب ، هعمج  زور  و  تسا ، هجحیذ  تسا و 18  اهدیع  نیرتهب  ریدـغ  تسنابرق و  رطف و  زور  زا  رتهب 

. تسین شنادناخ  دّمحم و  رب  تاولص  زا  هب  يراک  چیه  هعمج  زور  و  دوش ، اپرب  هعمج  زور  تمایق 
هبنشراهچ زور  دنور و  الاب  لامعأ  هعمج  زور  هک  تسنیا  هبنشراهچ  هبنشجنپ و  هزور  ّتلع  تفگ  میهاربإ ، نب  ّیلع  نب  دّمحم  للع : رد  - 9

. هدش هدیرفآ  خزود 
ءاثلث یمّوس و  و  دیمان ، نینثا  دـیرفآ  یمود  و  دـیمان ، شدـحا  دـیرفآ و  ار  يزور  یلاعت  دـنوادخ  هک  تسا  سابع  نبا  زا  روثنم  ّرد  رد  - 10

زا و  ءاثلث ، زور  ار  اههوک  و  دیرفآ ، هبنشود  هبنش و  کی  زور  ار  نیمز  ادخ  و  دیمان ، سیمخ  یمجنپ و  و  دیمان ، ءاعبرأ  یمراهچ و  و  دیمان ،
اههدنزخ اههدنرد و  شحو و  هدنرپ و  و  دیرفآ ، ءاعبرأ  رد  ار  اهیدابآ  تخرد و  اهرهن و  ياج  و  تسا ، ینیگنس  زور  دنیوگ  مدرم  ور  نیا 

24 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. تفای تغارف  شنیرفآ  زا  هبنش  زور  و  هعمج ، زور  ار  مدآ  و  دیرفآ ، هبنشجنپ  زور  ار  تفآ  و 

هبنش هس  هّیما ، ینب  زا  هبنشود  ام ، هعیش  زا  هبنش  کی  تسا ، ام  زا  هبنش  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  ات  يدنـسب  ج 2 ص 42 :)  ) نویع رد  - 11
هدناوخ زامن  نوچ   » هدومرف ادخ  دشابن  رفس  نآ  رد  مدرم و  همه  زا  هعمج  اهنآ ، هعیش  زا  هبنشجنپ  سابع ، ینب  زا  هبنش  راهچ  اهنآ ، هعیـش  زا 

. تسا هبنش  زور  دوصقم  ۀعمجلا » ادخ 10 - لضف  زا  دیئوجب  نیمز و  رد  دیوش  هدنکارپ  دش 
. هدروآ ار  شدننام  يدنسب  اضر  ماما  هفیحص  رد 

اب رگم  دشابن  اهنآ  مذ  لیلد  اهنآب  نافلاخم  كّربت  دوش  هتفگ  هکنیا  زج  هتـسناد  مومذم  ار  هبنـشجنپ  هبنـش و  هس  رگید  رابخا  فالخ  رب  نایب :
رخآ ات  هعمج  رگید  لامعا  زا  دـشاب  شتـالّمکم  عباوتب و  نتخادرپ  هعمج  رد  زاـمن  ءاـضق  زا  دوصقم  دـیاش  و  اـهنآب ، هبنـشود  ندرک  هارمه 

. زور
رفـس رـس  رد  دومرف : نآ ؟ زج  هبنـشراهچ و  نوچ  يدب  زور  ره  رد  رفـس  تسا  دب  ایآ  مالّـسلا ، هیلع  مشـش  ماما  زا  یبلح  زا  مراکم  رد  - 12

. نک تماجح  یهاوخ  تقو  ره  ناوخب و  یسرکلا  ۀیآ  و  نک ، رفس  یهاوخ  تقو  ره  هدب و  هقدص 
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. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأب  بوسنم  ناوید  رد  - 13
یهام غرم و  دد و ز  يرآ ز  فک  رب  راکش  هک  یناوخب  را  تقیقحب  هبنش  زور  تسا  شوخ  هچ 

یهاگراب گرزب  هچ  اهنامسآ  دیدپ  هدومن ز  ادخ  نآ  رد  هک  نک  نامتخاس  هبنش  هی  هب 
یهاج لام و  حاجن و  یبایماک و  نیرق  هک  تمالس  اب  ریخب و  وت  ور  رفس  رد  هبنشودب 

یهانگیب نوخ  هتخیر  نآ  ردنا  هک  رذگم  هبنش  هس  زا  تماجحب  دشاب  زاین  ترگا 
25 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

یهابت درواین  هک  هبنشراچ  زور  تسا  شوخ  هچ  نامردب  دسر  نآ  زا  هک  دشونب  ءاود  یسک  هچ 
یهاوخ زاین  ره  هداد  هزاجا  ادخ  نآ  رد  هک  تجاح  ياضق  ره  یپ  هبنشجنپ  هب  ورب  وت 

یهالم رب  ماکب و  دننیشن  نانز  رب  هک  یلوا  یسورع  جیوزت و  تسا  اههعمج  همه 
یهانپ قح  یصو  دنوادخ و  ربمیپ  دنشاب  هک  زج  هب  دننادب  ملع  نیا  ياجک  ز 

هبنـشراهچ خیرمب و  هبنـش  هس  هامب و  هبنـشود  دیـشروخب و  هبنـش  کی  تسا و  لحز  هب  هتـسباو  هبنـش  هک  تسا  موجن  ملع  رد  هتفگ : حراش 
اب يرتشم  ءاود و  ندیشون  اب  دراطع  نتخیرنوخ و  تماجح و  اب  خیرم  رفس و  اب  هام  تبسانم  و  هرهزب ، هعمج  يرتشمب و  هبنشجنپ  و  دراطعب ،

دیشروخ راکش و  اب  لحز  تبسانم  یلو  تسا  مّلسم  ّنف  نیا  رد  نانز  اب  نادرم  عامتجا  یـسورع و  جیوزت و  اب  هرهز  ءاعد و  جئاوح و  ءاضق 
. دنوشیمن نشور  ّنف  نیا  زا  نامتخاس  اب 

ار هبنـش  دنداهناو و  ار  نآ  دنداد و  نامرف  هعمجب  ار  دوهی  هک  تسا  دـهاجم  سابع و  نبا  زا  تیاور  يارب  راکـشب  هبنـش  صیـصخت  دـیاش  و 
اهنادب دندشیم و  نایامن  اهنآ  رب  اهیهام  دشیم  هبنـش  نوچ  و  درک ، مارح  اهنآ  رب  نآ  رد  ار  راکـش  دومزآ و  نادب  ار  اهنآ  ادـخ  دـندیزگرب و 

اهنآ زا  ادخ  هک  دوب  یشیامزآ  نیا  و  هدنیآ ، هبنـش  رد  رگم  دنتـشگیمنرب  دنتفریم و  نایهام  تشذگیم  هبنـش  نوچ  ایرد و  رد  دندرکیم  هاگن 
(. نایاپ  ) هدش دای  رعش  رد  نامتخاسب  هبنش  کی  صاصتخا  هجو  و  درک ،

تسا تسیاب  ادخ  ياهتصخر  هب  تردابم  هدش و  هداد  راکش  تصخر  امب  نآ  رد  هک  تسنیا  يارب  هبنشب  راکش  صیـصخت  دیاش  میوگ : نم 
نآ رد  ار  راکـش  هک  تسا  دوهی  اب  تفلاخم  روظنمب  ای  تسبوخ ، ناضمر  هام  مکی  بش  رد  عامج  ور  نیا  زا  و  شتاـبجاوب ، ترداـبم  نوچ 

. دنناد مارح 
26 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هچنانچ دننادیمن  شنارگید  تسا و  مالّسلا  مهیلع  همئاب  صوصخم  تسا  موجن  زا  ياهبعـش  هک  یملع  نیا  هک  تسا  لیلد  رخآ  رعـش  سپس 
. تشذگ رابخا  رد 

: تسا زیچ  ود  هدش  یهن  موجن  زا  هچنآ  هتفگ : ءایحا  رد  یلاّزغ 
. ثداوح رد  رثؤم  دنرگراک و  لالقتسا  روطب  نارتخا  هکنیاب  قیدصت  - 1

اجب نآ  زا  هتفر و  نایم  زا  سپـس  هدوب  ناربمغیپ  زا  ياهراپ  هزجعم  ملع  نیا  و  دـنیوگیم ، هتـسنادن  اریز  ناشماکحا  رد  نیمّجنم  قیدـصت  - 2
نیدب يررـض  دنیرفآ  ادخ  هک  دنتـسه  يراثآ  ببـس  نارتخا  هکنیاب  داقتعا  و  دنتـسین ، زاتمم  شتـسردان  تسرد و  هک  یطولخم  زج  هدنامن 

(. نایاپ  ) تسا قح  هکلب  درادن 
دنناوخ بابلا  حتف  ار  اهنآ  نامجنم  هک  دوشیم  دیدپ  الاب  بکاوک  تالاصتا  يارب  ناراب  ینادـب  یهاوخ  نوچ  دـیوگ : یفوص  هلودـلا  ءالع 

ار هیآ  نیا  تسا  ناربـمغیپ  ملع  موجن  ملع  ینادـب  یهاوخ  نوچ  و  رمقلا » - 11 اسآ ، لیـس  یبآب  ار  نامـسآ  میدوشگ  و   » ناوخب ار  هیآ  نیا 
«. تافاصلا - 89 - 88 مرامیب ، نم  یتسار  تفگ  نارتخا و  رد  درک  هاگن  سپ   » ناوخب

دوخب ار  اهنآ  هک  یسک  هک  تسنیا  تسا » رفاک  دراد  رواب  ار  موجن  هک  ره  : » دومرف هکنیا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دوصقم  و 
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تـسا رفاک  هتخاس  رخـسم  هدیرفآ و  ار  اهنآ  هک  یئادخ  نادب  دنادن  یلاعت  ادخ  نامرفب  ناشرّخـسم  دناد و  لقتـسم  رثؤم  ناهج  ریخـست  رد 
زج هداد  یتیـصاخ  اهنآ  عمجب  هداـهن و  تعیدوب  صوصخم  یتیـصاخ  مادـک  ره  رد  دوخ و  ناـمرفب  هدومن  ّربدـم  ار  اـهنآ  هک  تسا  وا  اریز 

. شدوخ باب  رد  تشذگ  هراب  نیا  رد  ام  نخس  و  نایاپ )  ) مادک ره  یصخش  تیصاخ 
دب مدرمهک  يزور  ره  اـی  هبنـشراهچ  زور  مردـپ  نوـچ  هـک  تـسا  مالّـسلا  اـمهیلع  ماـما  ود  زا  یکی  زا  ص 291 ) ج 1   ) مراــکم رد  - 14

. دشیم نوریب  دادیم و  ياهقدص  دشیم  نوریب  قاحم  نوچ  دنتسنادیم 
27 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. دنک عفد  وا  زا  ار  زور  نآ  یسحن  ادخ  دهد  ياهقدص  دادماب  ره  هک  ره  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  و 
هبنشجنپ زور  دینک و  تماجح  هبنـشراهچ  زور  دیریگب و  نخان  هبنـش  هس  زور  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  زا  هّمئالا  ّبط  باتک  زا  و 

. دیرب راکب  شوخ  يوب  هعمج  زور  و  دیریگب ، مامح 
28 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هدمآ هعمج  زور  صوصخ  يارب  هچنآ  رد 

دوب رادبت  درک و  تماجح  هبنشراهچ  زور  متفه  ماما  مدید  تفگ : ملسا  نب  رمع  نب  نمحرلا  دبع  زا  شدنسب  (: 168 : ) دانسالا برق  رد  - 1
. دیرب شبت  درک و  تماجح  هعمج  زور  دیربن و  شبت  و 

تماجح هار  رس  رد  لاوز  تقو  هعمج  زور  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  مدید  تفگ : لتاقم  نب  لتاقم  زا  شدنسب  ج 2 ص 16 :)  ) نویع رد  - 2
. تسا هدئاف  دنچ  ثیدح  نیا  رد  هتفگ : هر - قودص - دوب  مرحم  هکنیا  اب  درک 

. تسا رایتخا  لاح  رد  نامه  هدیسر  شتهارک  رد  هچنآ  هک  نادب  و  ترورض ، يارب  هعمج  زور  رد  تماجح  زاوج  - 1
. لاوز ماگنه  تماجح  ندوب  ناور  - 2

. میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالإ  ةّوق  دشارتن و ال  ار  نآ  لحم  هکنیا  اب  ترورض  لاح  رد  مرحم  صخش  يارب  تماجح  ندوب  اور  - 3
هعمج زور  تناـبرق  متفگ : درکیم  تماـجح  هعمج  زور  متفه  ماـما  مدـید  تفگ  ءاـّلق  حاـبر  نب  دّـمحم  زا  شدنـسب  (: 30  ) لاـصخ رد  - 3

. نک تماجح  ناوخب و  یسرکلا  تیآ  زور  ای  دشاب  بش  رد  دیشوج  تنوخ  نوچ  مدناوخ ، یسرکلا  ۀیآ  دومرف : ینکیم ؟ تماجح 
29 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هوـیم و زا  يزیچ  هعمج  ره  رد  دوـخ  لـهاب  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  مالّـسلا  هـیلع  یلع  زا  شدنـسب  ناـمه : زا  و  - 4
دوب هبنشجنپ  زور  دربیم  نوریب  هناخ  زا  رتسب  ناتسبات  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  نوچ  و  دنوش ، داش  هعمج  زورب  ات  دیهد  هیده  تشوگ 
هعمج زور  رد  ود  ره  شندمآ  نورد  ندش و  نورب  هک  تسا  یتیاور  رد  و  دوب ، هعمج  زور  رد  تشگیمرب  هناخب  ناتسمز  يامرس  زا  نوچ  و 

(. لاصخ  30  ) دوب
شدننام هزور و  هقدص و  نوچ  دنک  یبوخ  راک  دهاوخ  هک  یسک  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  (: 32 - 31  ) نامه زا  و  - 5

. دراد باوث  ربارب  ود  هعمج  زور  راک  هک  دشاب  هعمج  زور  رد  تسبوخ 
اما هعمج و  زامن  رطاخ  يارب  تسا  دب  هعمج  دادماب  اهراک  رد  شالت  رفس و  هک : مالّسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  (: 32  ) نامه زا  و  - 6

. تسا تکرب  هیام  تسا و  اور  زامن  زا  سپ 
دربب و شناتشگنا  درد  ادخ  دریگ  نخان  هعمج  زور  هک  ره  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ات  شدنـسب  (: 31  ) نامه زا  و  - 7

. دنسرن واب  یسیپ  هروخ و  یگناوید و  هک  هدش  تیاور  و  دروآرد ، اهنآ  رد  نامرد 
هک هعمج  ره  رد  یفّلکم  ره  رب  دراد  قح  ادخ  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  مشـش  ماما  مدینـش  هک  زاّزخ  نکـس  زا  شدنـسب  (: 31  ) نامه زا  و  - 8
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. دنزب رطع  دریگب و  نخان  دنیچب و  لیبس  يوم 
. درادن یکاب  هعمج  بش  رد  رفس  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  (: 347  ) نساحم رد  - 9

. دریمب هک  زج  یسک  نآ  رد  دنکن  تماجح  تسا  یتعاس  هعمج  رد  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ات  شدنسب  (: 171  ) لاصخ رد  - 10
اریز درادـن  تافانم  نیا  اب  نآ  رد  همئأ  تماجح  هدیـسر و  گرم  ات  هدـماین  دـنب  نوخ  هعمج  زور  تماجح  رد  هک  هدـش  هبرجت  اهراب  ناـیب :

قرف هک  هتفگ  هر - قودص - هچنآ  و  تسنآ ، ثعاب  یسرکلا  ۀیآ  ندناوخن  هکنیا  ای  دنتسنادیم  ار  تعاس  نآ  اهنآ 
30 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. دراد یهجو  زاب  رایتخا  ترورض و  لاح  نایم  تسا 
هعمج و زور  رد  ندیـشک  هرون  دـنوش : یـسیپ  هیاـم  تلـصخ  جـنپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نیظعاولا  هضور  رد  - 11

(. 363  ) يریس رد  ندروخ  ضیح ، رد  نزب  ندمآ  رد  تبانج ، رد  ندروخ  دوش ، غاد  دیشروخب  هک  یبآ  اب  لسغ  ءوضو و  هبنشراهچ ،
. هدش هیقت  رب  لمح  یهن  رابخا  تسین و  دب  هعمج  زور  رد  ندیشک  هرون  هک  دیایب  نایب :

. دوب هعمج  زور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  رفس  يارب  زور  نیرتبوبحم  هک  سنا  زا  ج 1 ص 276 :)  ) مراکم رد  - 12
. وش نوریب  راک  لابند  دز  دیشروخ  هک  هبنش  زور  ورم و  يراک  لابند  هعمج  زور  هک : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  نامه : زا  و  - 13

: دومرف درکیم ، تماجح  هعمج  زور  رد  وا  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  رب  مدـمآرد  هک : رمع  نب  لّضفم  زا  ج 1 ص 83 :)  ) نامه زا  و  - 14
. هعمج زور  لاوز  ماگنه  تماجح  زا  هدش  یهن  یناوخن و  یسرکلا  ۀیآ  وت  ایآ 

31 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هبنش کی  هبنش و  زور 

ار نآ  هک  ار  امـش  دش  هچ  دومرف : دندرکیم ، تماجح  هک  یمدرمب  تشذگ  هک  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  شدنـسب  (: 26  ) لاصخ رد  - 1
. دشکب نوریب  ار  درد  رتهب  هک  دیتخادنین  سپ  هبنش  کی  ماشب 

یهوک خ  ) یگنس زا  یگنس  نآ  رد  رگا  هک  دنک  رفس  هبنش  زور  يرفاسم  ره  هک : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنـسب  (: 28  ) نامه زا  و  - 2
نآ رد  ادخ  هک  تسیزور  هک  دهاوخب  هبنـش  هس  رد  ار  اهنآ  دنوش  اوران  وا  رب  جئاوح  هک  ره  دنادرگرب ، شیاجب  شیالاعت  ادـخ  دـتفارب  ب )

. درک مرن  مالّسلا  هیلع  دواد  يارب  ار  نهآ 
«. شیاجب  » وا هتفگ  ات  دعس  زا  شدنسب  نامه : زا  و 

هبنش و زور  دادماب  ایادخ  راب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  شدنـسب  ج 2 ص 34 :)  ) نویع رد  - 3
. نادرگ كرابم  متّما  رب  ار  هبنشجنپ 

. هدروآ ار  شدننام  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  شدنسب  نامه : زا  و 
. هدمآ شدننام  ( 9  ) اضر ماما  هفیحص  رد 

دیوش هدنکارپ  تشذگ  زامن  نوچ  و   » ّلج ّزع و  ادخ  لوق  زا  مشش  ماما  زا  مدیـسرپ  هک : زاّزخ  بویا  یبا  زا  شدنـسب  (: 32  ) لاصخ رد  - 4
دیئوجب نیمز و  رد 

32 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
یناملسم درم  رب  ّفا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  هبنش و  زور  رد  یگدنکارپ  و  تسا ، هعمج  زور  رد  زامن  دومرف : ۀعمجلا » - 10 ادخ ، لضف  زا 

. دسرپن نآ  زا  شنید و  راک  يارب  دزاسن  غراف  هعمج  زور  رد  ار  دوخ  هک 
نادند و درد  زا  دنیچب  براش  دریگب و  نخان  هبنشجنپ  هبنش و  زور  هک  ره  هک : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  شدنسب  نامه : زا  و  - 5
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. دبای تیفاع  مشچ  درد 
ّلج ّزع و  ادخ  لوق  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماما  میدیـسرپ  هک  زاّزخ  بّویا  یبأ  نانـس و  نب  هَّللا  دبع  زا  شدنـسب  (: 346  ) نساحم رد  - 6

: دومرف و  هبنـش ، زور  یگدنکارپ  تسا و  هعمج  زور  زامن  دومرف : ادخ » لضف  زا  دـیئوجب  نیمز و  رد  دـیوش  هدـنکارپ  زامن  تشذـگ  نوچ  »
. هّیما ینب  زا  هبنش  کی  تسا و  ام  زا  هبنش 

. دنکرابم متّما  يارب  شاهبنشجنپ  هبنش و  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  تسا  روهشم  ثیدح  عوبسألا : لامج  رد  - 7
زور دنک  تماجح  امـش  مادک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  ج 1 ص 82 :)  ) مراکم رد  - 8

. دنک تماجح  هبنش 
. تسیدرد ره  نامرد  هبنش  زور  رد  تماجح  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  - 9

33 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هبنش هس  هبنشود و  زور 

میارب مور  نوریب  مهاوخیم  تنابرق  تفگ : دـمآ و  رفعج  نب  یـسوم  مردارب  دزن  يدرم  هک  رفعج  نب  یلع  زا  شدنـسب  (: 27  ) لاصخ رد  - 1
هَّللا یلص  ادخ  لوسر  هک  میوج  تکرب  نآ  زا  تفگ  هبنشود ؟ زور  ارچ  دومرف : هبنـشود ، زور  تفگ : يوریم ؟ نوریب  یک  دومرف : نک ، اعد 

يزور زا  رتموش  يزور  هدش ، دـّلوتم  هعمج  زور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنتفگ  غورد  دومرف : هدـش ، دـلوتم  نآ  رد  هلآ  هیلع و 
ار وت  ایآ  دناهتفرگ ، متـسب  نآ  رد  ار  ام  قح  هدش و  عطق  نآ  رد  نامـسآ  یحو  هدرم و  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسین 

نوریب هبنـش  هس  دومرف : ارچ ، تنابرق  تفگ  درم  نآ  درک ؟ مرن  مالّـسلا  هیلع  دواد  يارب  ار  نهآ  نآ  رد  ادخ  هک  منکن  تلالد  ناسآ  يزورب 
. وش

. هدروآ ار  شدننام  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  زا  شدنسب  دشن ) تفای  نآ  رد   ) دانسالا برق 
ار اهمچرپ  اهنآ  رد  درکیم و  رفس  هبنشجنپ  هبنشود و  زور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : متفه  ماما  زا  شدنسب  (: 76  ) نامه زا  و  - 2

. تشارفایم تسبیم و 
تماجح هبنشود  زور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرفیم : مشش  ماما  مدینش  هک  بوقعی  نب  سنوی  زا  شدنسب  (: 27  ) لاصخ رد  - 3

. داد ماجح  هب  یمدنگ  درک و 
34 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. درکیم تماجح  رصع  زا  سپ  هبنشود  زور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  نامه : زا  و  - 4
. دشکیم نت  زا  ار  درد  یبوخب  هبنشود  زور  رخآ  تماجح  هک : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  نامه : زا  و  - 5

ینامرد دنک  تماجح  هام  ای 21  ای 14  هبنـش 17  هس  زور  هک  ره  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ات  شدنـسب  نامه : زا  و  - 6
. تسا یسیپ  هروخ و  یگناوید و  نامرد  اهنادند و  رس و  درد  نامرد  نآ  زج  رد  لاس و  ياهدرد  همه  زا  تسا 

. هام زا  اهزور  نآ  زج  رد  هبنش  هس  زور  تماجح  ینعی  نایب :
ماهزور متفگ : روخب ، دومرف : مالّـسلا ، هیلع  مجنپ  ماـما  دزن  مدـمآ  هعمج  زور  هک : يدزأ  ریـشب  نب  ۀـبقع  زا  شدنـسب  (: 27  ) لاـصخ رد  - 7

؟ ياهزور هنوگچ  دومرف :
رد دومرف : سپس  ارچ ، ار  شتافو  زور  اما  و  دینادیمن ، هک  ار  وا  ّدلوت  زور  دومرف : تسا ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دلوت  زور  متفگ 

. نک رفس  هن  وش و  هزور  هن  نآ 
تزورید دومرف : مدـش  دراو  مالّـسلا  هیلع  مهدزای  ماماب  هبنـش  هس  زور  تفگ  راّطع ، رمع  نب  ّیلع  زا  شدنـسب  خیـشلا : نبا  سلاـجم  رد  - 8
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تعکر رد  دیاب  درادهگن  هبنـشود  زور  ّرـش  زا  شیادخ  دهاوخ  هک  ره  یلع  يا  دومرف : منک  تکرح  هبنـشود  زور  متـساوخن  متفگ  مدـیدن 
يداش یمرخ و  اب  تشادهگن و  زور  نآ  ّرـش  زا  ناشادخ   » دناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  دناوخب  ار  ِناْسنِْإلا » یَلَع  یتَأ  ْلَه   » شدادماب زامن  مکی 

«. رهدلا - 11 دروخرب ، اهنآب 
یلاعت كرابت و  ادخ  هک  دهاوخب  شاهبنشهس  زور  دراد  یتجاح  هک  ره  دومرف : هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماماب  هدناسر  (: 345  ) نساحم رد  - 9

. درک مرن  مالّسلا  هیلع  دواد  يارب  ار  نهآ  نآ  رد 
. هاوخم تجاح  نکم و  رفس  هبنشود  زور  رد  هک  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  زا  شدنسب  نامه : زا  و  - 10

قارع رفس  هدامآ  هک  مارکلا  یبأ  نب  دّمحم  زا  شدنسب  (: 347  ) نامه زا  و  - 11
35 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

؟ يراد دصق  اجک  دومرف : منک  عادو  مهد و  مالس  وا  رب  ات  مدمآ  مشش  ماما  دزن  مدش و 
ادخب دومرف : تسا ، كرابم  هدش  دـّلوتم  ادـخ  لوسر  هک  زورما  دـنیوگ  مدرم  متفگ : دوب ؟ هبنـشود  زور  زورما ، دومرف : قارعب ، رفـس  متفگ 

، هدش عطق  یحو  هدرک و  تافو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نآ  رد  هک  موش  تسیزور  شتـسار  هدش و  دـّلوتم  يزور  هچ  رد  دـننادن 
. تفریم نوریب  دربن  يارب  نآ  رد  ربمغیپ  هک  يور  نوریب  هبنشجنپ  زور  مراد  تسود  یلو 

ایوگ دومرف : میهد ، مالس  مالّـسلا  هیلع  مشـش  ماماب  ات  میدمآ  مینک و  رفـس  میتساوخ  تفگ : زاّزخ  بّویأ  یبأ  زا  شدنـسب  نامه : زا  و  - 12
؟ دیهاوخیم ار  هبنشود  تکرب 

هبنـشود زور  دـش ، هتـشادرب  یحو  میداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ربـمغیپ  هک  يزور  تسا  رتـموش  هبنـشود  زا  زور  مادـک  دومرف  يرآ ، میتـفگ :
. دیور نوریب  هبنشهس  زور  دیورن و  نوریب 
(. 222  ) هدروآ ار  نیمه  شدنسب  هیقف : رد 

. هدروآ ار  نآ  شدنسب  هضور ) - 314  ) یفاک رد 
« هبوتلا - 106 نانمؤم ، شلوسر و  مه  دنیب و  ار  امـش  راک  ادخ  هتبلا  دینکب  وگب   » ادخ لوق  ریـسفت  رد  ج 5 ص 69 )  ) ناـیبلا عمجم  رد  - 13

هـضرع نینچمه  و  دنوش ، هضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رب  هبنـشجنپ  هبنـشود و  زور  ره  تّما  لامعأ  هک  دـندرک  تیاور  ام  باحـصا 
. نانمؤم زا  دوصقم  دننانآ  شنیشناج و  ناماما  رب  دنوش 

. تسا زور  ود  نیا  تشذگ  دزن  لامعا  ضرع  تقو  هک  تسا  تیاور  هصاخ  قیرط  زا  عوبسألا : لامج  رد  - 14
هبنـشود و زور  هک  راـب  ود  هتفه  ره  رد  مدرم  ياـهراک  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  هدروآ  شحیحـص  رد  ملـسم  - 15
ات دیزادنا  سپ  ار  اهنآ  دیامرف : دراد و  ینمـشد  شردارب  اب  هک  ياهدنب  رگم  تسا  شزرمآ  ینمؤم  ره  يارب  دندش و  هضرع  دشاب  هبنـشجنپ 

. دندرگرب حلصب 
ياهرد هبنشجنپ  هبنشود و  زور  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  وا  زا  زین  و  - 16

36 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. دوش هدیزرمآ  يزیچب  تسین  كرشم  ادخب  هک  ياهدنب  ره  يارب  دنوش و  زاب  تشهب 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  (: 536  ) میهاربا نب  یلع  ریسفت  رد  - 17
. درک مرن  مالّسلا  هیلع  دواد  يارب  ار  نهآ  ادخ  نآ  رد  هک  دیهاوخب  هبنش  هس  زور  ار  جئاوح 

: تشون رایزهم  نب  ّیلعب  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  تفگ : یّشک  لاجر  رد  - 18
ادـخ زا  و  دـنک ، عاـفد  وت  زا  ادـخ  مراودـیما  نم  هک  ریگهدژم  یـشاب ، هک  لاـح  ره  رد  درادـهگن  سپ  زا  شیپ و  زا  ار  وت  مهاوـخ  ادـخ  زا 

ادخ هَّللا ، ءاش  نا  زادناسپ  هبنشود  زور  ات  ار  نآ  و  درآ ، شیپ  ریخ  تیارب  ینک  رفس  هبنـش  کی  زور  یتفرگ  میمـصت  هکنیا  رد  مراتـساوخ 
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. یشاب ملاس  شتردقب  و  دنک ، تیافک  وت  زا  و  داب ، تنیشناج  تنادناخ  رد  و  داب ، ترای  ترفس  رد 
37 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هبنشراهچ زور 

: لاصخ رد  و  ج 1 ص 247 )  ) نویع رد  و  ج 2 ص 284 )  ) للع رد  - 1
: تفگ هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ - زا  یماش  ياهشسرپ  رد  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  دسریم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماماب  هک  شدنـسب 
دشاب و قاحم  هک  هام  هبنـشراهچ  رخآ  دومرف : تسیاهبنـشراهچ ، هچ  نآ و  ینارگ  نادب و  مدرم  یلاف  دـب  هبنـشراهچ و  زور  زا  هد  ربخ  نمب 
، هدـش هداهن  قینجنم  رد  هبنـشراهچ  هدـش ، هدـنکفا  شتآـب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هبنـشراهچ  زور  و  هتـشک ، ار  لـیباه  شردارب  لـیباق  نآ  رد 
، هداتـسرف داع  موق  رب  ار  داب  ّلج  ّزع و  ادخ  هبنـشراهچ  هدرک ، وروریز  ار  طول  موق  ادخ  هبنـشراهچ  هدرک ، قرغ  ار  نوعرف  ادـخ  هبنـشراهچ 

. هتخاس هریچ  دورمن  رب  ار  هّشپ  ادخ  هبنشراهچ  زور  هدیدرگ ، دوبان  هعرزم  هبنشراهچ ، زور 
ندیربرس نامرف  نوعرف  هبنشراهچ  هتخیر ، ورف  ناشرـس  رب  هناخ  ماب  هبنـشراهچ  دشکب ، ار  وا  ات  هتـساوخ  ار  یـسوم  نوعرف  هبنـشراهچ  زور 

زور هدش ، هتخوس  سراف  رخطصا  رد  دواد  نب  نامیلس  دجسم  هبنشراهچ  دش ، ناریو  سّدقملا  تیب  هبنشراهچ  هدرک ، رداص  ار  اههچب  رـسپ 
نیمزب ار  نوراق  ّلج  ّزع و  ادخ  هبنشراهچ  هدنکفا ، هیاس  نوعرف  موق  رب  باذع  تسخن  هبنشراهچ  هدش ، هتشک  اّیرکز  نب  ییحی  هبنشراهچ 

38 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. هدرک دنزرف  لام و  ندرب  راتفرگ  ار  بویأ  ادخ  هبنشراهچ  هدرب ، ورف 

-51 میدرک ، دوبان  ار  ناشموق  ار و  اهنآ  ام  یتسار   » هدومرف ّلج  ّزع و  ادخ  هبنـشراهچ  زور  هتفر ، نادنز  هب  مالّـسلا  هیلع  فسوی  هبنـشراهچ 
رس هبنشراهچ  دیراب ، اهنآ  رب  لیجس  گنس  هبنشراهچ  دندرک ، یپ  ار  هقان  هبنشراهچ  زور  هتفرگ ، ارف  ار  اهنآ  هحیـص  هبنـشراهچ  زور  لمنلا »

. دنتفرگ ار  توبات  هقلامع  هبنشراهچ  زور  دندش ، هتسکش  وا  نیشیپ  ياهنادند  هتسکش و  ربمغیپ 
موش وا  رب  دنک و  تماجح  دنک و  رفـس  هک  تساور  دشوجب  شنوخ  ای  دـشاب ، رفـس  زا  راچان  هبنـشراهچ  زور  هک  ره  هتفگ : هر - قودـص -
. تسا ود  ره  كرت  یلوا  دشاب  زاینیب  نتفرگ  نوخ  زا  زاینیب و  ترفاسم  زا  هک  ره  و  دشاب ، نالافدب  اب  تفلاخم  دصقب  رگا  هژیوب  دشابن 
هراب رد  ینعی  هتفگ : ادخ  هبنشراهچ  زور  و  دنشاب ، زور  کی  رد  اسب  دشاب و  نتخادنا  شتآب  زور  ربخ  رد  قینجنم  رد  نتشاذگ  هک  اسب  نایب :

، دشاب هبنشراهچ  مه  رتش  ندرک  یپ  هک  دراد  تافانم  نآ  تساهنآ و  باذع  هحیص  نانچمه  تسا ، وا  موق  حلاص و  ناتساد  نآ  هتفگ و  نآ 
لوقب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  رس  نتسکش  زین  و  دشاب ، نآ  يارب  هئطوت  دوصقم  هک  نیا  زج  هدوبن ، شیب  زور  باذع 3  نآ و  نایم  اریز 

. تسا هام  رخآ  زا  زور  هس  ای  هام  رخآ  قاحم  تسا ، تیاور  فعض  هیام  نیا  و  هدوب ، هبنش  زور  ناخّروم  نارّسفم و  روهشم 
لهأ متفگ  درکیم ، تماجح  وا  متفر و  مالّسلا  هیلع  مهد  ماما  دزن  هبنشراهچ  زور  هک : ام  باحـصا  یخرب  زا  شدنـسب  (: 28  ) لاصخ رد  - 2

ار دوخ  زج  دنکن  شنزرس  دوش  سیپ  دنک و  تماجح  هبنشراهچ  زور  هک  ره  هک  دننک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  نیمرح 
. هدش نتسبآ  واب  ضیح  رد  شردام  هک  دسر  یسکب  نیا  انامه  دنیوگیم  غورد  دومرف 

باب 16. ثیدح 1 - رد  تشذگ ) تیاور  نیا  همجرت   ) ملسا نب  ورمع  نب  نمحرلا  دبع  زا  شدنسب  نامه : زا  و  - 3
مدیسرپ متشون و  متفه  ماماب  تفگ : قاّقد  دمحا  نب  دّمحم  زا  شدنسب  نامه : زا  و  - 4

39 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
ره زا  دنام و  ظوفحم  یتفآ  ره  زا  دنک  رفس  نالاف  دب  تفلاخم  هب  هام  هبنـشراهچ  رخآ  رد  هک  ره  تشون  هام ، هبنـشراهچ  رخآ  زور  رفـس  زا 

. دروآرب شتجاح  ادخ  دبای و  تیفاع  يدرد 
نالافدب فالخ  رب  هام  هبنشراهچ  رخآ  رد  هک  ره  تشون  خساپ  دیسرپ و  هام  هبنشراهچ  رخآ  تماجح  زا  تشون و  ترضح  نآب  رگید  راب  و 
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. دنوشن شیر  هابت و  شیاههاگتماجح  و  دنام ، ظوفحم  يدرد  ره  زا  و  دبای ، تیفاع  تفآ  ره  زا  دنک  تماجح 
: هک یئاط  رماع  نب  دمحا  زا  شدنسب  ج 1 ص 248 :)  ) نویع رد  - 5

هک تـسا  ساره  دـنک  تماـجح  نآ  رد  هـک  ره  تـسا ، ّرمتــسم  سحن  زور  هبنــشراهچ  زور  دوـمرفیم : مالـّـسلا  هـیلع  اـضر  ماـما  مدــینش 
. دور وا  رد  یسیپ  میب  دشک  هرون  نآ  رد  هک  ره  و  ددرگ ، شیر  هابت و  شهاگتماجح 

. تسا رمتسم  سحن  زور  هام  ره  هبنشراهچ  رخآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  اجنآ  ات  شدنسب  (: 28  ) لاصخ رد  - 6
هدیرفآ نآ  رد  خزود  نوچ  دومرف  دـنریگ ؟ هزور  ار  هبنـشراهچ  هچ  يارب  متفگ : مشـش  ماماب  هک  راشب  نب  راشب  زا  شدنـسب  نامه : زا  و  - 7

. هدش
. درک تماجح  رصع  زا  سپ  هبنشراهچ  زور  مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  مدید  هک : روصنم  نب  ۀفیذح  زا  شدنسب  (: 29  ) نامه زا  و  - 8

سحن زور  نآ  هک  دینک  يراددوخ  هبنشراهچ  زور  ندیشک  هرون  تماجح و  زا  هک : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ات  شدنـسب  نامه : زا  و  - 9
. هدش هدیرفآ  خزود  نآ  رد  تسا و  رمتسم 

ّرمتـسم سحن  زور  هک  دنک  يراددوخ  هرون  زا  هبنـش  راهچ  رد  درم  تسا  ازـس  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ات  شدنـسب  نامه : زا  و  - 10
. تسا

هبنشراهچ ناشنایم  هک  هبنشجنپ  ود  هزور  زا  دندیسرپ  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مشش  ماما  زا  شدنسب  (: 30  ) نامه زا  و  - 11
لامعا ضرع  زور  هبنشجنپ  دومرف : تسا ؟

40 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا خزود  زا  هانپ  هزور  و  هدش ، هدیرفآ  خزود  هبنشراهچ  رد  تسا ،

زا هبنـشراهچب  اههدـنرپ و  زا  هتخافب  دـسرب  ات  هدرک  ینمـشد  ام  اب  هچ  ره  هک : مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  زا  يدنـسب  راونالا : قراـشم  رد  - 12
. اهزور

رد دنور و  الاب  لامعأ  هبنشجنپ  رد  هک  تسا  نیا  هبنـش  راهچ  هبنـشجنپ و  رد  هزور  ّتلع  هک : تسا  میهاربا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  للع  رد  - 13
. دش هدیرفآ  خزود  هبنشراهچ 

رگم یموق  دندشن  باذع  زگره  هک  تسا  نیا  يارب  اههام  نایم  هبنـشراهچ  هزور  روتـسد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیقاو : عورد  رد  - 14
. ددرگب ام  زا  شتسوحن  هزورب  نآ و  رد 

باتک رد  یلاعت  ادخ  هک  تسا  یئاهزور  ماجنا  زاغآ و  اریز  تسا  رمتسم  سحن  زور  هبنشراهچ  هک : تسا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  و  - 15
«. هقاحلا - 7 زادنارب : نب  زور  تشه  بش و  تفه   » دیامرف هک  هدرک  دای  دوخ 

هبنـشراهچ رد  هک  ره  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  شناردـپ  زا  یلع  نـب  دـیز  زا  مراـکم : رد  - 16
. ار شدوخ  رگم  دنکن  شنزرس  دوش  سیپ  دنک و  تماجح 

رد هک  ره  دنیوگ  مدرم  متفگ : درکیم  تماجح  نادنز  رد  هبنشراهچ  زور  متفر و  مالّسلا  هیلع  متفه  ماما  دزن  هک : یفوقرقع  بیعـش  زا  - 17
. تسا ضیح  دلو  يارب  ینارگن  نیا  دومرف : دوش  سیپ  دنک  تماجح  زور  نیا 

زور هام  هبنـشراهچ  رخآ  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  هک  هدناسر  سابع  نباب  ار  ثیدـح  تالـسلسملا : باتک  - 18
. تسا ّرمتسم  سحن 

نیا رمتـسم  هک  مالّـسلا : هیلع  دومرف  و  تسا ، سحن  بش  اـت  شزاـغآ  زا  زور  هک  تسا  نیا  رمتـسم  ینعم  هک  تسا  تیاور  هتفگ : فنـصم 
. دوریمن نآ  یسحن  هبنشجنپ  زور  زا  تعاس  کی  ات  هک  تسا 

41 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
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هبنشجنپ زور 

رد درکیم و  رفس  هبنشجنپ  هبنشود و  زور  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : متفه  ماما  ات  يدنـسب  ج 1 ص 76 :)  ) دانسالا برق  رد  - 1
. تسبیم مچرپ  اهنآ 

. درک مرن  ار  نهآ  نآ  رد  و  دراد ، تسود  ادخ  ار  هبنشجنپ  زور  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  يدنسب  نامه : زا  - 2
. زاس شسیمخ  زور  نادرگ و  كرابم  متّما  يارب  ار  شدادماب  ایادخ  راب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیوگ  و  - 3

نوچ دوش  هیقت  رب  لمح  تسا  نکمم  هدوب و  هبنـشهس  زور  نهآ  ندرک  مرن  هکنیا  هراب  رد  تشذگ  هک  تسا  هچنآ  فلاخم  نیا  رهاظ  نایب :
. هدش زور  ود  ره  رد  راک  نیا  هکنآ  ای  تسا  یّنس  شیوار 

لوسر نبا  ای  متفگ : درکیم ، تماجح  وا  مدـش و  دراو  مشـش  ماماب  هبنـشجنپ  زور  هک : كرابم  نب  بتعم  زا  شدنـسب  (: 30  ) لاصخ رد  - 4
تمایق سرت  زا  نوخ  هعمج  ره  ماش  رد  اریز  دـیاب  شاهبنـشجنپ  زور  دـهاوخ  تماجح  هک  ره  دومرف : ینکیم ؟ تماـجح  هبنـشجنپ  زور  هَّللا 

ددرگیمن رب  دوخ  هنایشآب  هبنشجنپ  دادماب  ات  و  دشوجیم ،
42 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. دوش هدیشک  شنت  زا  درد  یبوخب  دنک  تماجح  زور  زاغآ  هام  هبنشجنپ  رخآ  رد  هک  ره  دومرف : مشش  ماما  و 
زور رد  شیراک ، دادماب  رد  متّماب  هدب  تکرب  ایادخ  راب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  شدنسب  ج 2 ص 24 :)  ) نویع رد  - 5

. شاهبنشجنپ هبنش و 
(. 9  ) هدروآ ار  شدننام  يدنسب  اضر : هفیحص  رد 

هعمج زور  يارب  ار  یکی  دریگب و  هبنـشجنپ  زور  رد  ار  شیاـهنخان  هک  ره  هک : مالّـسلا  هـیلع  مشـش  ماـما  زا  يدنـسب  (: 30  ) لاـصخ رد  - 6
. دربب وا  زا  ار  يرادن  ادخ  دراذگ 

الاب نآ  رد  ار  لامعا  دومرفیم  و  درکیم ، ترفاسم  هبنشجنپ  زور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هک : شدانساب  ج 2 ص 27 )  ) نویع رد  - 7
. تسبیم ار  اهمچرپ  نآ  رد  و  دنرب ،

درد زا  دنز  براش  و  دریگ ، نخان  هبنشجنپ  هبنش و  زور  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک : شدنسب  (: 32  ) لاصخ رد  - 8
. دبای تیفاع  مشچ  درد  اهنادند و 

رد دنوش و  هدرب  الاب  ادخ  هاگردب  لامعأ  اهنآ  رد  دومرفیم  درکیم و  رفـس  هبنـشجنپ  هبنـشود و  زور  ادـخ  لوسر  هک  اضر ، هفیحـص  رد  - 9
(. 20  ) تسبیم ار  اهمچرپ  اهنآ 

يارب دش  هتفگ  و  تفرگیم ، هزور  ار  هبنشجنپ  هبنشود و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : سواط  نب  ّیلع  دّیـس  سفنلا : ۀبـساحم  - 10
. مشاب هزور  نم  دنرب و  الاب  ار  ملمع  مراد  تسود  و  دنوش ، هدرب  الاب  هبنشجنپ  هبنشود و  ره  رد  لامعأ  دومرف  هچ ؟

هچنآ زج  دنرآرب  اهنآ  رد  ار  لامعأ  هکنآ  زج  تسین  هبنشجنپ  هبنشود و  چیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  شدانساب  و  - 11
. تسا ادخ  ریدقتب 

ار هام  نآ  ياهراک  هام  ره  هبنشجنپ  رخآ  رد  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  مشش  ماما  مدینش  هک  دباع  داجب  نب  ۀسبنع  زا  يدانساب  نامه : زا  و  - 12
. دنرب الاب 

نوخ هبنشجنپ  زور  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ج 1 ص 83 )  ) مراکم رد  - 13
43 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. ریگرب رهظ  زا  شیپ  ار  تماجح  زا  هرهب  ددرگیم ، هدنکارپ  دوش  رهظ  نوچ  و  دوشیم ، عمج  تماجح  ياج  رد 
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هتفه مایا  دروم  رد  تسیاهصالخ 
ج  ) رد يرهوج  هطقنیب  ءار  ّمض  نیع و  حتفب  دنتفگیم  شاهبورع  میدق  رد  هک  تسا  هتفه  زور  کی  میم  مض  ای  نوکس  میج و  مضب  هعمج 

نوکـس اب  دننک و  عامتجا  نآ  رد  مدرم  هکنیا  يارب  دـندیمان  هعمج  ار  نآ  هک  تسا  رینملا  حابـصم  رد  و  هتفگ ، نینچ  حاحـص  1 ص 180 )
. هبنش کی  هتفه  مایا  زاغآ  تسا و  هبنش  هعمج  زاغآ  هک  تسا  لقن  یبارعا  نبا  زا  و  تسا ، هبنش  شزاغآ  هک  تسا  هتفه  مان  میم 

یـسک تسخن  دناهتفگ  دندش ، مهارف  نآ  رد  هدیرفآ  همه  تسا و  شنیرفآ  زور  رخآ  هکنیا  يارب  دش  هدـیمان  هعمج  هتفگ  نایبلا  عمجم  رد 
دعـسا نآ  و  نایاپ )  ) دناهداهن نآ  رب  ار  مان  نیا  راصنا  دناهتفگ : و  هتفگ » دعب  اما   » مکی راب  يارب  هک  دوب  ّيؤل  نب  بعک  دیمان ، شاهعمج  هک 

شبش تسنآ ، یفانم  هک  تخادرپ  ایند  راک  رفسب و  نآ  رد  دیاشن  تسا  برقت  تدابع و  زور  نوچ  و  تشذگ ، هچنانچ  تسا  مایا  فرشا  و 
ردس اب  ار  رس  نتفر و  مامح  ندیچ ، براش  نخان و  ندیشارت و  رس  یـسورع و  جیوزت و  تسا ، ینارون  ناشخرد و  كرابم و  شزور  دننام 
. دوش هیقت  رب  لمح  یلو  تسا  عنم  رهاظ  ندیشک  هرون  هراب  رد  یلو  تسا ، بحتسم  نآ  رد  دنیایب  هک  رگید  ياهراک  نتسش و  یمطخ  و 

هرهزب قلعتم  دـنیوگ : نیمّجنم  مدـیدن ، یهن  دـصف  هراب  رد  دـشاب ، راچان  رگم  تسنآ  كرت  رتهب  دـنفلتخم و  رابخا  مه  تماجح  هراـب  رد  و 
رس راگزور و  تحار و  ینعمب  تبس  هتفگ : حاحص  ج 1 ص 150 )  ) رد يرهوج  هبنش )  ) تبس زور  اما  تسا و  هتسباو  هامب  شبـش  تسا و 
هک تسنآ  يارب  دـناهتفگ  و  دـیرب ، ناـهج  شنیرفآ  زا  نآ  رد  ادـخ  هک  تسا  هتفه  زور  ماـن  ینعم  نیمهب  هدـمآ و  ندز  ندرگ  ندیـشارت و 

. دننک شاب  تحار  ای  دنربب ، راک  زا  نآ  رد  دوهی 
اْنلَعَج َو  یلاعت  ادخ  لوق  زا  شسرپ  خساپ  دوخ  ررد  ررغ و  رد  یضترم  لجا  دّیس 

44 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
یعمج و  تسا ، شیاسآ  تحار و  ینعمب  تابس  - 1 هک : هداد  نینچ  دوشیم  وغل  دشاب  باوخ  ینعمب  تابـس  رگا  هک  أبنلا   9 ًاتابُس ، ْمُکَمَْون 

ینب نآ  رد  ادخ  هکنیا  يارب  و  دندناوخ ، تبـس  شتهج  نیدـب  دوب و  تغارف  نآ  زا  تبـس  زور  دـش و  مهارف  هعمج  زور  شنیرفآ  دـناهتفگ 
. دزیر ورف  ار  نآ  دنک و  زاب  ار  ناوسیگ  هک  تسنیا  ار  شیوم  نز  تبس  تسا و  ششک  تبس  لصا  داد و  راک  زا  شیاسآ  نامرف  ار  لیئارسا 

تسد هلیـسو  ار  امـش  باوخ  هک : تسنیا  دوصقم  تسا و  عطق  مه  نآ  هدمآ و  مه  ندیـشارت  رـس  ینعمب  تسا و  عطق  تبـس  زا  دوصقم  - 2
هبنش کی  زور  شنیرفآ  هک  تسنیا  تبس  يراذگمان  هجو  دیوگ  هک  تسا  یـسک  قفاوم  باوج  نیا  میدومن و  فرـصت  راک و  زا  ندیـشک 
زور ار  شماجنا  دـنناد و  هبنـش  کی  زور  ار  شنیرفآ  زاغآ  تاروت  لها  هدـیرب ، شلابند  هبنـش  زور  هدـش و  مامت  هعمج  زور  و  هدـش ، زاغآ 

ات تسا  هبنش  زور  شنیرفآ  زاغآ  ناناملـسم  دزن  اّما  هبنـش و  کی  زور  ار  تغارف  هبنـش و  ات  دنناد  هبنـشود  زور  ار  زاغآ  لیجنا  لها  هعمج و 
. نآ رد  هدش  مامت  نیمز  شنیرفآ  زا  یخرب  نوچ  دنتفگ  تبس  ار  هبنش  نیا  رب  انب  هدش و  دیع  هعمج  هبنشجنپ و 

هچنآ رخآ  ات  هبنـش  کی  زور  ار  اههوک  دـیرفآ و  هبنـش  زور  ار  كاـخ  ادـخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  تسا  هریره  یبا  زا  و 
تسا و كرابم  هبنـش  زور  هصالخ  تسا  نیقیرف  نایم  روهـشم  فلاخم  تسا  هبنـش  زور  شنیرفآ  زاغآ  هک  هتفگ  هر - هچنآ - هدرک و  هدافا 

نیمّجنم دزن  جـئاوح ، نتـساوخ  رفـس و  صوصخ  یتسناد  هچنانچ  دراد  رتشیب  تنمیم  نآ  رد  نتفر  راک  لابندـب  دادـماب  دـیاش و  ار  راک  ره 
يارب دنمان  شدحأ  دنتفگ و  لّوا  شمیدق  رد  هک  هبنش  کی  زور  رایش )  ) شمیدق یبرع  مان  خیرمب و  شبـش  تسا و  لحزب  هتـسباو  شزور 

زور شنامجنم  تسا و  يوقا  شحدم  دنضراعتم و  شحدم  مذ و  راک و  ره  يارب  هنایم  تسیزور  تسا ، ناهج  شنیرفآ  زور  تسخن  هکنآ 
. دراطعب ار  شبش  دنناد و  دیشروخب  هتسباو  ار 

نوهأ ار  نآ  حاحص  ج 6 ص 218 )  ) يرهوج لقنب  میدق  نابز  رد  هبنشود : زور 
45 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسا هدمآ  یلهاج  رعش  نیا  رد  دیرد  نبا  زا  تیاورب  و  دنمان ،
رابج زور  مدیآ  سپ  ناز  نوها و  لّوا و  یمه  دشاب  نم  زور  منامب  مراد  وزرآ 
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رایش دیآ  نآ  زا  دعب  هبورع  ای  سنؤم  هک  ای  نم  زور  دشاب  هک  دیآ  رابد  شلابندب  ای 
هیقت هدیسر  شحدم  رد  هچنآ  و  دیاشن ، ار  يراک  چیه  تسا و  هتفه  زور  نیرتسحن  نآ  تسا و  نشور  تشذگ  هچنآ  زا  يراذگمان  هجو  و 

نآ تکرب  رد  يرابخا  ور  نیا  زا  هدـش و  عقاو  نآ  رد  تیب  لها  بئاصم  رتشیب  و  هّیما ، ینب  يوریپب  دنرامـش  كربتم  شنیفلاخم  نوچ  تسا 
. ءاروشاع زورب  كربت  نوچ  دندرک  لعج 

هک هدش  سحن  هدش  عقاو  نآ  رد  هچ  نادب  هدوب و  كرابم  تسخن  هک  دـشاب  خوسنم  ای  دوش  ترورـضب  لمح  رابخا  یخرب  تسا  نکمم  و 
نیا و  دش ، اهزور  سحنا  نادب  نافلاخم  كّربتب  دندمآ و  دراو  تیب  لها  رب  بئاصم  درک و  تافو  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
يارب تسیبوخ  هجو  نیا  و  دشاب ، نینچ  مه  اروشاع  زور  تسا  نکمم  و  وا ، زا  سپ  خسن  دـیاین  مزال  ات  هدوب  ترـضح  نآ  دوخ  رابخاب  مه 

. يرتشمب شبش  تسا و  هامب  هتسباو  شزور  نامجنم  دزن  و  تسا ، رتهب  مکی  هجو  هچرگ  رابخا و  نایم  عمج 
يارب تسیزور  بارغ  نوچ  دنتفگ  رابج  شمیدق  نابز  رد  هک  رخآ  ّدم  اب  دوش  مومضم  مه  یهاگ  هک  رادهحتف  ءاث  هب  هبنـشهس )  ) ءاثلث زور 

ادـخ هک  تسناـیبلا  عمجم  رد  مالّـسلا و  هیلع  دواد  يارب  هدرک  مرن  ار  نهآ  نآ  رد  ادـخ  نوچ  راوشد ، ياـهراک  هژیوب  هناـیم  اـهراک  رتـشیب 
دراو نآ  رد  ود  ره  تماجح  زاوج  یهن و  هدـیرفآ ، نآ  رد  ار  اههدـنزخ  اهیوج و  اهتخرد و  هک  تسا  تیاور  و  هدـیرفآ ، نآ  رد  ار  اـههوک 

. هرهز زا  شبش  تسا و  خیرم  زا  شزور  نامجنم  دزن  و  تسبوخ ، مه  رفس  و  تسا ، يوقا  زاوج  تسا و 
عمج نزو  درادن و  اتمه  درفم  ياههملک  رد  هتفگ  هتـسناد ، روسکم  ار  ءاب  حابـصم  رد  رخآ ، ّدم  ءاب و  تکرح  اب 3  هبنشراهچ )  ) ءاعبرا زور 

میدق نابز  رد  دراد ... 
46 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

يدابآ و تخرد و  ادـخ  هک  تسا  عمجم  رد  تسا و  سوماق  ج 2 ص 27 )  ) رد هچنانچ  ود  ره  باتک  بارغ و  نزو  رب  تسا  راـبد  شماـن 
: هدش هتفگ  و  هدیرفآ ، نآ  رد  ار  یناریو 

نآ رد  ار  خزود  ادخ  هک  تشذگ  و  تسین ، هبنـشود  یـسحنب  یلو  هام  هبنـشراهچ  رخآ  هژیوب  سحن  تسیزور  هدیرفآ ، نآ  رد  ار  اههدـنرپ 
نامجنم دزن  هدش و  عنم  رفـس  هرون و  تماجح و  زا  و  تسا ، هدیـسر  نآ  رد  ندیـشون  اود  نتفر و  مامح  نوچ  اهراک  یخرب  زاوج  هدـیرفآ ،

. لحز زا  شبش  تسا و  دراطع  نآ  زا  شزور 
، دیاش يراک  ره  يارب  تسیزور  هتفگ ، شسینا  زور  هک  تسا  ربخ  بسانم  و  دنتفگ ، سنؤم  يرهوج  لقنب  شبرع  هبنشجنپ )  ) سیمخ زور 

عنم و  هَّللا ، ءاش  نا  دیآ  ةالص  باتک  رد  نآ  بوخ  لامعا  لضف و  و  دراد ، تکرب  رتشیب  نآ  رد  ندرک  دادماب  جئاوح و  بلط  رفـس و  هژیوب 
، تسنآ تداعس  دیؤم  نآ  درم و  درک و  تماجح  نآ  رد  دیشر  هک  تسنآ  عنم  دیؤم  و  تسا ، يوقا  زاوج  تسا و  دراو  نآ  رد  تماجح  زا 

فـالخ رب  تسا  هدـنیآ  بش  میدرک  لـقن  اـهنآ  زا  هـچنآ  هـمه  رد  بـش  و  دیـشروخ ، زا  شبـش  تسیرتـشم و  نآ  زا  شزور  نـیمجنم  دزن 
. دنناد هدنیآ  زور  زا  ار  هتشذگ  بش  هک  عرش  حالطصا 

47 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

دیاش راک  هچ  يارب  يزور  ره  یبرع و  هام  ياهزور  سحن  دعس و 

دیاش راک  هچ  يارب  يزور  ره  یبرع و  هام  ياهزور  سحن  دعس و 

، دنک زیهرپ  ار  همین  مکی و  بش  دیاب  دراد  دوخ  لها  اب  عامج  دصق  هک  ره  هک : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ات  شدنـسب  ( 71  ) لاصخ رد  - 1
. دنزاس نتسبآ  دنیایب و  و  دنوش ، دنزرف  کیرش  دنهاوخ  و  دیوج ، دنزرف  تقو  ود  نیا  رد  ناطیش  هک 

تشاد دب  نینمؤملا  ریما  دنسحن  هک  نکم  رفس  هام  زور 3 و 4 و 21 و 25  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ج 1 ص 276 :)  ) مراکم رد  - 2
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ار راک  چـیه  هک  تسا  یـسحن  زور  یبرع  هام  ره  رد  هک  تسا  تیاور  مهدزای  ماما  زا  بتک  یخرب  رد  و  ار ، هاـم  قاـحم  رد  جـیوزت  رفس و 
-12 مود ، يدامج  - 12 مکی ، يدامج   28 مود ، عیبر  لّوا 28 - عیبر  رفص 4 - - 10 مرحم ،  22 اهنآ : هزور و  تدابع و  تولخ و  زج  دیاشن 

. دنشابیم هجحیذ  - 8 هدعق ، يذ  لاّوش 28 - - 2 ناضمر ، هام   24 نابعش ، - 16 بجر ،
و هدش ، عنم  هام  و 13  رد 8 - رفـس  زا  26 و  ، 25 ، 24 ، 21 ، 16 13 ، 5 3 و 4 ، دنـسحن ، هام  ياهزور  نیا  هک  دوش  رهاظ  راـبخا  یخرب  زا  و 

دنیاش ار  رفس  هک 4 و 21  تسا  یتیاور 
48 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

: دناهتفگ رعشب  و 
جنر چیه  یباین  ات  نک  رذح  ناز  یهم  ره  دشاب  سحن  زور  تفه 

جنپ تسیب و  اب 24 و  هدزناش 21  اب  ، 13 3 و 4 ،
جنسب ناد و  یفطصم  زا  یلع  زا  مولعلا  رحب  هتفگ  تیاور  نیا 

رظن فرص  شاهمجرت  زا  هک  دندروآرد  رعشب  تشذگ  هک  یحرشب  تسا  یـسحن  زور  یهام  ره  رد  هک  ار  مهدزای  ماما  تیاور  نومـضم  و 
. میدرک

. تسا لاس  يرامیب  نامرد  هک  دینک  تماجح  ای 21  ( 19  ) هبنشهس 17 رد  هدومرف  ادخ  لوسر  ج 1 ص 83 :)  ) مراکم رد  - 3
. دشکب ار  امش  دشوجن و  امش  نوخ  ات  دینک  تماجح  هام  ای 21 ، ای 17  هبنشجنپ 15  زور  هدومرف : زین  و  - 4

. دشکب نت  زا  یبوخب  ار  درد  دنک  تماجح  هام  هبنشجنپ  رخآ  زور  رخآ  هک  ره  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  - 5
. تسا لاس  کی  درد  نامرد  هام  هبنشهس 17  تماجح  دومرف : هک  تسا  ربمغیپ  زا  و  - 6

. تسا یتسردنت  هبنشهس  زور  و  تسنامرد ، هام  رد 17  تماجح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  دومرف  و  - 7
. مدروآ درگ  اجنیا  رد  ار  اهنآ  كرادم  اب  نم  هام و  ياهزور  سحن  دعس و  رد  تسا  يرابخا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میوگیم :

هام مکی  زور 

همه تسا و  یلـصف  رد  مادک  ره  هک  هام  زور  ره  ياهاعد  تارایتخا و  رد  تسیتایاور  هام  زا  زور  ره  يارب  هتفگ : هیقاو  عورد  رد  هر - دـّیس 
. دیوگ هکنآ  ات  مینکیم  رکذ  لصف  رد 30  ار 

بلط هاش و  رب  دورو  جئاوح و  بلط  يارب  كرابم  تسیزور  تسا ، مدآ  شنیرفآ  زور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقنب  هام - مکی  زور  - 8
دوش ادیپ  متشه  بش  ات  دوش  مگ  ای  دزیرگب  نآ  رد  هک  ره  ماو ، نتفرگ  و  شورف ، دیرخ و  و  رفس ، و  جیوزت ، و  شناد ،

49 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا كرابم  دنمیزور و  شوخ و  شدازون  و  دوش ، هب  شرامیب  و 

ار هاش  رب  دورو  جئاوح و  بلط  كرابم و  بوخ و  تسیزور  تسا  ادخ  ياهمان  زا  یکی  هک  تسا  دزم  ره  زور  هتفگ : هر - یسراف - ناملس 
. دیاش

هاـم مکی  زور  هدومرف : اـهزور  تاراـیتخا  زا  شـسرپ  خـساپ  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  تیاور  رد  هتفگ : دّیـس  - 9
. دنب راکب  يراد  یتجاح  ره  و  ریگب ، نز  نک و  وگتفگ  هاش  اب  نآ  رد  تسا ، دعس  شوخ و  تسا ، مدآ  شنیرفآ 

و شورف ، دیرخ و  نتساوخ و  تجاح  و  ءارما ، تاقالم  تسا  دعس  هک : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ج 2 ص 558 )  ) تسا مراکم  رد  - 10
. دیاش ار  رفس  و  تعارز ،

، تجاح بلط  يارب  تسا  شوخ  دیرفآ ، نآ  رد  ار  مدآ  ادخ  دومحم  كرابم و  تسیزور  هک : تسا  قداص  ماما  زا  دئاوفلا : دئاوز  رد  - 11
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نذاب نآ  رد  رامیب  تسا ، كرابم  دنمیزور و  بوبحم و  شدازون  ندیـشخب ، نتفرگ و  دیرخ ، شورف و  و  راکب ، عورـش  و  هاش ، دزن  نتفر  و 
. دوش بوخ  یلاعت  ادخ 

. دیآ تسدب  بش  تشه  ات  دوش  مگ  ای  دزیرگ  نآ  رد  هک  ره  يرگید : تیاور  رد  - 12
سرف زا  تسناراـگن  میوقت  نیمّجنم و  تیاور  قفاوم  دوش  تیاور  هر - یـسراف - ناملـس  زا  هدـنیآ  هتـشذگ و  رد  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  ناـیب :

(. تسا زور  هب   ) یخرب دزن  و  خّرف )  ) ای دزمروا )  ) هام مکی  زور  مان  دناهتفگ  مینک ، هراشا  اهنادب  ام  هک  دنراد  یتافالتخا  یلو 

هام مود  زور 

، نتـساوخ تجاـح  دادرارق ، نتـشون  هناـخ ، ءاـنب  و  جـیوزت ، هدـش ، قـلخ  مدآ  زا  نآ  رد  ءاّوـح  مالّـسلا ، هیلع  قداـص  ماـما  زا  عورد  رد   13
نمهب زور  هتفگ : ناملـس  دـبای ، شرورپ  بوخ  شدازون  شنایاپ ، فالخب  تسا  کبـس  دوش  رامیب  شزاغآ  رد  هکنآ  دـیاش ، ار  ندـیزگرب 

. تسا دعس  دیاش و  ار  نتساوخ  تجاح  جیوزت و  تسا ، شرع  ریز  هتشرف 
50 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. زیهرپب هاش  زا  هاوخ ، تجاح  شورفب ، رخب  درگرب ، تنادناخب  رفس  زا  نک ، جیوزت  يرگید : تیاور  رد  - 14
. دیاش ار  تجاح  بلط  رفس و  مالّسلا ، هیلع  ترضح  نآ  زا  ج 2 ص 558 )  ) مراکم رد  - 15

، نامتخاس دیرخ ، شورف ، ناکم ، لقن  جیوزت ، هدیرفآ ، ار  مدآ  نآ  رد  ادخ  دومحم ، تسیزور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دئاوز : رد  - 16
هب دوش  رامیب  نآ  رد  هک  ره  دـیاش  ار  هاش  تاقالم  یهاوخ ، تجاح  هناخب ، ندـمآرد  هلماـعم ، نتفرگ ، ماو  فلـس ، تخرد  تشک  تعارز ،

. نومیم تسا و  كرابم  شدازون  ددرگ ،
. نیگنس شنایاپ  رد  دشاب و  کبس  دوش  رامیب  شزاغآ  رد  هک  ره  دیاش ، ار  دادرارق  نتشون  رگید : تیاور  رد  - 17

هام موس  زور 

يرادهناخ نآ  رد  دندش ، ردـب  تشهب  زا  و  دـندش ، تخل  اوح  مدآ و  تسا ، رمتـسم  سحن  زور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : - 18 - 
نآ رد  هدـنزیرگ  زیهرپـب  تکرـش  هلماـعم و  یهاوخ ، تجاـح  شورف ، دـیرخ و  و  ناطلـس ، زا  اـیم ، نوریب  نآ  زا  تسا  رّـسیم  ترگا  نک و 

. تسا رمع  زارد  دنميزور و  شدازون  دتفا ، جنرب  شرامیب  دوش ، ریگتسد 
يرگید تیاور  رد  دیاشن 19 - ار  يراک  تسا ، یسحن  نارگ و  زور  تسیرامیب ، یتخبدبب و  هتشامگ  هتـشرف  تشهبیدرا  زور  هتفگ : ناملس 

. هاوخم تجاح  ورم ، هاش  دزن  شورفم  رخم ، نآ  رد  دندش ، تخل  ءاوح  مدآ و  هک  تسا  یسحن  زور  مالّسلا  هیلع  وا  زا  تسا 
. دیاشن ار  يراک  چیه  هک  تسا  تیاور  ج 2 ص 558 )  ) مراکم رد  - 20

، نکم رفـس  نآ  رد  تسا  یمومذم  زور  هدـش ، هتـشک  لیباق  شردارب  تسدـب  لیباه  تسا ، یـسحن  زور  مالّـسلا  هیلع  وا  زا  دـئاوز : رد  - 21
ای نآ  رد  رامیب  تسا ، سحن  شدازون  ربب ، هانپ  ادـخب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ذـیوعتب  وا  رـش  زا  نکم ، تاقالم  ار  یـسک  نکم ، يراـک 

. دهاوخ رگید  زیچ  ادخ  هکنیا  زج  تسا  يرطخ  شبش 
51 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

ریگتـسد شنازیرگ  دـندش  ردـب  تشهب  زا  دـندش و  تخل  ءاّوح  مدآ و  نآ  رد  تسا ، رمع  رپ  دـنمیزور و  شدازوـن  رگید : تیاور  رد  - 22
. دتفا جنرب  شرامیب  دوش ،

نیمز تخرد و  زبس ، تشهب  نوچ  نآ  رد  ناهج  هک  یهاـم  ینعی  هطقنیب  لاد  رـسک  هطقنیب و  ءار  نوکـس  هزمه و  ّمضب  تشهبیدرا  میوگ :
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. تسا لگرپ  مّرخ و 

هام مراهچ  زور 

دنک رفس  نآ  رد  هک  ره  رفـس ، نآ  رد  تسا  دب  يراد ، ماو  ءانب ، راکـش  تعارز ، يارب  تسبوخ  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : - 23 : 
شنتـسج دزیرگ  نآ  رد  هک  ره  تسا ، كرابم  بوخ و  تسا  هدنز  ات  شدازون  هداز ، نآ  رد  لیباه  تسا ، ءالب  تراغ و  نتـشک و  رطخ  رد 

. دبای يرادهانپ  تسا و  راوشد 
. تسا مور  يایردب  هتشامگ  تسا و  هدرامگ  نادب  هدش و  هدیرفآ  وا ) زا   ) وا رد  رهاوج  هک  تسیاهتشرف  مان  رویرهش  زور  هتفگ : ناملس 

نآ رد  دوش ، تراغ  دنک  رفـس  نآ  رد  هک  ره  تسا ، مومذم  نآ  رد  رفـس  و  دیاش ، ار  راکـش  جیوزت و  هک  تسیزور  رگید : تیاور  رد  - 24
. هداز مدآ  نب  لیباه 

. دیاشن ار  رفس  دیاش و  ار  جیوزت  مالّسلا ، هیلع  ماما  زا  مراکم : رد  - 25
شدازون تسا ، دب  نآ  رد  رفـس  تسا  هداز  نآ  رد  مدآ  رـسپ  هَّللا  ۀبه  دیاش  نآ  رد  تجاح  ياضق  هنایم  تسیزور  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  - 26

. یلاعت ادخ  نذاب  دوش  هب  دبای و  افش  یبش  رد  شرامیب  تسا ، كرابم 
یـسکب دزیرگ  نآ  رد  هک  ره  تسا  ءـالب  تراـغ و  نتـشک و  رطخ  رد  شرفاـسم  هداز ، نآ  رد  زین  لـیباه  هک  تـسیرگید : تـیاور  رد  - 27

. دهد هانپ  ار  وا  هک  دهانپ 

هام مجنپ  زور 

نیرفن دوخب  و  هتشک ، ار  شردارب  هداز و  نآ  رد  نوعلم  یقـش  لیباق  تسا ، رمتـسم  سحن  زور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : رد  - 28
رفیک دوز  دروخ  غورد  دنگوس  نآ  رد  هک  ره  وشم  نوریب  تاهناخ  زا  نکم ، يراک  نآ  رد  هتسیرگ ، نیمز  رد  هک  تسیسک  تسخن  هدرک ،

. دشاب لاحشوخ  شدازون  دنیب ،
رد سحن ، تسیزور  تسا ، اهنیمز  رب  هتشامگ  هتشرف  رادنفسا  زور  هتفگ : ناملس 

52 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. ورم هاش  دزن  هاوخم ، تجاح  نآ 

. هاوخم نآ  رد  تجاح  نآ ، رد  هتشک  ار  شردارب  هداز و  نآ  رد  لیباق  هک  مالّسلا : هیلع  تسوا  زا  رگید  تیاور  رد  - 29
. سحن تسا و  تسپ  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  تسا  مراکم  رد  - 30

هرهبیب زور  دــندش  باذــع  نـعل و  نآ  رد  يراـّبج  نوـعرف و  ره  توراـم و  توراــه و  ناطیــش و  تـسا  یــسحن  زور  دــئاوز : رد  - 31
نیگنس شزور  بش و  رامیب  يزور ، مک  و  یگدنز ، دب  نارگ و  تسا و  موش  شدازون  رب ، هانپ  ادخب  شّرـش  زا  درادن ، يریخ  تسیراوشد ،

. رطخ رد  تسا و 
. دنک شرفیک  دوز  ادخ  دیوگ  غورد  نآ  رد  هک  ره  دیاش ، ار  ماد  حالصا  هتشک  ار  لیباه  نآ  رد  لیباق  هک : تسیرگید  تیاور  رد  - 32

. هدش هتفگ  مه  ذمرادنپس  ذمرادنفس  ذمرادنپسا ، و  تسا ، روهشم  ذمرادنفسا  هب  نایسراف  دزن  میوگیم :

هام مشش  زور 

شنادـناخ هب  دوخ  دنـسپلد  دور  یکـشخ  اـی  اـیرد  رفـس  نآ  رد  هک  ره  دـیاش ، ار  جـیوزت  هک  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  عورد : رد  - 33
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. تستافآ زا  رانک  رب  شرورپ و  شوخ  شدازون  دوش ، تفای  دزیرگ  ای  دوش  مگ  نآ  رد  هک  ره  تسبوخ ، ماد  دیرخ  يارب  ددرگرب ،
ود زا  سپ  شباوخ  تسا  کین  يراک  ره  بسک و  جـیوزت و  نایرپب  هتـشامگ  هتـشرف  دراد  مان  دادرخ  زور  هتفگ : هنع - هَّللا  یـضر  ناملس -

. دوش ریبعت  زور 
. دیاش ار  تجاح  ره  بسک و  راکش و  جیوزت و  رگید : تیاور  رد  - 34

. دیاش ار  جئاوح  بلط  تسا و  كرابم  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  مراکم : رد  - 35
ماو ار ، دـیرخ  شورف و  ار ، رفـس  ار ، هاش  ار ، جـئاوح  هداز  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  حون  کـین  تسیزور  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  دـئاوز : رد  - 36

یگدنز شوخ  نومیم ، كرابم ، شدازون  دیاش ، ار  راکش  و  حیرفت ، ندیشخب ، ندناتس ، تواضق  و  تخادرپ ، نتفرگ ،
53 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. دوش هب  ادخ  نذاب  دنامن و  رامیب  شیب  هتفه  کی  زا  نآ  زور  بش و  رد  شرامیب  تسا ،
. دیاش ار  ماد  دیرخ  جیوزت و  رگید : تیاور  رد  - 37

هام متفه  زور 

تـشک ینادابآ و  رد  هک  ره  دوش ، داتـسا  دزومآ  یگدنـسیون  نآ  رد  هک  ره  دیاش ، ار  راک  همه  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : - 38 : 
. تسیزور رپ  شرورپ و  شوخ  شدازون  دشاب ، ماجنا  شوخ  دنک  عورش  تخرد 

نآ رد  يریخ  راک  ره  دوعسم ، كرابم و  تسیزور  ناشیزور ، مدرمب و  هدرامگ  تسیاهتـشرف  دادرم ، زور  هتفگ : هنع - هَّللا  یـضر  ناملس -
. نکب

. مشش نوچ  تسیبوخ  زور  رگید : تیاور  رد  و  - 39
. دیاش یشوکب  نآ  رد  یهاوخ و  ار  هچ  ره  راتخم  تسا و  كرابم  مالّسلا ، هیلع  ماما  زا  مراکم  رد  - 40

رد وش ، راوس  یتـشک  رد  دـش ، یتـشک  راوس  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  حون  تسا ، یکراـبم  دوعـسم و  زور  مالّـسلا ، هیلع  ماـما  زا  دـئاوزلا : - 41
شدازون اهنآ  رد  شـشوک  جـئاوح و  بلط  يارب  بوخ  تکرب  رپ  تسیزور  نکب ، یهاوخ  هچ  ره  نک  دربن  نمـشد  اب  نک ، رفـس  یکـشخ 

. دوش بوخ  ادخ  نذاب  دوش  رامیب  شبش  ای  نآ  رد  هک  ره  يزور  رپ  هراتس  کبس  ردام  ردپ و  دوخ و  رب  نومیم  تسا و  كرابم 
. دیاش ار  يراکتخرد  ینادابآ ، و  یگدنسیون ، زاغآ  رگید ، تیاور  رد  - 42

. يدوبان گرمیب و  تسا  دیواج  قلخ  شیانعم  هتفگ  ناحیر  وبا  تسا ، ّمضب  دادرم  میوگیم :

هام متشه  زور 

شتجاـح دور  ناطلـس  دزن  نآ  رد  هک  ره  دـیرخ ، شورف و  زا  دـیاش  ار  يراـک  هک  تـسیزور  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  عورد : - 43 : 
، دیاین تسدب  یناسآب  دزیرگ  نآ  رد  هک  ره  تسا ، تدالو  شوخ  شدازون  تسا  دب  نآ  رد  دربن  نتفر  یکشخ ، رفس  نتفر ، ایردب  دروآرب ،

. دتفا جنرب  شرامیب  دباین ، هار  یتخسب  زج  دوش  مگ  نآ  رد  هک  ره 
54 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. دیاش یهاوخ  ار  يراک  ره  دوعسم ، كرابم و  تسیزور  تسا ، ادخ  ياهمان  زا  رد  امنزور  هتفگ : ناملس 
. رفس زج  دیاش  ار  یتجاح  ره  تسا ، یکرابم  بوخ و  زور  رگید : تیاور  رد  - 44
. تسا دب  نآ  رد  هک  رفس  زج  دیاش  ار  یتجاح  ره  ج 2 ص 550 )  ) مراکم رد  - 45
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اـیرد و رفـس  هک  ورم  رفـس  هدـب ، ناتـسب  رخب ، شورفب و  نآ  رد  شورف ، دـیرخ و  يارب  تسا  کـین  مالّـسلا ، هیلع  ماـما  زا  دـئاوز : رد  - 46
. ددرگ هب  ادخ  نذاب  دوش  رامیب  شبش  ای  نآ  رد  هک  ره  و  رمع ، رپ  تسا و  لاح  هنایم  شدازون  تسا ، دب  نآ  رد  یکشخ 

یتخـسب زج  دوش  مگ  هک  ره  دیاین ، تسدب  یتخـسب  زج  دزیرگ  نآ  رد  هک  ره  دیاش ، ار  جئاوح  ءاضق  هاش و  رادـید  رگید : تیاور  رد  - 47
. دریمب دوش  رامیب  نآ  رد  هک  ره  دناهتفگ : دباین ، هار 

. اهنآ دزن  تسا  رزابید »  » هب فورعم  میوگ :

هام مهن  زور 

تخرد نک ، تعارز  ریگب ، ماو  زادرپ ، راکب  نآ  رد  یهاوخب ، هچ  ره  يارب  کین  کبـس  تسیزور  هک : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  - 48 : 
دوش رامیب  هک  ره  دبای ، تاجن  دزیرگ  هک  ره  دنیب ، ریخ  دبای و  ناوارف  لام  دنک ، رفس  هک  ره  ددرگ ، هریچ  دنک  دربن  نآ  رد  هک  ره  اب  راکب ،

. تسا ّقفوم  لاح  ره  رد  تسا و  شیاز  شوخ  شدازون  دوش  هتفای  ددرگ  مگ  هک  ره  ددرگ ، نیگنس 
. یتسردنت زور  تسنامرآ و  شوخ  تسا ، تمایق  زور  رادوزارت  هتشرف  مان  رذآ  زور  تفگ : ناملس 

. دنیب هن  یتسدگنت  تسا و  دیع  زور  شدازون  یهاوخ ، هچ  ره  يارب  تسا  یکین  کبس  زور  يرگید : تیاور  رد  - 49
یلام دـنک  رفـس  نآ  رد  هک  ره  دـیاش  دـهاوخ  یمدآ  ار  هچ  ره  تسا ، كرابم  هک  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  ص 556 ) ج 2   ) مراـکم رد  - 50

. دنیب يریخ  ره  دوش و  شیزور 
55 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

دیاش ار  تجاح  ره  تسا ، یکرابم  زور  هداز ، حون  رـسپ  ماس  نآ  رد  كرابم ، تسیزور و  بوخ  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  دئاوز : - 51
، تسا مدرم  رب  رد  هتفریذـپ  ینتـشاد و  تسود  شدازوـن  نتخادرپ ، ندناتـس و  نداد ، ماو  و  نـتفرگ ، ماو  يراـک ، ره  ناطلـس و  رب  دورو  زا 

. دوش هب  ادخ  نذاب  دوش  رامیب  شبش  ای  نآ  رد  هک  ره  تسا ، راتفرشوخ  وج و  شناد 
دنک رفـس  نآ  رد  هک  ره  دیاش ، ار  تعارز  يراکتخرد ، دنیب ، ریخ  دبای و  يزور  دنک  رفـس  نآ  رد  هک  ره  هک : تسا  رگید  تیاور  رد  - 52
دهد شهانپ  هک  یناطلـسب  دزیرگ  هک  ره  ددرگ ، هریچ  دـنک  دربن  نآ  رد  هک  ره  دـیاش ، ار  تعارز  يراـکتخرد ، دـنیب ، ریخ  دـبای و  يزور 

. ددرگ نیگنس  دوش  رامیب  نآ  رد  هک  ره  دبای ، تاجن 
حیحصت لاذ  ّمضب  ار  نآ  یخرب  نآ ، رب  هتشامگ  هتـشرف  مان  تسا و  شتآ  ینعمب  حوتفم  راد  هطقن  لاذ  يدم و  يآ  اب  اهنآ  دزن  رذآ  میوگ :

. تسا رتنشور  لوا  هدرک و 

هام مهد  زور 

شورف و دـیرخ و  تسا ، دـنمیزور  دـسر و  يریپ  هب  دوش  هداز  نآ  رد  هک  ره  هداز ، حون  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  عورد : - 53 : 
. دنک تیصو  هک  دزس  ار  نآ  رد  رامیب  ددرگ ، ینادنز  دیآ و  تسدب  نآ  رد  هتخیرگ  دوش ، تفای  شاهدشمگ  دیاش ، ار  رفس 

زا نآ  رد  هک  ره  كراـبم ، کبـس و  تسیزور  تسا ، اـهیداو  اهایردـب و  هتـشامگ  رتشوخ  ماـن  ناـبآ  زور  هتفگ : هنع - هللا  یـضر  ناـملس -
. دوش ریبعت  زور  رد 20  شباوخ  تسا  دنمیزور  دشکن و  یگنت  شدازون  دوش ، راتفرگ  دزیرگ  ناطلس 

. تسبوخ يریخ  راک  ره  و  دیرخ ، شیپ  عرز  عارب  هداز ، نآ  رد  مالّسلا  هیلع  حون  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  - 54
هک ره  زا  دوـش ، هتفرگ  دزیرگ  ناطلـس  زا  نآ  رد  هک  ره  ناطلـس ، دزن  نتفر  زج  دـیاش  یتجاـح  ره  يارب  ص 559 ) ج 2   ) مراـکم رد  - 55

. دوش هب  دوش  رامیب  نآ  رد  هک  ره  تسا ، کین  دیرخ  شورف و  يارب  دبایب ، ار  نآ  دوش  مگ  يزیچ 
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ار سیردا  ادخ  هدیدنسپ ، تسیزور  مالّسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  دئاوز : رد  - 56
56 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

شدازون باسح ، رتفد و  رفاک  و  دیاش ، ار  دادرارق  طورـش و  قاروا و  نتـشون  هتفرگرب ، ار  تاروت  یـسوم  هدروآ و  رب  يدنلب  ياجب  نآ  رد 
. تسا رطخ  رد  شبش  نآ و  رامیب  تسا ، اسراپ  بوخ و  رابدرب و 

نآ رد  هک  ره  دنک ، ّتیـصو  نآ  رد  رامیب  تسبوخ  دبای ، ار  نآ  دـنک  مگ  يزیچ  هک  ره  دـیاش ، ار  دـیرخ  شورف و  رگید : تیاور  رد  - 57
. دوش ینادنز  راتفرگ و  دزیرگ 

هام مهدزای  زور 

ره دیاشن ، ار  ناطلس  دزن  نتفر  دیاش ، ار  رفس  دیرخ و  شورف و  راک و  عورش  هداز ، نآ  رد  ثیش  مالّسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : - 58 : 
ناطلـس زا  دوش و  اونیب  هک  نیا  زج  تسا  یگدـنز  شوخ  شدازون  دـنام ، ملاس  دوش  هب  اسب  دوش  رامیب  هک  ره  ددرگرب ، ربناـمرف  دزیرگ  هک 

. دزیرگ
. تشذگ هچنآ  دننام  کبس  تسیزور  تسا ، هدرامگ  دیشروخ  رب  هتشرف  مان  روخ  زور  هتفگ : ناملس 

. دوشن دنمتسم  دوش و  ریپ  ات  دنامیم  تسا و  دنميزور  شدازون  دوش ، هتفرگ  دزیرگ  نآ  رد  هک  ره  رگید : تیاور  رد  - 59
. دیاش ار  زیرگ  ناطلس ، دزن  نتفر  زج  دیاش  ار  رفس  جئاوح و  همه  دیرخ ، شورف ، مالّسلا  هیلع  ماما  زا  مراکم : رد  - 60

، وا راک  رد  فرـصت  هلماعم و  تسا و  دـب  ناطلـسب  لوخد  دـیاش ، ار  ضرق  هلماعم و  دـیرخ ، شورف ، مالّـسلا ، هیلع  ماـما  زا  دـئاوز  رد  - 61
. دوش هب  ددرگ  رامیب  شبش  نآ و  رد  هک  ره  تسا ، شرورپ  شوخ  بوخ و  شدازون 

رد ای  دریم  دنمتـسم  هدش  هتفگ  و  دـنام ، ملاس  دوش  مگ  هک  ره  ربنامرف  ددرگرب  دزیرگ  هک  ره  داز ، نآ  رد  ثیـش  يرگید ، تیاور  رد  - 62
. ناطلس زا  زیرگ 

هام مهدزاود  زور 

شرامیب دیاشن ، ار  مدرم  نایم  يرگیجنایم  دیاش ، ار  یتشک  رد  نتسشن  تکرش ، ناّکد ، ندوشگ  جیوزت ، مالّسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  - 53 : 
. دوش تیبرت  یناسآب  شدازون  دوش ، هب  اسب 

57 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا هامب  هتشامگ  هتشرف  مان  تسا و  هدیزگرب  هام  زور  هتفگ : هنع - هللا  یضر  ناملس -

. تسا مهدزای  زور  نوچ  رگید : تیاور  رد 
هدروآرب هک  دیشوکب  اهنآ  رد  دیهاوخب و  ار  دوخ  تاجاح  كرابم ، بوخ  تسیزور  مالّسلا ، هیلع  ماما  زا  ج 2 ص 559 )  ) مراکم رد  - 64

. دنوش
، ناّکد نداشگ  تکراشم ، جیوزت  زور  درب ، رـسب  ار  ینابـش  تّدـم  نآ  رد  یـسوم  كرابم ، تسیزور  مالّـسلا : هیلع  ماما  زا  دـئاوز  رد  - 65

تـسا رطخ  رد  بش  هچ  زور و  رد  هچ  شرادبت  تسا ، بوخ  دـباع و  اسراپ  شدازون  تسنداد ، ندتـس و  و  دـیرخ ، شورف و  لزانم ، ریمعت 
. دهاوخ ّلج  ّزع و  ادخ  هکنآ  زج 

. دوش هرانک  يرگیجنایم  زا  و  تسا ، بوخ  نآ  رد  نتسشن  یتشک  هک : تسیرگید  رد  و  - 66

هام مهدزیس  زور 
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نوباص ار  رـس  دـیاشن ، ار  راک  چـیه  ناطلـس و  اب  دروخرب  تواضق ، عازن ، سحن ، تسیزور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  عورد : رد  - 67 : 
. دنامن هدنز  دنتفگ  ار  شدازون  دشک ، یتخس  شرامیب  دنام  ملاس  دزیرگ  ای  دوش  مگ  هک  ره  شارتن ، ار  يوم  شکم ،

شباوخ زیهرپ ، هب  يراک  ره  ناطلس و  زا  تسپ ، سحن  تسیزور  تسنارتخا ، رب  هتشامگ  هتشرف  مان  ریت  زور  هتفگ  هنع - هللا  یـضر  ناملس -
. دیآرد تسرد  زور  هن  رد 

. هاوخم یتجاح  چیه  تسا  یسحن  زور  رگید : تیاور  رد 
. دیزیهرپب يراک  ره  زا  تسا  یسحن  زور  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  مراکم : رد  - 68

هانپ ادخب  شّرش  زا  تسا ، مومذم  لاح  ره  رد  دندش ، كاله  نآ  رد  طول  نز  حون و  رسپ  تسا ، سحن  مالّسلا ، هیلع  ماما  زا  دئاوز  رد  - 69
. تسا رتاناد  ادخ  تسیرطخ ، شبش  نآ و  رامیب  تسا ، قلخدب  روهنیک و  يزور ، تخس  موش  شدازون  رب ،

- رس اهتواضق و  ناطلس ، دروخرب  اههزیتس و  زا  رگید ، تیاور  رد  - 70
58 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. دنامن هدنز  شدازون  دنام ، ملاس  دزیرگ  نآ  رد  هک  ره  دوش ، زیهرپ  يوم  ندز  نغور  ندیشارت و 

هام مهدراهچ  زور 

یتشک نتفرگ ، ماو  رفس ، دیرخ ، شورف و  شناد ، بلط  تسا ، لغد  شدازون  دیاش ، ار  راک  همه  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  عورد  - 71 : 
. یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دوش  هب  شرامیب  دوش ، راتفرگ  نآ  نازیرگ  تسا ، کین  نتسشن 

يراک و ره  يارب  تسا  كرابم  دوعـسم و  داـب ، تسا و  يرپ  یمدآ و  رب  هتـشامگ  هتـشرف  ماـن  شوج  زور  هتفگ : هنع - هللا  یـضر  ناـملس -
تسرد زور  زا 26  سپ  اـهباوخ  تسا ، دـنمتورث  رمع  رخآ  رد  هدنـسیون و  بیدأ  شدازون  تسبوخ ، ءاـملع  فارـشا و  ناطلـس و  دروخرب 

. دنشاب
. دوش دنمتورث  شرمع  رخآ  رد  تسا ، یئوجشناد  هتفیش  زارد و  رمع  شدازون  راک ، ره  يارب  کین  تسا و  دیعس  رگید ، تیاور  رد  - 72

. تسا کین  تجاح  ره  راک و  ره  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  مراکم : رد  - 73
شدازون تسا ، بوخ  ماو  تخادرپ  ملع و  بلط  ناـهاشداپ و  دروـخرب  یهاوـخ و  یتجاـح  ره  يارب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  دـئاوز : رد  - 74

. تسا رتاناد  ادخ  دوش ، هب  يدوزب  شبش  نآ و  رد  رامیب  دنمیزور ، هدیدنسپ ، بایماک  شراک  رد  تسا و  دنمتداعس  ملاس و 
نداد و ماو  يریگماو و  دیرخ ، شورف و  تسا ، راکمتس  لغد و  و  دشاب ، تورث  رپ  رمع  نایاپ  رد  شدازون  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  - 75

. دوش هتفرگ  دزیرگ  نآ  رد  هک  ره  دیاش ، ار  نتسشن  یتشک 

هام مهدزناپ  زور 

ار اهتجاح  دیاش ، ار  رفس  تجاح و  ره  تسا  كرابم  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  یّلح  همالع  هداون  یـضر  خیـش  زا  هیوقلا : ددع  - 76 ، 
. دناهدروآ رب  هک  دیهاوخب 

نداد نتفرگ و  ماو  رگم  راک  ره  يارب  سحن  تسا و  دب  رگید : تیاور  رد  - 77
59 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

، هدش هدیرفآ  نآ  رد  مشخ  هک  دـینک ، رذـح  نآ  زا  بوخ  هتـشک ، ار  شردارب  تسنوعلم و  هک  هداز  نآ  رد  لیباق  درخیم ، هچنآ  یـسررب  ای 
. دریمب شرامیب 
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. تسا قلخدب  شدازون  دوش ، هتفرگ  یکیدزن  ياج  رد  دزیرگ  هک  ره  دوش ، هب  يدوزب  شیرامیب  رگید : تیاور  رد  - 78
نابز ای  لال  شدازون  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  دـشاب 80 - نارگ  نابز  لال و  ای  دریگب و  شنابز  شدازون  يرگید  تیاور  رد  - 79

. تسا ریگ 
. تسا یکبس  زور  دنتفگ : سرف 

تساوخرد شزومآ ، ءاملع ، نایـضاق و  تاقالم  دیآرد ، تسرد  زور  هس  ات  شباوخ  دیاش ، ار  يراک  ره  تسا و  كرابم  رگید : تیاور  رد 
. تسا کین  تسنارورس  دزن  هچنآ 

(. رهمید خ ب  ) تسا یلاعت  ادخ  ياهمان  زا  زورهمید  هتفگ : هنع - هللا  یضر  یسراف - ناملس 
دزیرگ هک  ره  دوش ، هب  يدوزب  شرامیب  نداد ، ماو  نتفرگ و  ماو  زج  تسا  کین  يراـک  ره  يارب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  عورد : - 81

. لال ای  تسا  هتفرگ  نابز  شدازون  دوش ، ریگتسد 
. تسا هتفرگ  نابز  ای  لال  شدازون  تسا ، کین  يراک  ره  يارب  رگید : تیاور  رد 

. تسا هدروآرب  هک  دیهاوخب  ار  دوخ  جئاوح  نآ  رد  تسا ، کین  یهاوخ  تجاح  ره  يارب  مراکم : رد  - 82
يراک ره  نیبب ، ار  تهاش  هاوخب و  ار  دوخ  جئاوح  دیاش ، ار  نارورـس  ناگرزب و  فارـشا و  رادـید  یتجاح و  يراک و  ره  دـئاوز : رد  - 83

. دهاوخ ادخ  هک  زج  تسا  رطخ  رد  شرامیب  تسا  لال  ای  هتفرگ  نابز  شدازون  تسا ، یشوخ  زور  هک  نکب  یهاوخ 
، نداد ماو  نتفرگ و  ماو  يارب  كانرذح ، تسیزور  رگید : تیاور  رد  - 84

60 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. دوش هتفرگ  یبیرغ  ياج  رد  نآ  رد  نازیرگ  دوش ، هب  ادخ  نذاب  شرامیب  دیاش ، دنرخ  هچ  ره  یسررب 

. تسا هدیسرن  ام  تسدب  هام  رخآ  ات  زور 15  زا  زج  باتک  نیا  زا  هک  تسا  نیا  يارب  ددع  زا  لقنب  عورش  نایب :

هام مهدزناش  زور 

يدب دوش و  كاله  دنک  رفـس  نآ  رد  هک  ره  نکم ، رفـس  تسا ، تسپ  رمتـسم و  سحن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ددـع : رد  - 85 ، 
. تسا دب  ناطلس  اب  دروخرب  دیهاوخن ، تجاح  دیزیهرپب ، دیناوت  ات  جئاوح  زا  دینک ، هرانک  شبنج  زا  دنیب ،

. دیاش ار  ریخ  راک  يزیر و  یپ  نامتخاس و  ایردب ، نتفر  تکرش و  شورف ، تراجت ، یتیاور : رد  - 86
هک رهب  نک ، رودزم  یهاوخ  ار  هک  ره  تسا ، کین  نآ  رد  ایرد  یکشخ و  رفس  دندش ، هدیرفآ  نآ  رد  توهـش  یتسود و  یتیاور : رد  - 87

. تسا لیخب  هناوید و  امتح  شدازون  هدب ، یهاوخ 
دزیرگ نآ  رد  هک  ره  تـسا ، وـکین  شرخآ  اـت  لاوز  زا  سپ  دازوـن  و  تـسا ، هناوـید  هداز  رهظ  اـت  شدادـماب  رد  هـک  ره  یتـیاور : رد  - 88

. دوش هب  يدوزب  شرامیب  دبایب ، دراد  نآ  رد  هدشمگ  هک  ره  دنام ، ملاس  دوش  مگ  هک  ره  ددرگرب ،
. تسا یکبس  زور  دنیوگ  نایسراف  تسا ، گرم  رطخ  رد  شرامیب  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  الوم  - 89

. تسا بوخ  راک  ره  بلط  زور  تسا ، نکراک  شدازون  فّرصت ، ره  دصقم و  ره  راک و  ره  يارب  تسا  یبوخ  زور  یتیاور ، رد  - 90
، دـیاب زیهرپ  نآ  رد  تکرح  زا  تسا  کین  ریخ  راک  يارب  تسا  كاله  شرفاـسم  تسا ، هناوید  راـچانب  شدازون  تسا ، سحن  یتیاور : رد 

. دنیآرد تسرد  زور  ود  زا  سپ  شاهباوخ 
. تسا تمحرب  هتشامگ  هتشرف  مان  زور  رهم  هتفگ : هنع - هللا  یضر  یسراف - ناملس 

61 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
كاله دنک  رفـس  نآ  رد  هک  ره  يراذـگهیاپ ، انب و  زج  دـیاشن  يراک  يارب  تسا  یـسحن  زور  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : - 91
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زا سپ  و  تسا ، هناوید  شرهظ  زا  شیپ  دازون  دوش  هب  دوز  دوش  راـمیب  هک  ره  دـنام ، ملاـس  دوـش  مگ  هک  ره  ددرگرب  دزیرگ  هک  ره  دوـش ،
. کین رهظ 

. دنیآرد تسرد  زور  ود  زا  سپ  شاهباوخ  زیهرپب ، تکرح  زا  تسا ، سحن  ناملس  تیاور  رد  و 
. كاله شرفاسم  تسا ، هناوید  شدازون  تسا ، سحن  رگید : تیاور  رد  - 92

. زیچ ره  يارب  تسا  مومذم  دب و  ج 2 ص 559 )  ) مراکم رد  - 93
زا رادهگن ، ار  دوخ  یناوت  ات  هاوخم ، تجاح  نکم ، رفس  نآ  رد  ریخیب ، مومذم و  دب و  تسا و  سحن  مالّسلا ، هیلع  ماما  زا  دئاوز : رد  - 94

ینالوط و شیرامیب  تسا و  يرطخ  شبش  رد  ای  نآ  رد  رامیب  تسا ، یگدنز  سحن  شرورپ و  تخـس  موش و  شدازون  رب  هانپ  ادخب  شّرش 
. ملعأ هَّللا 

ایرد و رفـس  تکرـش و  دـیرخ و  تراجت و  تسا ، دـب  ناطلـس  اـب  دروخرب  دوش ، كـاله  دـنک  رفـس  نآ  رد  هک  ره  رگید : تیاور  رد  - 95
. راتفرشوخ رهظ  زا  سپ  تسا و  هناوید  رهظ  ات  شدازون  دیاش ، ار  يزیریپ  نامتخاس و 

هام مهدفه  زور 

و جیوزت ، شورف ، دیرخ و  يارب  تسا  کین  تجاح  ره  يارب  تسیاهدیزگ  رب  كاپ و  زور  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ددع : رد  - 96 ، 
کلم مه  و  دـش ، هدـیرفآ  نآ  رد  ورین  تسا  شوخ  هک  بلطب  یهاوـخ  هچ  ره  تجاـح  ره  يارب  تسا  بوـخ  نآ ، زج  ناطلـس و  دزن  نتفر 

. دنام مامتان  شرفس  يراکتخرد ، يزاس ، يوج  ینادابآ ، يارب  تسا  هتسیاش  بوخ و  هداد ، تکرب  بوقعی  هب  ادخ  نآ  رد  توملا ،
دریگ ماو  نآ  رد  هک  ره  ددرگرب  جنر  اب  ای  ددرگنرب ، ودب  دهد  ماو  نآ  رد  هک  ره  دیاب ، رذـح  هزیتس  زا  تسا ، هنایم  رگید : یتیاور  رد  - 97

. دزادرپن
62 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

، نک یکین  تاهدنب  دنزرف و  هب  نک ، رذح  نآ  رد  دیاشن ، ار  جئاوح  بلط  تسا  ینیگنـس  زور  هک  تسیرگید  تیاور  هتفگ : رمعم  نبا  - 98
، دشاب یگدنز  شوخ  شرورپ و  شوخ  لاح و  کین  دـنامب ، زارد  شدازون  دوش ، تفای  شنازیرگ  تسا ، غورد  شباوخ  دوش ، هب  شرامیب 

. دنیبن يدنمتسم 
. تسا یکبس  زور  دنتفگ : سرف 

. هاوخم تجاح  نآ  رد  دیاشن ، ار  ریخ  راک  تسا ، ینیگنس  زور  رگید  تیاور  رد  - 99
. دیاش ار  لاوما  رد  هبراضم  ناردارب و  رادید  تراجت ، تکرش  ناتخ ، جیوزت ، تسیاهدیدنسپ ، بوخ و  زور  رگید : تیاور  رد  - 100

. مالّسلا هیلع  تسا  لیئربج  نآ  تسناهج و  ینابهگنب  هتشامگ  هتشرف  مان  زور  شورس  هتفگ : هنع - هللا  یضر  یسراف - ناملس 
تخادرپ هن  ددرگرب  هن  شماو  نک  رذـح  نتفرگ  نداد و  ماو  هزیتـس و  زا  تسیاهناـیم ، زور  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  عورد : رد  - 101

. تسا لاح  کین  شدازون  دوش ،
. هاوخم تجاح  نآ  رد  تسا  ینیگنس  زور  هنع - هللا  یضر  ناملس - زا  تیاور  رد 

. تسیبوخ زور  رگید : تیاور  رد 
. دیاشن ار  تجاح  بلط  تسا ، ینیگنس  زور  رگید  تیاور  رد  تفگ : - 102

دزن دیزاسب ، دینک ، تعارز  دیرخب ، دیـشورفب ، دینک ، جیوزت  دـیهاوخب  نآ  رد  دـیهاوخ  هچ  ره  هدیدنـسپ ، تسا و  كاپ  مراکم : رد  - 103
. تسا هدروآرب  هک  جئاوح  يارب  دیور  ناطلس 

اب شورفب ، رخب ، هاوخب ، نآ  رد  تجاح  ره  تجاح ، ره  راک و  ره  تسا  دومحم  هدیدنـسپ و  بوخ ، مالّـسلا ، هیلع  ماما  زا  دئاوز : رد  - 104
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دوبهب بش  زور و  رد  شرامیب  يزیچ ، ره  رد  تسا  تداعـس  اب  كرابم و  شدازون  یهاوخ ، هک  ره  نک و  تاقالم  نادنمراک  ناراد و  رتفد 
. ادخ نذاب  دبای 

63 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. نک رذح  نتفرگ  نداد و  ماو  هزیتس و  زا  تسا  هنایم  رگید : تیاور  رد  - 105

هام مهدجیه  زور 

دنک رفـس  هک  ره  دـیاش ، ار  رفـس  جـیوزت و  تسا  دوعـسم  كرابم و  کین  هدیدنـسپ و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ددـع : رد  - 106 ، 
، تساور هک  تجاح  ره  يارب  شوکب  دشخب ، دوس  شتعارز  دیرخ ، شورف ، تسا  كرابم  جـئاوح  بلط  راک و  ره  يارب  دوش ، اور  تجاح 
رب ادخ  نذاب  دزرو  تموصخ  نآ  رد  نمـشد  اب  هک  ره  دیاش ، ار  نادنمراک  تاضق و  ناطلـس و  دزن  نتفر  يزوریپ ، هک  وجب  یهاوخ  هچ  ره 

کین شدازون  تسا ، یهب  ضرعم  رد  شرامیب  زادرپب  دریگ  ماو  هک  ره  دنیب ، ریخ  نآ  رد  دنک  جـیوزت  هک  ره  دوش ، هریچ  ددرگ و  زوریپ  وا 
. کبس تسیزور  دنیوگ : نایسراف  دریمن  هبوتیب  دنیبن ، يدنمتسم  یگدنز ، شوخ  و  تسا ،

. دیاش ار  رفس  تسا و  هدروآرب  جئاوح  هناخ ، دیرخ  تسا و  دنسپ  نآ  رد  انب  رگید ، تیاور  رد  - 107
تـسیزور مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : تسا 108 - شتآ  رب  هتـشامگ  هتـشرف  مان  زور  شر  هتفگ : هنع - هللا  یـضر  یـسراف - ناملس 

، ددرگ هب  شرامیب  دوش  تخادرپ  شماو  تسیزوریپ ، نمـشد  رب  تموصخ  رد  رفـس  تعارز و  دیرخ ، شورف و  زا  زیچ  ره  هتـسیاش  شوخ ،
. تسا کین  شدازون 

. دیاش ار  جئاوح  بلط  رفس و  ناملس : تیاور  رد 
. دیاش نآ  رد  یهاوخ  یتجاح  ره  رفس و  رگید : تیاور  رد  - 109

. ادخ نذاب  نمشد  رب  يزوریپ  تسا و  جئاوح  بلط  رفس و  هتسیاش  هدیدنسپ و  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  مراکم : رد  - 110
ای زور  رد  شرامیب  تسا  یگدنز  هدیدنـسپ  شرورپ و  شوخ  شدازون  هدوزفا ) دش  هتفگ  هچنآ  رب   ) مالّـسلا هیلع  ماما  زاا  دـئاوز : رد  - 111

. دبای تاجن  ادخ  نذاب  بش 
. دیاش ار  عرز  دیرخ و  شورف و  رگید : تیاور  رد  - 112

نون رادهطقن و  نیش  نوکس  هطقنیب و  ءار  هحتف  اب  ار  مان  رتشیب  میوگ :
64 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. هدمآ نونیب  شر  عورد  رد  دناهتسناد و 

هام مهدزون  زور 

دهاوخ هچ  رهب  ارذگ و  شراک  تساور و  تجاح  هک  ار  رفس  دیاش و  ار  هچ  ره  تسا  کبس  مالّسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  ددع : رد  - 113 : 
امهیلع میهاربا  رـسپ  قاحـسا  شدازون  كرابم ، تسا و  دوعـسم  دیاش ، ار  ماد  هدنب و  دیرخ  شناد ، نتخومآ  جئاوح ، شاعم ، جیوزت ، دـسر 

. دنمریخ تسا و  کین  شدازون  دنبایب ، شزور  زا 15  سپ  دزیرگ  ای  دوش  مگ  نآ  رد  هک  ره  تسا ، مالّسلا 
هَّللا یلص  ربمغیپ  رکذ  وگب و  ّلج  ّزع و  ادخ  رکذ  رپ  نامب و  هناخ  رد  نکم ، ایند  راک  چیه  ّرـش ، رپ  تسا و  تخـس  رگید : تیاور  رد  - 114

«. تسا قلخ  دب  شدازون   » ورم ناطلس  دزن  هدم  یسکب  يزیچ  نکم ، رفس  نآ  رد  دوش ، اهر  شرامیب  هلآ ، هیلع و 
. تسا كرابم  دنمیزور و  شدازون  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  - 115
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. نیگنس تسیزور  دناهتفگ : سرف 
. تسا یکرابم  زور  تسبوخ و  اهنآ  زا  يریگهرهب  يدنمزاین و  يارب  كولم  تاقالم  رگید : تیاور  رد  - 116

ناوراک ناضمر  هام  بش 19  رد  اهنآ ، نتفرگ  و  و )  ) تسا اهناجب  هتشامگ  هتشرف  مان  زور  نیدرورف  هتفگ : هنع - هللا  یضر  یـسراف - ناملس 
تبرض مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  الومب  يرجه  لاس 40  ناضمر  هام  هبنـشراهچ 19  بش  تسا ، بحتـسم  نآ  رد  لسغ  دوش ، تبث  جاح 

. دندز
، دیاش ار  ماد  هدنب و  دیرخ  نتخومآ  جئاوح ، بسک ، رفس  تسا ، قاحسا  شدازون  تسا و  دعـس  مالّـسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : - 117

. تسا قفوم  کین و  شدازون  دیآ ، تسدب  بش  زا 15  سپ  شاهتخیرگ  هدشمگ و 
. تسا یکرابم  زور  نیدرورف  هتفگ : هنع - هللا  یضر  ناملس -

. تسا نوچ 18  رگید : تیاور  رد 
. تسا كرابم  شدازون  تسیراک ، ره  نایاش  دنسپ و  مالّسلا ، هیلع  ماما  زا  مراکم : رد  - 118

65 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
رد جئاوح  میهاربا ، رـسپ  قاحـسا  شدازون  یهاوخ ، يراک  ره  يارب  بوخ  كرابم ، هدیدنـسپ ، زور  مالّـسلا ، هیلع  ماما  زا  دئاوز : رد  - 119

. تسا دنمیزور  كرابم  هدنسیون ، شدازون  نکب ، ار  اهراک  سیونب ، همان  روخرب ، ار  ناطلس  وجب ، نآ 
. تسا رطخ  رد  بش  ای  زور  رد  شرامیب 

. دیآ تسدب  هام  مین  زا  سپ  شاهتخیرگ  هدشمگ و  دیاش  ار  ماد  هدنب و  دیرخ  ملع ، بلط  بسک ، رفس ، رگید : تیاور  رد  - 120

هام متسیب  زور 

، ءانب تساور ، تجاح  شرفاسم  دیاش  ار  رفس  جئاوح و  بلط  تسا ، یکرابم  بوخ  زور  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ددع : رد  - 121 ، 
. تسبوخ نآ  رد  نآ  زج  نتفر و  ناطلس  دزن  جیوزت 

، راکب یهاوخ  هچ  ره  هاوخب ، نآ  رد  ار  تقح  دیاش ، ار  جئاوح  بلط  تسا ، ماجنا  شوخ  تسا ، قاحـسا  شدازون  رگید : تیاور  رد  - 122
. رخم هدنب  نآ  رد 

. دوش يریگهرانک  نآ  رد  هدنب  دیرخ  زا  رگید : تیاور  رد  - 123
، دـیآ تسدـب  رود  شاهتخیرگ  دـیاش  ار  یناتـس  ماد  يراـک ، تخرد  ورد ، يراذـگهیاپ ، ءاـنب ، رفـس ، تسا ، هناـیم  رگید  تیاور  رد  - 124

. تسا تخس  شرامیب  تسا ، یناهن  رد  شاهدشمگ 
. دشاب ناوتان  دنک و  یگدنز  یتخس  رد  شدازون  دریمب ، شرامیب  یتیاور : رد  - 125

. دشاب لضاف  رابدرب و  شدازون  رگید : تیاور  رد  - 126
سرف درادـهگن  شیدـب  ره  زا  دـنک و  اور  شتجاح  ادـخ  ددرگرب  دـنمهرهب  تمالـس و  شرفاسم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  - 127

. تسا كرابم  کبس و  يزور  دنیوگ :
. رما ره  زاغآ  بوخ و  راک  ره  لغش و  لاقتناب و  هجوت  تسبوخ و  نآ  رد  يزور  بلط  تسا ، دنسپ  هک : تسیرگید  تیاور  رد  - 128

66 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا زور  مارهب  هتفگ : هنع - هللا  یضر  یسراف - ناملس 

ار ماد  ندناتـس  ندزوم ، يراکتخرد ، يزیرهیاپ ، ءانب ، تجاـح ، ءاـضق  رفـس ، هناـیم ، تسیزور  مالّـسلا ، هیلع  قداـص  ماـما  زا  عورد : - 129
. یگدنز یتخس  رد  شدازون  تسا ، تخس  شرامیب  تسا  رطخ  رد  شاهدشمگ  دیآ ، تسدب  رود  شاهتخیرگ  دیاش ،
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. تسا یکرابم  زور  تسا ، هزیتس  دربن و  تسکش و  يزوریپ و  رب  هتشامگ  هتشرف  مان  مارهب  زور  هتفگ : هنع - هللا  یضر  ناملس -
. دیاش ار  جئاوح  بلط  رفس ، تسا ، كرابم  رگید : تیاور  رد  - 130

. ادخ تساوخب  تسا  كرابم  ناطلس ، رب  دورو  يراکتخرد ، ءانب ، رفس  جئاوح ، يارب  دنسپ  تسبوخ و  مالّسلا ، هیلع  ماما  زا  مراکم : - 131
شدازون نکب ، یهاوخ  راک  ره  شورفب ، رخب  دنرآ ، هچ  ره  يارب  كرابم  دوعسم ، دنـسپلد ، بوخ ، مالّـسلا ، هیلع  ماما  زا  دئاوز : رد  - 132

. یلاعت ادخ  نذاب  دوش  هب  بش  ای  زور  رد  شرامیب  تسا ، یناتسا  ای  يروشک  هاشداپ  تسا ، تسا  رمع  زارد 
رید شاهتخیرگ  دـیاش ، ار  ماد  ندناتـس  ینزوـم ، يراـکتخرد ، يرازگیپ  جـئاوح ، ءاـنب ، رفـس ، هناـیم ، تسیزور  رگید : تـیاور  رد  - 133

. تسیراوشد رد  شدازون  تسا ، تخس  شرامیب  درادن ، ینشور  عضو  شاهدشمگ  دیآ ، تسدب 

هام مکی  تسیب و  زور 

دب هک  دینکن ، هزیتس  دیهاوخن ، تجاح  دینک ، زیهرپ  دیناوت  ات  دیاش  ار  نتفرگنوخ  تسا  ّرمتسم  سحن  مالّسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  - 134 : 
زیهرپ ایم و  نوریب  تاهناخ  زا  یئاناوت  ات  راـک ، ره  يارب  دـب  تسیزور  هک  روخم  رب  یـسرتب  وا  زا  هک  یناطلـس  اـب  مومذـم ، سحن و  تسا و 

رد ءاّوح  تسا و  يزیرنوخ  زور  تسخن  هک  دنویپن  یـسک  اب  دریمب ، دوش  هدیزگ  هک  ره  هک  اههدـنزخ  زا  و  زیهرپب ، مه  تسار  مسق  زا  نک ،
. شیورد دنمزاین و  شدازون  یندشن ، هب  تخس ، شرامیب  تحاران ، تسا و  رطخ  رد  ددرگنرب ، شرفاسم  هدید ، ضیح  نآ 

67 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسبوخ شدازون  رگید : تیاور  رد  - 135

. تسیبوخ زور  دنیوگ : سرف 
. زیهرپب نآ  رد  رازآ  زا  دیاشن  ار  نتساوخ  تجاح  دیاش ، ار  نتفرگ  نوخ  رگید : تیاور  رد  - 136

ناملـس دـیاشن ، ار  اهرادمتـسایس  اهرـسفا و  اهرکـشل ، اب  دروخرب  تماجح و  دـصف و  تسا ، دـب  نآ  رد  راـک  همه  رگید : تیاور  رد  - 137
. هتفگ شزور  مار  هنع - هللا  یضر  یسراف -

شدازون تسا ، رطخ  رد  شرفاسم  زیهرپب ، ناطلس  زا  هاوخم  نآ  رد  تجاح  تسا ، تسپ  سحن و  مالّسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : - 138
. جاتحم دنمتسم و 

. دیاش ار  نتفرگ  نوخ  اهنت  تسیداش ، رب  هتشامگ  هتشرف  مان  هام  زور  هتفگ : هنع - هللا  یضر  ناملس -
. هاوخم نآ  رد  تجاح  نتفرگ ، نوخ  زور  تسا ، سحن  زور  رگید : تیاور  رد  - 139

. تسا رمتسم  سحن  زور  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  مراکم : رد  - 140
تجاح نک ، رذح  نآ  زا  درک ، ینامرفان  ادـخ  زا  دروخ و  تخرد  زا  مدآ  نآ  رد  دـب  سحن و  زور  مالّـسلا ، هیلع  ماما  زا  دـئاوز : رد  - 141

یگدـنز دـب  يزور ، گنت  شدازون  رب ، هانپ  ادـخب  شّرـش  زا  نیـشنب ! تاهناخ  رد  وشم ، سک  کیرـش  نکم ، يراک  ورم ، هاـش  دزن  هاوخم ،
. تسا رطخ  رد  شرامیب  تسا ،

. دیاب زیهرپ  رفس  ناطلس و  زا  رگید  تیاور  رد  - 142

هام مود  تسیب و  زور 

ار رفـس  راکـش و  شورف و  دـیرخ و  تجاح و  ره  درادـن ، يدـب  تسا ، شوخ  هدیدنـسپ و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ددـع : - 143 ، 
هک ره  رگید ، هخـسن  رد  دوش ، اور  تجاح  دور  ناطلـس  دزن  هک  ره  و  لوبقم ، شاهقدص  ددرگرب  هناخب  تمالـس  دوس و  اب  شرفاسم  دیاش ،
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. ددرگ كانسرت  دنک  ناطلس  دصق 
تسا تسرد  شباوخ  بوخ ، هچ  ره  يارب  کبس ، رگید : تیاور  رد  - 144

68 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
دوش هب  شراـمیب  كراـبم ، یگدـنز و  شوـخ  شدازوـن  کـین ، شجیوزت  يراد ، مصخ  رب  هبلغ  ددرگرب ، شاهتخیرگ  كراـبم ، شتراـجت 

. تسا ینیگنس  زور  دناهتفگ : سرف  يدوزب 
. رآرب تجاح  کبس  تسا  يزور  دیاش ، ار  يراک  ره  یناهاش ، ياهراک  تسا ، دنسپ  تجاح  ره  يرگید : تیاور  رد  - 145

. زور داب  هتفگ : هنع - هللا  یضر  ناملس -
هب دوز  شرامیب  تسا ، لوبق  هقدـص  دـیاش ، ار  ناطلـس  نتفر  دـیرخ ، شورف و  جـئاوح  ندـمآرب  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : - 146

. ددرگرب ملاس  شرفاسم  دوش ،
. دیاش ار  تجاح  ره  کبس  تسیزور  تسا ، داب  رب  هتشامگ  هتشرف  مان  داب  زور  هتفگ : هنع - هللا  یضر  ناملس -

. تسا بوخ  راک  همه  يارب  رگید  تیاور  رد  - 147
. دیاش ار  هقدص  رفس و  هاش و  ندید  دیرخ و  شورف و  تسا ، دنسپ  مالّسلا ، هیلع  ماما  زا  مراکم : رد  - 148

درادن رطخ  شرامیب  دیعس ، نومیم ، كرابم ، شدازون  یهاوخ  راک  ره  يارب  هدیدنسپ ، كرابم ، دعـس ، مالّـسلا ، هیلع  ماما  زا  دئاوز : - 149
. تسا بوخ  نآ  رد  دیرخ  شورف و  دوش ، باوخ  و 

هام موس  تسیب و  زور 

هژیوب دیاش  یهاوخ  ار  هچ  ره  هدش  ّدلوتم  نآ  رد  قیّدص  ربمغیپ  فسوی  تسا ، دنسپ  دعـس و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ددع :  150 ، 
، هتشذگ زور  نوچ  تسا  کبس  دیاش ، ار  مهم  راک  ره  فارشا و  رادید  تسا ، روهرهب  شرفاسم  رفس ، ناطلـس و  رادید  تراجت و  جیوزت و 
، ینتشاد تسود  ابیز  سفن  شوخ  بوخ ، شدازون  دوش ، هب  شرامیب  ددرگرب ، شاهدشمگ  دیآ ، تسدب  شاهتخیرگ  تسا ، غورد  شباوخ 

. هداز نآ  رد  نوعرف  دریمن ، نتشکب  زج  شدازون  موش  سحن  زور  رگید : هخسن  رد  تسا  لدشوخ  شرورپ و  شوخ 
مالّسلا هیلع  فسوی  ردارب  نیمای  نبا  شدازون  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریمأ  الوم  هتفگ  زا  - 151

69 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. تسا كرابم  دنمیزور و  شدازون  هدوب ،

. دیاش ار  تجاح  راک و  ره  نیطالس  رادید  دتس ، داد و  رفس ، لقن ، جیوزت ، تسا ، کبس  دناهتفگ : سرف 
و دندرگ ، زاب  نتب  ات  تسا  اهناج  نابهگن  ندش و  رادیب  باوخب و  هتشامگ  هتـشرف  مان  زور  نیدبید  هتفگ : هنع - هللا  یـضر  یـسراف - ناملس 

. تسا یلاعت  ادخ  ياهمان  زا  یتیاور  رد 
، دیاش ار  ناطلس  رادید  جیوزت ، تراجت ، تجاح ، بلط  تسا ، مالّـسلا  هیلع  فسوی  تدالو  زور  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : ، 152

. تسا شرورپ  شوخ  شدازون  تسبایریخ  دنمهرهب و  شرفاسم 
. تسا نوچ 22  رگید  تیاور  رد  تجاح ، ره  يارب  بوخ  کبس و  تسا ، ادخ  ياهمان  زا  نیدنب  زور  هتفگ : هنع - هللا  یضر  ناملس -

. ناطلس رادید  تراجت و  ره  جیوزت و  يارب  یصوصخ  تسا  بوخ  دنسپ و  مراکم : رد  - 153
شدازون ناهاش  رادید  جئاوح و  ناکم ، لقن  رفـس و  زا  یهاوخ  هچ  ره  يارب  كرابم  تسا و  دیعـس  مالّـسلا ، هیلع  ماما  زا  دئاوز : رد  - 154

. یلاعت ادخ  نذاب  دوش  اهر  شرامیب  تسیناگدنز ، شوخ  دیعس و 
. دیاش ار  جیوزت  هداز و  نآ  رد  فسوی  رگید : تیاور  رد  - 155
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 ... دناهتفگ مه  نیدابید  تسا ، رادهحتف  ای  رادهرسک  ءاب  ریزب و  هطقن  ود  نکاس  ءای  هطقنیب و  لادب  هحتف  لادب  نیدبید ، میوگ :

هام راهچ  تسیب و  زور 

تسیدب تخس  زور  هَّللا - هنعل  تسنوعرف ، شدازون  تسنوعلم ، موش  مومذم  رمتـسم ، سحن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ددع : - 156 : 
. رفس رد  دریمب  شرفاسم  سحن ، هچ  ره  يارب  تسا  دب  شراک  ره  دیورن ، تجاح  لابند  دیزیهرپب ، ادخ  زا  دیناوت  ات 

مد ات  تسا  شوخان  شدازون  دشاب ، ینالوط  دوش  رامیب  نآ  رد  هک  ره  - 157
70 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. ددرگ قرغ  ای  دوش  هتشک  دنک و  شالت  هچ  رگ  قیفوتیب  تسا و  یگدنز  دب  گرم ،
. تسا غورد  شباوخ  تسا ، کین  رفس  يارب  رگید : تیاور  رد  - 158

. ددرگ ینالوط  شیرامیب  دشاب ، راوخ  نیگهودنا و  یلو  دبای  ماقم  شدازون  مالّسلا : هیلع  یلع  زا  - 159
. تسا کبس  دناهتفگ : سرف 

. تسنآ دازون  داتوألا  وذ  نوعرف  دیاشن ، ار  تجاح  تسا ، دب  تسپ و  رگید : تیاور  رد  - 160
يرادیب و باوخب و  هتشامگ  رگید  تیاور  رد  تسا  شبنج  شالتب و  هتشامگ  هتشرف  مان  زور  نید  هتفگ : هنع - هللا  یـضر  یـسراف - ناملس 

. دندرگرب نتب  ات  تسا  اهناج  ینابساپ 
قیفوت تسا و  یگدنز  تخـس  شدازون  وجم ، يراک  چیه  تسنوعرف  هاگداز  سحن ، تسا و  دب  مالّـسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : - 161

. تسا ینالوط  شیرامیب  دوش ، قرغ  ای  هتشک و  نایاپ  رد  دباین ، ریخ 
اهنتب اـت  اـهناج  ینابـساپ  شبنج و  شـشوک و  تسیرادـیب و  باوـخ و  رب  هتـشامگ  هتـشرف  ماـن  نید  زور  هـتفگ : هـنع - هللا  یـضر  ناـملس -

. شیپ نیمه  میتفگ  هک  تسنانچ  شدازون  تسا ، رمتسم  سحن  زور  دندرگرب ،
هدـنز ات  دـنک و  شـالت  هچرگ  دـباین  قیفوت  دوش و  هتـشک  شدازون  هداز  نآ  رد  نوعرف  تسا ، ّرمتـسم  سحن  زور  رگید : تیاور  رد  - 162

. تسا یتخس  رد  تسا 
. تسا یموش  زور  هگ  تسا  ترضح  نآ  زا  مراکم : رد  - 163

نکم يراک  نآ  رد  نک و  رذـح  نآ  زا  تسا ، دـب  راک  لاح و  ره  يارب  تسا ، رمتـسم  سحن  زور  مالّـسلا ، هیلع  ماـما  زا  دـئاوز : رد  - 164
. ینالوط ای  تسا  يرطخ  شرامیب  تسا ، سحن  شدازون  رب ، هانپ  ادخب  شّرش  زا  نیشنب و  تاهناخ  رد  نکم ، رادید  ار  یسک 

يزور رد  صرح  يارب  شدازون  تسنوعرف ، هاگداز  رگید : تیاور  رد  - 165
71 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. دوش قرغ  ای  هتشک  دوخ 

هام مجنپ  تسیب و  زور 

ادخ هک  رادهگن ، ار  دوخ  هاوخم و  تجاح  تفرگ ، تفآ  هن  نآ  رد  رصم  مومذم  تسا و  سحن  مالّـسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  ددع : - 166 : 
دوس شرفاسم  تسیدب ، زور  غورد  ای  تسارب  روخم  دـنگوس  ددرگرب ، شاهدـشمگ  دزب ، دـندوب  تخـس  يالب  هک  یتایآب  ار  نوعرف  نآ  رد 

. دیاب وا  زا  زیهرپ  دیاین  شوهب  رگا  تسا ، جنر  رد  شرامیب  دربن ،
ّتلع واب  دـنموربآ ، دـنمیزور و  تسا  یهاـش  شدازون  دوشن ، اـهر  تسا ، رتکیدزن  گرمب  دوشن  هب  اـسب  شراـمیب  رگید ، تیاور  رد  - 167
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. دهرب نآ  زا  هک  دسر  یتخس 
. دوش دنمشناد  هیقف و  شدازون  رگید : تیاور  رد  - 168

نیچ و نخـس  وگغورد ، شدازون  دیاش ، ار  جئاوح  ياضق  تعارز ، ءانب و  دـیرخ ، شورف و  يارب  بوخ  تسیزور  رگید : تیاور  رد  - 169
. تسا ریخیب 

. دیرب هانپ  ادخب  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  - 170
ریخ راک  زامن و  تدابعب و  نآ  رد  تسا  سحن  دـندید ، ءالب  عون  تفه  نآ  رد  نایرـصم  ینتـساوخن ، دـب و  تسا و  نیگنـس  دـنیوگ : سرف 

. زادرپ
. تسا ناوید  نایرپ و  رب  هتشامگ  هتشرف  مان  زور  درا  تفگ : هنع - هللا  یضر  یسراف - ناملس 

اب ار  نایرـصم  ادـخ  تسا ، ءالب  رپ  هک  هاوخم  تجاح  شاـب و  ار  دوخ  تسا ، يدـب  سحن  زور  مالّـسلا : هیلع  قداـص  ماـما  زا  عورد : - 171
. دهرب نآ  زا  دنیب و  یتخس  ّتلع  بیجن ، دنمیزور و  كرابم  شدازون  تسا ، جنر  رد  شرامیب  تفرگ  دوخ  تایآب  نآ  رد  نوعرف 

ریخ راک  زامن و  ءاعدـب و  نآ  رد  دز ، تایآب  ار  نایرـصم  نآ  رد  ادـخ  هدرمـش ، سحن  ار  نآ  هتفگ و  شدرا  زور  هنع - هللا  یـضر  ناملس -
. زادرپ

. دیاین شوهب  شرامیب  زیهرپب  نآ  زا  یناوت  ات  دندش  راتفرگ  ءالبب  نایرصم  دب ، سحن  مالّسلا : هیلع  ماما  زا  رگید  تیاور  رد  - 172
72 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. نک رذح  زیچ  ره  زا  مومذم ، تسا و  تسپ  مالّسلا : هیلع  ماما  زا  مراکم  رد  - 173
نیشنب و تاهناخ  رد  ورم ، رفـس  نیبن ، ار  یـسک  هاوخم ، تجاح  تسا ، دب  نیگنـس و  هاوخان ، سحن ، مالّـسلا : هیلع  ماما  زا  دئاوز  رد  - 174

. تسیرطخ شرامیب  تسا ، یگدنز  دب  شرورپ و  نیگنس  شدازون  رب ، هانپ  ادخب 
دنیب و تخس  یتّلع  تسا ، دنمیزور  كرابم  بیجن ، شدازون  تفرگ  تایآ  دابب  نوعرف  اب  ار  نایرصم  نآ  رد  ادخ  رگید : تیاور  رد  - 175

. دهرب نآ  زا 
. دنناوخ رسکب  ار  نآ  یخرب  دنهد و  دم  ار  هزمه  اسب  و  هدش ، حیحصت  هطقنیب  لاد  نکاس و  هطقنیب  ءار  راد و  هحتف  هزمهب  درا  میوگ :

هام مشش  تسیب و  زور 

ار یتجاح  ره  تفاکش ، دز و  ایردب  اصع  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  یـسوم  غیت ، يارب  تسا  كرابم  هک : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ددع : - 176
. دبای هقدص  دیاشن و  ار  رفس  ددرگ ، ادج  شرسمه  زا  دیآرد و  تسردان  دنک  جیوزت  هک  ره  دینک  يرود  نآ  زا  رفس  جیوزت و  زج  دیاش 

ره یگدنز  و  درک ، ایرد  زا  یسوم  هک  یفاکش  نوچ  دوش ، یئادج  هیام  هک  جیوزت  زج  دیاش  ار  يراک  ره  رفـس و  رگید : تیاور  رد  - 177
قرغ نوعرف  نوچ  تسا  هرهب  مک  شدازون  تسا ، کین  نآ  رد  ناکم  لقن  دیاین ، رد  دوخ  لهاب  دیآ  رفـس  زا  هک  ره  دوش ، ردـنا  مشخب  ود 

. دوش
. دشاب زارد  رمع  ار  شدازون  رگید : تیاور  رد  - 178

. جنر رد  شرامیب  تسا ، لیخب  هناوید و  شدازون  رگید : رد  - 179
. دتفا یئادج  دیآرد و  تسردان  دنک  جیوزت  هک  ره  تسا ، كرابم  کین و  دنسپ و  يزور  دنیوگ : سرف 

. تسا نید  ندش  ادیپ  رد  هدیرفآ  هتشرف  مان  زور  داتشا  هتفگ : هنع - هللا  یضر  یسراف - ناملس 
يارب نآ  رد  ایرد  نوچ  دشک ، یئادجب  هک  جـیوزت  زج  راک  ره  رفـس و  يارب  تسا  هتـسیاش  زور  مالّـسلا : هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : - 180

هک رفس  زا  تفاکش ، یسوم 
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73 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. زارد رمع  ار  شدازون  تسا ، تخس  شرامیب  اینرد ، تله  اب  يدمآ 

. جیوزت زج  دیاش  ار  يراک  ره  داتشا  زور  هنع - هللا  یضر  ناملس - تیاور  رد 
هک جیوزت  زج  دـیاش  ار  يراک  ره  تفاکـش ، مالّـسلا  هیلع  یـسوم  يارب  ار  ایرد  ادـخ  نآ  رد  مالّـسلا ، هیلع  ماما  زا  رگید : تیاور  رد  - 181

. ایرد رد  ادخ  نداد  فاکش  دننام  دیآ  یئادج 
. دراد هرهب  هک  دیاب  هقدص  ار  امش  رفس  جیوزت و  زج  دیاش  ار  يراک  ره  مالّسلا ، هیلع  ماما  زا  مراکم : رد  - 182

کین تعارز ، يراکتخرد و  ءانب و  جـئاوح و  ءاـضق  رفـس و  دـیرخ و  شورف و  يارب  هناـیم  تسبوخ و  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  دـئاوز : - 183
جیوزت دوش ، هب  یتدـم  زا  سپ  شرامیب  تسا ، لاح  هنایم  شدازون  ریگ ، تجاح  ربهرهب ، نیبب و  یهاوخ  ار  هک  ره  نک ، رفـس  نآ  رد  تسا ،

. دیاشن ار 
، تسا زارد  رمع  ار  شدازون  رفـس ، زا  يدـمآ  نوـچ  رذـگم  تاهداوناـخب  دز ، ایردـب  اـصع  یـسوم  هک  تسیزور  رگید : تیاور  رد  - 184

. تسا تخس  شرامیب 
. تسا هطقنیب  نیس  هب  هک  تسا  لقن  یلمآ  نیدلا  نکر  دّیس  زا  هطقنیب ، لاد  رادهطقن و  نیش  رادهحتف و  هزمهب  داتشا  میوگیم :

هام متفه  تسیب و  زور 

تعارز ءانب ، ناطلس ، رادید  دیرخ ، شورف و  نتـساوخ ، تجاح  کین ، دنـسپ و  تسا و  كرابم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ددع : - 185 ، 
هچ ره  دراد ، ردـق  بش  بوخ ، تسا و  دیعـس  دـیاش ، ار  جـیوزت  يزیریپ خ ب ،) ، ) بابـسا راک ، ره  زاغآ  رفـس ، تاـضق ، ندـید  هعفارم ،
ره ورب ، ناطلس  دزن  نک  جیوزت  ورب ، تنمـشد  لابند  هاوخب ، ار  تقح  نک ، تراجت  نآ  رد  تسا ، کبـس  لاح  ره  يارب  نک ، بلط  یهاوخ 

مدرم و اـب  کـیدزن  دـنمیزور ، رمع ، زارد  اـبیز  کـین ، شدازون  دریمب ، دوـش  راـمیب  هک  ره  تسا ، دـب  نتفرگ  نوـخ  نیبـب ، یهاوـخ  ار  هک 
. تسا اهنآ  بوبحم 

74 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. دنمیزور تسا و  لغد  رگید : تیاور  رد  - 186

تسا و هودـنارپ  یلو  تسا  نادـناخ  بوبحم  دـنمیزور و  شدازون  ره  هک  تسنآ  دازون  مالّـسلا  هیلع  بوـقعی  مالّـسلا ، هیلع  یلع  زا  - 187
. دوش هابت  شاهدید 

، دنمیزور شدازون  دیآرد ، دنـسپ  شراک  هک  دیاش  ار  رفـس  راجت و  دروخرب  ناسآ ، اهراک  دیاش ، ار  تجاح  ره  تسا ، کین  دـیوگ : سرف 
. تسا رمع  زارد  مدرم ، بوبحم 

. تسا هدنرپب  هتشامگ  هتشرف  مان  نامسآ  زور  هتفگ : هنع - هللا  یضر  یسراف - ناملس 
. تسا مدرم  بوبحم  دنمریخ و  تسا  زارد  رمع  کین  ابیز ، شدازون  دیاش ، ار  راک  ره  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : - 188

. دش هتفگ  نونکا  هک  تسنانچ  نآ  دازون  ناملس : تیاور  رد 
. دیاش یهاوخ  يراک  ره  تسا و  دعس  تیاور : رگید  رد  - 189

. ناطلس رادید  و  یهاوخ ، هچ  ره  جئاوح و  يارب  دنسپ  تسا و  بوخ  مراکم : رد  - 190
، دیاش ار  اهرهشب  رفس  نتساوخ ، ناردارب  ناطلـس و  زا  تجاح  تسوحنیب ، تسا  یکرابم  كاپ  زور  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  دئاوز : رد  - 191

. دوش هب  دوز  شرامیب  شرورپ ، کبس  تسا و  كرابم  شدازون  نک ، رفس  یهاوخ  اج  ره  نیبب ، یهاوخ  ار  هک  ره 
. تسا رایسب  شریخ  زارد و  شرمع  يرگید : رد  - 192
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. دناهتسناد مه  زور  نآ  ياهراک  گرم و  نامسآ و  رب  هتشامگ  ار  هتشرف  نیا  میوگیم :

هام متشه  تسیب و  زور 

بوقعی شدازون  كرابم ، تسا و  دیعـس  ار ، نتفرگ  نوخ  دـیاش و  ار  تجاح  ره  تسا ، دنـسپ  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  ددـع : - 193 : 
، يزوریپ اهنآ  رب  هک  نک  دربن  تنانمـشد  اب  دیاش ، ار  ناطلـس  رادـید  شورف و  دـیرخ و  ءانب و  راک ، تجاح و  ره  رفـس ، تسا  مالّـسلا  هیلع 

. تسا کین  جیوزت 
شاهتخیرگ دریمب ، شرامیب  تسا ، دب  هک  ریگن  نوخ  رگید : تیاور  رد  - 194

75 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
هب رمع  رخآ  رد  دـنیب و  ءالب  شنت  تسا ، كانهودـنا  ریگلد و  هنارمع  تسا ، ینتـشاد  تسود  دـنمیزور ، اـبیز ، بوخ ، شدازون ، ددرگرب ،

. تسا رطخ  رد  شاهدید  دشاب و  زارد  شرمع  دوش ،
سحن دـناهتفگ : سرف  دـبایب  دـهاوخ  يزیچ  هک  ره  تسا  نومیم  كرابم و  تخب ، شوخ  ور ، شوخ  شدازون  مالّـسلا ، هیلع  یلع  زا  - 195

. نیگنس تسا و 
بوخ هاپـس  رادید  نانابرد و  نارـسفا و  رادید  ترورـض و  عفد  مهم و  ياهراک  ندـنارذگ  جـئاوح و  ءاضق  يارب  رگید : تیاور  رد  - 196

. تسا تسرد  شزور  باوخ  كرابم ، تسا و 
. تسا اهنامسآب  هتشامگ  یتیاور  رد  تسا ، مدرم  نایم  تواضقب  هتشامگ  هتشرف  مان  زور  دایهار  هتفگ : هنع - هللا  یضر  یسراف - ناملس 

. دشاب راتفرگ  شنت  دنیب ، مغ  ددرگ  نوزحم  تسبوقعی  شدازون  تسبوخ ، يراک  ره  يارب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : - 197
. دیآرد تسرد  شباوخ  دیعس ، كرابم و  هدناوخ  دایمار  زور  شناملس 

هراـبمغ تسا : ینـالوط  شرمع  تسا ، مدرم  نادـناخ و  بوبحم  و  دـنميزور ، بوقعی ، شدازوـن  شوـخ ، يزور  رگید : تیاور  رد  - 198
. دنیب تفآ  شمشچ  دشاب ،

. نک یئوشانز  مراکم : رد  - 199
یـشوخ كرابم  زور  نیبب ، یهاوخ  ار  هک  ره  يراک ، تخرد  ءاـنب و  رفـس ، تجاـح ، راـک و  ره  يارب  شوخ  كراـبم و  دـئاوز : رد  - 200

. دوش هب  شرامیب  تسا ، راوگرزب  كرابم و  شدازون  تسا ،
. دنیب الب  شنت  تسا و  رمع  زارد  نیگمغ و  شدازون  هداز و  شرد  بوقعی  رگید : تیاور  رد  - 201

. تسا هطقنیب  لاد  شرخآ  میم و  نوکس  هطقنیب و  راد  هحتف  ءار  اب  دایمار »  » میوگیم
76 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هام مهن  تسیب و  زور 

، درک كرابم  نآ  رد  ار  هسدقم  ضرا  ادخ  ار  نتفرگ  نوخ  دیاش و  ار  تجاح  ره  تسا ، دنـسپ  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  ددع : - 202 : 
رفـس هک  ره  دیاشن ، ار  دنگوس  دیرخ و  شیپ  ماو و  دیاش  ار  تکرح  کین و  راک  ناتـسود  ناردارب و  رادید  ماد ، هدنب و  دیرخ  ناکم ، لقن 

دریمب شراـمیب  وـگم ، سکب  ار  نآ  زور  کـی  زا  سپ  زج  تسا ، تسار  شباوـخ  دـیآ ، دـب  ار  وا  هک  هدنـسیون  زج  دـبای  رایـسب  لاـم  دـنک 
. دبایب دنک  مگ  هک  ره  نزم ، ار  یسک  ورب ، ناطلس  رادیدب  ریگم ، يزیچ  یسک  زا  هدم ، مسق  نآ  رد  ار  یسک  دوش ، تفای  شاهدشمگ 

. تسا رابدرب  هتسیاش و  شدازون  دوش ، هب  شرامیب  رگید : تیاور  رد  - 203
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. دوش زیهرپ  شبنج  زا  تسا ، هنایم  رگید : رد  - 204
، دیاش ار  ریخ  راک  ناتـسود و  ناردارب و  رادید  تجاح ، ره  تسا  ریلد  شدازون  دیاش ، ار  تکرح  و  رفـس ، لقن ، تسبوخ ، دـناهتفگ : سرف 

. دیآ تسرد  زور  نامه  شباوخ 
اهلدب هتشامگ  یتیاور  رد  تسا ، دینش  دید و  درخ و  نامزب و  هتـشامگ  هتـشرف  مان  زور  دنفـسا  رام  هتفگ : هنع - هللا  یـضر  یـسراف - ناملس 

. تسا
هب دوز  شرامیب  دبای  ناوارف  لام  دـنک  رفـس  هک  ره  تسا ، رابدرب  شدازون  دـیاش ، راک  ره  يارب  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  عورد : - 205

. سیونم ّتیصو  نآ  رد  دوش ،
. دیآ تسرد  زور  نامه  شباوخ  دیاش ، ار  راک  ره  ناتسود و  رادید  دنفسراف  هتفگ : هنع - هللا  یضر  ناملس -

. نآ زج  بوخ و  راک  ناتسود و  ناطلس و  رادید  زا  راک  ره  تسا  كرابم  رگید : تیاور  رد  - 206
دناوت رگا  یتجاح  ره  رد  ار ، وا  تسا  دـب  هک  هدنـسیون  زج  تجاـح  ره  يارب  بوخ  تسا و  دنـسپ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  مراـکم : رد  - 207

لام شرفاسم  دوش ، هب  دوز  شرامیب  دشوکن ،
77 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. ددرگرب شاهتخیرگ  دبای ، رایسب 
، دیاش ار  ناکم  لقن  رفس ، كولم ، رادید  فرصت ، جئاوح  رذگ ، دوز  شراک  شوخ ، تسا و  كرابم  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  دئاوز : رد  - 208

. دراد رطخ  شبش  زاغآ  رامیب  تسا ، كرابم  شدازون 
. تسا دب  نآ  رد  تیصو  دبای  رایسب  لام  شرفاسم  تسا ، رابدرب  شدازون  رگید : تیاور  رد  - 209

هدش هتفگ  هب پ  مه  نادنپسا  دنپسا ، نادنفسا ، رام  میوگ : نم 

هام مایس  زور 

نوخ رفـس ، جیوزت ، ءانب ، يراکتخرد ، تعارز ، شورف ، دیرخ ، راک و  ره  بوخ ، تسا و  دنـسپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  هیوق : ددـع  رد  - 210
. دیاش ار  نتفرگ 

رابدرب و شدازون  تسا ، دب  نآ  رد  رفس  نک ، تکرح  مک  دتـس ، داد و  زا  زج  رگید  راک  هن  و  نکم ، رفـس  نآ  رد  رگید : تیاور  رد  - 211
. دربن هرهب  نآ  زا  شدوخ  دسر و  يرگیدب  شیزور  قلخدب ، شرورپ و  تخس  تسا و  كرابم 

رد مالّـسلا  هیلع  میهاربا  نب  لیعامـسا  دسر  يدنلب  ماقمب  هتـسیاش  تسا و  كرابم  دشکن ، رازآ  داز  نآ  رد  هک  ره  رگید : تیاور  رد  - 212
يدوزب شماو  دوش  تفای  شاهدشمگ  دیآ  تسدب  شاهتخیرگ  هداد  هتـساوخ  شاهدنب  رهب  هدیرفآ و  نآ  رد  ار  درخ  ادـخ  هدـش  دـلوتم  نآ 

. دوش هب  يدوزب  شرامیب  ددرگ  تخادرپ 
. یلاعت ادخ  نذاب  دوش  تفای  شاهدشمگ  نأش  بحاص  نیما و  وگتسار  كرابم و  میلح و  شدازون  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  - 213

. ار لهسم  ندیشون  دیاش و  ار  تافرصت  اهراک و  همه  تسا  کبس  زور  دناهتفگ : سرف 
. تسا راک  زورب  هتشامگ  هتشرف  مان  زور  ناریا  هتفگ : هنع - هللا  یضر  یسراف - ناملس 

دیاش ار  جیوزت  دیرخ  شورف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیقاو : عورد  - 214
78 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

دوش تفای  شاهدشمگ  دوش  هتفرگ  شاهتخیرگ  ددرگ  عونمم  شیزور  هرهب  زا  تسا  قلخ  دب  شرورپ و  تخس  كرابم و  میلح و  شدازون 
. دوش تخادرپ  يدوزب  شماو 
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. یهاوخ هچ  ره  يارب  تسا  یکرابم  شوخ  زور  تسا  راک  زورب  هتشامگ  هتشرف  مان  نارینا  زور  هتفگ : هنع - هللا  یضر  یسراف - ناملس 
. دیاش ار  تجاح  ره  كرابم و  شوخ و  رگید : تیاور  رد  - 215

تعارز و دـیرخ و  شورف و  زا  تجاـح  ره  زیچ و  ره  يارب  بوخ  دنـسپ و  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  ص 560 ) ج 2   ) قالخالا مراـکم  - 216
. تسا رادافو  وگتسار و  دور  الاب  شماقم  تسا و  كرابم  رابدرب  شدازون  دوش  هب  دوز  شرامیب  جیوزت 

ناتـسب نیبب  نکب  یهاوخ  راک  ره  تسا  داش  زوریپ و  بایماک و  دوعـسم  نومیم  كرابم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دئاوفلا : دـئاوز  - 217
رگناوت شرورپ و  شوخ  راوگرزب و  نومیم  تسا و  كرابم  شدازون  تسا  بوخ  همه  هک  رخب  شورفب و  نک  ناـکم  لـقن  نک  رفـس  هدـب 

. یلاعت ادخ  نذاب  دوش  ملاس  دشابن و  ینالوط  شرامیب 
شاهدشمگ دوش  هتفرگ  شاهتخیرگ  دربن  هرهب  دوخ  دشاب و  يرگید  يارب  هک  تسیزور  رپ  شدازون  تسا  دب  رفس  رگید : تیاور  رد  - 218

«. 1  » ملعا مکحا و  هَّللا  دوش و  تخادرپ  يدوزب  شماو  دوش  تفای 
یـضر ناملـس - رابخا  تسیبرع و  هام  ياهزور  تایاور  رثکا  رهاظ  هک  نادب  تسا  طقنیب  ءار  هنکاس و  ءای  رادهحتف و  هزمه  اب  نارینا  نایب :

تسا نکمم  تسا و  نشور  سرف  زا  نامجنم  لقن  اب  قفاوت  مان و  زا  هچنانچ  دنراد  یمجع  زور  هامب و  هراشا  هنع - هللا 
79 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

رد دندش  ادج  مه  زا  نوچ  هدرک و  تیارـس  ود  ره  رد  سحن  دعـس و  هدوب و  ربارب  یبرع  هام  اب  یـسراف  نیدرورف  شنیرفآ  زاغآ  رد  تفگ :
هام زور و  دوصقم  یکی  رد  هک  تسنیا  رب  انب  اهزور  سحن  دعـس و  رد  رابخا  فالتخا  هک  اسب  هدش و  یکی  صوصخم  ای  هدـنام  اجب  ود  ره 

هدنیآ باب  رد  نخـس  مامت  ناکما و  تروص  رد  تسا  ود  ره  تیاعر  طایتحا  تسا و  لکـشم  زیمت  یلو  یبرع  يرگید  رد  تسا و  یـسراف 
هَّللا ءاش  نا  تسا 

80 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

رداون یخرب  مور و  سرف و  هام  ياهزور  سحن  دعس و  نآ ، صیخشت  زورون و 

رداون یخرب  مور و  سرف و  هام  ياهزور  سحن  دعس و  نآ ، صیخشت  زورون و 

اهمجع هک  تسیزور  متفگ  یـسانشیم ؟ ار  زورما  دومرف : متفر ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  زورون  رد  هک  سینخ  نب  یّلعم  زا  يدنـسب  - 1
ات تیارب  منک  شریسفت  هک  نیرید  تسیرما  يارب  هویش  نیا  تسا ، هّکم  رد  هک  ياهبعکب  دومرف : تنابرق ، دنهد  هیده  مهب  دنراد و  شگرزب 
رد دومرف : دـنریمب ، منانمـشد  دـنوش و  هدـنز  میاـههدرم  هکنیا  زا  نم  دزن  تسا  رتتسود  منادـب  امـش  زا  ار  نآ  میاـقآ ، يا  متفگ : یمهفب ،

مهیلع هّمئاب  و  دـنورگب ، شججح  نالوسرب و  و  دـنرواین ، وا  اب  کیرـش  دنتـسرپب و  ار  وا  تفرگ  نامیپ  شیاههدـنب  زا  ادـخ  هک  دوب  زورون 
. دنرآ نامیا  مالسلا 

ادخ هک  يزور  هدش ، راوتـسا  يدوج  رب  حون  یتشک  هک  يزور  نیمز ، رد  هتفکـش  لگ  هدیزو ، داب  هدیبات ، دیـشروخ  هک  تسا  زور  تسخن 
هَّللا یلـص  ربمغیپ  هک  يزور  دمآ  دورف  ربمغیپ  هب  لیئربج  هک  يزور  درک ، هدـنز  دـندوب  هدرم  هتخیرگ و  گرم  سرت  زا  هک  اهرازه  نآ  رد 

، مالّـسلا هیلع  میهاربا  دوب  نینچمه  و  درک ، درخ  دـنکفا و  هبعک  زارف  زا  ار  شیرق  ياهتب  اـت  تفرگ  شودـب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و 
شباحصا ات  دومرف  ربمغیپ  هک  يزور 

81 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
: دریگ تعیب  اهنآ  زا  ات  داتـسرف  نایرپ  يداوب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  يزور  دـندرک ، تعیب  نینمؤملا  ریمأ  اـب 

مئاق هک  يزور  تشک ، ار  ۀـیدثلا  وذ  دـش و  زوریپ  ناورهن  جراوخب  هک  يزور  دـندرک ، تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  مدرم  هراـبود  هک  يزور 
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زا اریز  میراد  جرف  عقوت  اـم  هکنیا  زج  دـیاین  يزور  ون  دـنز ، رادـب  هفوک  نادهلاـبز  رد  ار  وا  دوش و  زوریپ  لاّجدـب  هک  يزور  دـنک و  روهظ 
. دیدرک مگ  ار  نآ  امش  دنتشادهگن و  شججح  تسا ، ام  نایعیش  ياهزور  ام و  ياهزور 

رب بآ  درک  یحو  واـب  زور  نیا  رد  ادـخ  ینک ؟ هدـنز  دـندش  نورب  هک  اـهنیا  هنوـگچ  دیـسرپ  شراـگدرورپ  زا  ناربـمغیپ  زا  یکی  دوـمرف :
: متفگ دش  ّتنـس  زور  نآ  رد  ندیـشاپ  بآ  و  دندش ، هدنز  دندوب  رازه  هک 30  نانآ  تسنایـسراپ و  لاس  زور  تسخن  هک  دشاپب  ناشدـقرم 

. هام ره  رد  شیب  مکیب  میدق  ياههام  زا  دنزور  اهنآ 30  دومرف : یئوگن ؟ نمب  ار  یسراپ  ياهزور  مان  تنابرق  میاقآ ، يا 
. دیاش ار  يداش  ندیشون و  تسبوخ و  دنیوگ : نایسراپ  دیرفآ ، نآ  رد  ار  مدآ  هک  یلاعت  ادخ  ياهمان  زا  یمان  زور  دزم  ره  - 1

هک دیهاوخب  ار  جئاوح  دیئوگ ، نخس  نآ  رد  نارورس  ناریمأ و  اب  تسیداش ، زور  كرابم : تسا و  دعس  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رفـس دینک ، انب  دیراکب  تخرد  دینک ، تعارز  دیـشورفب ، دیرخب ، دـیورب ، ناطلـس  دزن  تسا ، كرابم  شدازون  ادـخ ، نذاب  دـنوش  هدروآرب 

. هَّللا ءاش  نا  دوش  تفای  شاهدشمگ  دوش  هب  يدوزب  شرامیب  ار ، جیوزت  دیاش و  ار  راک  همه  هک  دینک 
سدـق و بجحب  هتـشامگ  هتـشرف  مان  دوب ، مالّـسلا  هیلع  مدآ  زا  هدـند  کی  دـیرفآ ، ار  ءاوح  نآ  رد  ادـخ  كاپ ، هتـسیاش و  زور ، نمهب  - 2

دیرخب دینک ، رفس  دیئآ ، هناخب  رفـس  زا  دینک . جیوزت  تسا  كرابم  دیامرف : قداص  ماما  تسا  دنـسپ  بوخ و  دناهتفگ : سرف  تسا  تمارک 
. گرم رطخ  رد  و  تخس ، شرخآ  زا  تسا و  کبس  شزاغآ  رامیب  هدیدنسپ  تسیزور  دیهاوخب ، تجاح  عون  ره  دیشورفب 

82 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
: دنیوگ سرف  درد ، نامردب و  هتشامگ  هتشرف  مان  زور » تشهبیدرا  - » 3

جیوزت دیـشورفن  دـیرخن  دـیورن  ناطلـس  دزن  دـیزیهرپب ، اهراک  جـئاوح و  همه  زا  تسا  رمتـسم  سحن  دـیامرف : قداص  ماما  تسا و  نیگنس 
رامیب نآ  رد  هک  ره  هک  دیهدب  هقدص  دیناوت  ات  دیزیهرپب  ناطلس  ياهراک  زا  دیشاب  ار  دوخ  دینکن  فیلکت  یـسکب  دیهاوخم  تجاح  دینکن 

. دوش نزهار  راچد  شرفاسم  هدرک ، تخل  درک ، رود  تشهب  زا  ار  اّوح  مدآ و  ّلج  ّزع و  ادخ  هک  تسیزور  دراد ، رطخ  دوش 
. تسا دنسپ  دنیوگ  سرف  مور ، يایردب  و  تسا ، اهنآ  رب  هتشامگ  هدش و  هدیرفآ  نآ  زا  رهاوج  هک  ياهتشرف  مان  زور » رویرهش  - » 4

هتسیاش شدازون  دیاش ، ار  ایرد  یکشخ و  راکـش  جیوزت و  تسا  مدآ  رـسپ  لیباه  شدازون  تسا  كرابم  دیامرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دوش  هب  دوز  شرامیب  هودنا  ءالب و  تسنزهار و  رطخ  نآ  رد  دیاشن و  ار  رفس  هکنیا  زج  تسا  مدرم  بوبحم  كرابم و 

. اهنیمزب هتشامگ  هتشرف  مان  زورذم » رادنفسا  - » 5
هدنشک رفاک  نوعلم و  هک  تسا  مدآ  رـسپ  لیباق  شدازون  دب ، تسا و  سحن  دیامرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا  نیگنـس  دناهتفگ : سرف 
تجاـح تسا  مومذـم  سحن و  موـش و  هک  دـینک  هراـنک  نآ  زا  درک ، دراو  اـهنآ  رب  هیرگ  مغ و  دوـب  شنادـناخب  نـک  نـیرفن  دوـخ ، ردارب 

. دینک رذح  نهآ  اههدنرد و  زا  یبوخب  دینامب و  دوخ  لزنم  رد  دیورن ، ناطلس  دزن  دیهاوخن ،
جـیوزت و تسا  كرابم  دـیامرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تسا  کبـس  دـنیوگ : سرف  اـههوک ، رب  هتـشامگ  هتـشرف  ماـن  زور » دادرخ  - » 6

دهاوخ هچ  ره  اب  دوز و  شرفاـسم  ار ، یتجاـح  ره  دـیاش و  ار  ود  ره  رد  بسک  راکـش و  اـیرد و  یکـشخ و  رد  ریخ  راـک  ره  رد  شـشوک 
. هَّللا ءاش  نا  تسا  هدروآرب  هک  دیشوکب  دیراد  تجاح  ره  رد  ددرگرب ، هناخب 

راک ره  كرابم  تسا و  دعـس  دـیامرف : قداص  ماما  تسا و  کین  دـنیوگ : سرف  ناـشیزور ، مدرمب و  هتـشامگ  هتـشرف  ماـن  زور » دادرم  - » 7
ءانب زا  دینکب  دیهاوخ 

83 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. هَّللا ءاش  نا  تسا  تجاح  ره  هتسیاش  دنسپ و  هک  رفس  نتفر ، ناطلس  دزن  راکش  تعارز ، يراک ، تخرد 

ره رد  ششوک  هتـسیاش  تسا و  كرابم  دیامرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ، کین  دنیوگ : سرف  تسا ، ادخ  ياهمان  زا  زور » رابید  - » 8
زا تسا و  اور  نآ  رد  تجاح  هک  دیورب  وا  زج  ناطلـس و  دزن  دوش  هب  دوز  شرامیب  دیورن  هک  رفـس  زج  راکـش  دیرخ و  شورف و  تجاح و 
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. هاوخب ناطلس 
: دناهتفگ سرف  تمایق  زور  شتآ  رب  هتشامگ  هتشرف  مان  زور » رذآ  - » 9

دبای رایسب  لام  شرفاسم  دیاش  یهاوخ  ار  هچ  ره  رفس و  شاهمه ، تسا  كرابم  کبـس ، حلاص ، دیامرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  تسا ، کبس 
. هَّللا ءاش  نا  تسا  هدروآرب  ادخ  نذاب  هک  دیهاوخ  تجاح  هَّللا  ءاش  نا  دنیبن  دب  دوش و  هب  دوز  شرامیب  دنیب  يزیچ  ره  و 

دزن نتفر  زج  دیاش  ار  زیچ  همه  دیامرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  تسا  نیگنـس  دنیوگ  سرف  اهبآ  ایردب و  هتـشامگ  هتـشرف  مان  زور » نابا  - » 10
دزیرگ يرگید  ای  ناطلـس  زا  هک  ره  دوشن  اونیب  دوش  ریپ  ات  دریمن  دـشکن  یتخـس  تسا  دـنمیزور  شدازون  تسا  حون  تدـالو  زور  ناـطلس 

. هَّللا ءاش  نا  دوش  هب  دوز  شرامیب  تسا  کین  رفس  دیرخ و  شورف و  يارب  دوش  تفای  شاهدشمگ  دوش  هتفرگ 
مدآ رسپ  ثیش  تدالو  زور  دیامرف : قداص  تسا  نیگنس  دوخ  زا  شیپ  نوچ  دنیوگ : سرف  دیشروخب  هتشامگ  هتـشرف  مان  زور » روخ  - » 11
رتهب وا  زا  یناهن  دیاشن و  هک  ناطلس  دزن  نتفر  زج  ار  رفـس  دیاش و  ار  تجاح  راک و  ره  دیرخ  شورف و  هدوب  ربمغیپ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع 

. دیئوجب ناطلس  دزن  نتفر  زج  ار  دوخ  تاجاح  زگره  دوشن  اونیب  تسا  رمع  رپ  دنمیزور  كرابم  شدازون  دینک  هرانک  تسا 
نوچ 11 دنسپ  بوخ و  تسا و  کین  دیامرف : قداص  دراد  مان  هبزور  تسا  کبس  دنیوگ : سرف  هام  رب  هتـشامگ  هتـشرف  مان  زور » هام  - » 12

. درذگب ادخ  تساوخب  هک  دیهاوخ  کمک  ادخ  زا  شنایاپ  هن  دیور  ناطلس  دزن  شزاغآ  دیهاوخب  ار  جئاوح  دراد  ینالوط  رمع  شدازون 
84 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

دیزیهرپب راک  ره  زا  تسا  رمتسم  سحن  دیامرف : قداص  نیگنـس : اّدج  تسیزور  دنیوگ : سرف  نارتخاب  هتـشامگ  هتـشرف  مان  زور » ریت  - » 13
: هَّللاب الا  ةوق  لوح و ال  دیورم ال  وا  زج  ناطلس و  دزن  دیهاوخم  تجاح  دیناوت  ات 

: دنیوگ سرف  ماد  اپراهچ و  یمدآب و  هتشامگ  هتشرف  زور » شوج  - » 14
شناد لامک و  اب  شدازون  جئاوح  بلط  دـیاش و  ار  ءاملع  فارـشا و  رادـید  یهاوخ  هچ  ره  يارب  تسا  کین  دـیامرف : قداص  تسا  کبس 

. دوش هب  ادخ  تساوخب  شرامیب  دراد  ناوارف  لام  رمع  نایاپ  رد  تسا  رمع  زارد  تسود و 
زج یهاوخ  هک  تجاح  راک و  ره  يارب  كرابم  تسا و  بوخ  دیامرف : قداص  تسا  کبس  دنیوگ : سرف  تسا  ادخ  مان  زور » رهمید  - » 15

. هَّللا ءاش  نا  تسا  هدروآرب  هک  دیهاوخ  تجاح  تسا  هتفرگ  نابز  ای  لال  شدازون  هکنیا 
، دیهاوخم تجاح  تسا ، مومذم  دب  سوحنم  دـیامرف : قداص  تسا  کبـس  رایـسب  دـنیوگ : سرف  تمحرب  هتـشامگ  هتـشرف  زور » رهم  - » 16

مه رگا  هک  هناو  ار  تکرح  تجاـح و  دوشن ، اـهر  اـسب  شراـمیب  تسا  هناوید  راـچانب  شدازوـن  تسا ، كـاله  شرفاـسم  هک  دـینکم  رفس 
. دیهدب هقدص  دیزیهرپب و  دیناوت  ات  دسرن  دصقمب  اسب  و  تسا ، تخس  دوش  هدروآرب 

. تسا هنایم  کبس و  دنسپ و  دنیوگ : سرف  تسا ، لیئربج  هک  ناهج  یناریوب  هتشامگ  هتشرف  زور » شورمن  - » 17
ءانب تعارز ، شورف ، دـیرخ ، دـینک ، جـیوزت  دـیهاوخب ، تجاح  ره  دنـسپ  كاپ  قفاوم و  یهاوخ ، هچ  ره  يارب  تسا  کین  دـیامرف : قداص 

. دیوش اور  تجاح  ادخ  تساوخب  هک  دیورب  وا  زج  ناطلس و  دزن  دیهد ، ماجنا 
. تسا کبس  دنیوگ : سرف  شتآ ، هب  هتشامگ  هتشرف  زور » شر  - » 18

ددرگ زوریپ  دنک  تموصخ  نمشد  اب  هک  ره  راک ، ره  تجاح و  تساوخ  تعارز ، رفس ، جیوزت ، يارب  تسا  کین  دنـسپ و  دیامرف : قداص 
. یلاعت ادخ  تردقب 

85 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
يارب تسا  کین  دنـسپ و  دیامرف : قداص  تسا ، نیگنـس  دنیوگ : سرف  نآ ، ندناتـس  قئالخ و  ناجب  هتـشامگ  هتـشرف  زور » نیدرورف  - » 19

شدازون هداز ، نآ  رد  قاحـسا  دـیاش  ار  راـک  ره  دوش ، هریچ  ودـب  ادـخ  تردـقب  دزیوآرد  ینمـشد  اـب  هک  ره  تجاـح ، تساوخ  جـیوزت ،
. هَّللا ءاش  نا  تسا  كرابم 
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: دنیوگ سرف  دربن ، رد  تسکش  يزوریپ و  هب  هتشامگ  هتشرف  زور » مارهب  - » 20
، وا زج  ناطلـس و  دزن  نتفر  یـسورع و  جـیوزت و  ءانب و  و  جـئاوح ، بلط  صوصخ  و  رفـس ، يارب  تسا  کین  دـیامرف : قداص  تسا ، کبس 

. هَّللا ءاش  نا  تسا  یکرابم  زور 
نوخ زور  تسا ، رمتـسم  سحن  دـیامرف : قداص  كرابم ، تسا و  کـین  دـنیوگ : سرف  یمّرخ ، يداـشب و  هتـشامگ  هتـشرف  زور » مار  - » 21
رطخ رد  دربن و  دوس  شرفاسم  تسا  اونیب  دنمزاین و  رتشیب  شدازون  دیزیتسن ، نمشد  اب  دیهاوخم ، تجاح  دیزیهرپب ، دیناوت  ات  تسا ، نتفرگ 

. تسا
، دیرخ شورف و  هژیوب  تجاح  ره  يارب  کین  دنسپ و  دیامرف : قداص  تسا ، نیگنـس  دنتفگ : سرف  اهدابب ، هتـشامگ  هتـشرف  زور » داب  - » 22
هک ره  ددرگرب ، هناخب  ملاس  دـنمدوس و  شرفاسم  دوش ، هب  يدوزب  شراـمیب  تسا ، بوبحم  كراـبم و  شدازون  دراد  ناـیاش  باوث  هقدـص 

. ددرگ بایماک  دسر و  دوخ  ياههتساوخب  دور  ناطلس  دزن 
هیلع فسوی  تدالو  زور  تسا  دنـسپ  دیامرف : قداص  تسا ، کبـس  دنیوگ : سرف  يرادیب ، باوخب و  هتـشامگ  هتـشرف  زور » نیدبید  - » 23

تسا و كرابم  شدازون  تجاح ، تساوخرد  ناطلـس و  دزن  نتفر  تاراـجت و  جـیوزت و  هژیوب  دـیاش  ار  تجاـح  راـک و  ره  تسا ، مالّـسلا 
. ّلج ّزع و  ادخ  تساوخب  تسا  وجریخ  دنمهرهب و  شرفاسم  کین ،

- نوعرف هاگداز  تسا و  سحن  دیامرف : قداص  کین ، تسا و  کبس  دنیوگ : سرف  شبنج و  شـشوکب و  هتـشامگ  هتـشرف  زور » نید  - » 24
هنارمع دوش و  قرغ  ای  هتـشک  ای  دریمب  رفـس  رد  شدازون  ياهخـسن ، رد  دریمب ، شرفاسم  دیزیهرپب ، دیناوت  ات  دـب ، تسا و  تخـس  هَّللا - هنعل 

. دشوک هچ  ره  دسرن  دصقمب  ینالوط و  شرامیب  قیفوتیب ، دشاب و  مژد  ربجنر و  نیگمغ ،
86 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هک تسیزور  تسا ، مومذـم  دـب و  سحن و  دـیامرف : قداص  تسا  نیگنـس  دـنیوگ  سرف  ناوید ، نایرپب و  هتـشامگ  هتـشرف  زور » درا  - » 25
ار دوخ  دیهاوخن ، تجاح  دربن ، دوس  ددرگنرب و  شرفاسم  دوشن ، هب  دوشن و  اهر  اسب  شرامیب  تسا ، تخس  شیالب  دز ، رصمب  تفآ  تفه 

. دیزیهرپب دیناوت  ات  و  دیشاب ،
نآ رد  یسوم  تسا ، كرابم  هتـسیاش و  دیامرف : قداص  تسا ، بوخ  دنیوگ : سرف  نید ، روهظ  ماگنه  هتـشامگ  هتـشرف  زور » داتـشا  - » 26

دربن و دوس  دـنک  رفـس  هک  ره  دوش ، ادـج  دـنام و  مامتان  دـنک  جـیوزت  هک  ره  رفـس : جـیوزت و  زج  دـیاش  ار  تجاح  ره  تفاکـش ، ار  اـیرد 
. ادخ تساوخب  دودرم  اهنایز  و  تسناوارف ، شدوس  هک  دیهدب  هقدص  ددرگنرب ،

هچ ره  تجاح و  ره  يارب  دنـسپ  تسا و  کین  دیامرف : قداص  تسا  دنـسپ  دـنیوگ : سرف  اهنامـسآب ، هتـشامگ  هتـشرف  زور » نامـسآ  - » 27
. دیشوکب دوخ  جئاوح  رد  دیاش ، ار  ناطلس  دزن  نتفر  دیرخ ، شورف ، تعارز  ءانب ، تسا ، نیکمن  ابیز و  بوخ  شدازون  یهاوخ ،

كرابم و تسا و  دعـس  دـیامرف : قداص  سحن ، تسا و  نیگنـس  دـنیوگ : سرف  قلخ ، نایم  تواـضقب  هتـشامگ  هتـشرف  زور » داـیمار  - » 28
تسا و هداوناخ  مدرم و  بوبحم  دنمیزور و  شدازون  دـیاش ، ار  تجاح  ره  رفـس و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  ربمغیپ  بوقعی  تدالو  زور  هدوتس 

. تسا رطخ  رد  شاهدید  دوش و  التبم  رمع  رخآ  رد  دشاب و  هدنمغ  هکنیا  زج  دنک  یکین  اهنادب 
دنـسپ دیامرف : قداص  تسا ، کین  دنیوگ : سرف  اههدید ، اهـشوگ و  اهدرخ ، ناراگزور ، اهانف ، رب  هتـشامگ  هتـشرف  زور » دنفـسا  رهم  - » 29

، دوش هب  دوز  شرامیب  دناوت  رگا  دشوکن  دوخ  تجاح  رد  مرظنب  و  تسا ، دب  نتـشون  نآ  رد  هک  هدنـسیون  يارب  زج  تجاح  ره  يارب  تسا 
. دوش تفای  شاهدشمگ  ددرگرب ، دوز  شاهتخیرگ  دشاب  دب  ار  وا  هک  هدنسیون  زج  دبای  ناوارف  لام  شرفاسم 

قداص دنناد ، كرابم  شسرف  اهراگزورب ، هتشامگ  هتشرف  زور » نارینا  - » 30
87 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

زا دیاش  ار  تجاح  همه  راک و  همه  تسا ، مالّـسلا  امهیلع  میهاربا  نب  لیعامـسا  تدالو  زور  زیچ ، همه  يارب  تسا  کین  دنـسپ و  دـیامرف :
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هنازرف شدازون  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریمأ  هَّللا ، ءاـش  نا  دوـش  هب  دوز  شراـمیب  ءاـنب ، جـیوزت و  سرغ و  عرز و  شورف و  دـیرخ و 
شاهدـشمگ دـنبای ، ار  شاهتخیرگ  دـشاب ، رادافو  تسار و  شنابز  دـیآرب ، شنأش  دریگ و  الاب  شراک  تسا و  كرابم  وگتـسار و  راـبدرب ،

. هَّللا ءاش  نا  دوش  تفای 
دزن يدیع  هچنآ  و  دنک ، سولج  زورون  زور  ات  تشاد  شیپ  ار  رفعج  نب  یـسوم  روصنم  هک  تسا  تیاکح  ج 4 ص 319 )  ) بقانم رد  - 2

شور نیا  متفاین  يربخ  دیع  نیا  زا  مدرک ، یـسرزاب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  رابخا  نم  دومرف : دنک  تفایرد  دـنرآ  وا 
نیا هاپس  تسایس  يارب  تفگ : روصنم  هدرک ، شوحم  مالسا  هک  میزاس  هدنز  ار  يزیچ  هَّللا  ذاعم  هدرک  وحم  ار  نآ  مالـسا  هدوب و  نایـسراپ 

ترـضح نآ  خـیرات  باـب  رد  هچنآ  رخآ  اـت  درک ، سولج  و  ینک ، سولج  هک  مراد  شهاوـخ  وـت  زا  گرزب  يادـخ  قـحب  مینکیم  ار  راـک 
. مدروآ

باحـصا نایم  رتيوق و  شدنـس  یّلعم  رابخا  یلو  اعرـش ، زورون  يرابتعایب  رب  دراد  تلالد  و  تسا ، یلعم  راـبخا  فلاـخم  ربخ  نیا  ناـیب :
دالب رد  مه  زورما  هتشاد و  هیقت  هک  تسا  یبلاطم  رب  لمتشم  یلعم  ربخ  نوچ  دوش ، هیقت  رب  لمح  ربخ  نیا  تسا  نکمم  و  تسا ، رتروهـشم 

. تسا یلعم  ربخ  رد  هک  يزور  زج  تسیرگید  زور  میظعت  نآ  زا  دوصقم  ای  درک ، هّیقت  دیاب  نادب  كربت  راهظا  زا  نافلاخم 
: هک هدروآ  زورون  موی  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سینخ  نب  یلعم  دّجهتملا : - 3

(. ربخلا  ) شاب هزور  زور  نآ  نزب و  رطع  شوپب  ار  دوخ  هماج  نیرتکاپ  نک ، لسغ 
. متفای نینچ  ار  سرف  ياههام  ياهزور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاورب  نامّجنم  بتک  یخرب  رد  میوگیم :

دصف مامح و  دیاش ، ار  ندیشوپ  ون  ءانب و  راکـش  كولم  تبحـص  تراجت و  دندش ، قلخ  نآ  رد  ءاّوح  مدآ و  تسادخ : مان  هک  زمره » - » 1
. دیاشن ار  هرظانم  دربن و  ضرق و  و 

88 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. دیاشن ار  مامح  تماجح و  دصف و  دیاش  ار  اهراک  رتشیب  تسا ، كرابم  نمهب » - » 2

. دیاش ار  وراد  ندیشون  راکش و  اهنت  دندش  ردب  تشهب  زا  ءاّوح  مدآ و  نامردب ، هتشامگ  هتشرف  تشهبیدرا » - » 3
رـس لیوحت و  ناکم و  لقن  رفـس  دـیاش  ار  دیـص  تراجت و  حاکن  حلـص  ءاـنب  تراـمع  تسا  لـیباه  هاـگداز  تسیبوخ  زور  رویرهـش » - » 4

. دیاشن ار  ندیشارت 
. دیاشن ار  ءاود  برش  ترامع و  زج  هدش  هتشک  لیباه  تسا  سحن  ذم  رادنفسا  - 5

. نک رذح  دربن  میلعت و  دصف و  زا  تسا  کین  كرابم و  اههوکب  هتشامگ  هتشرف  دادرخ » - » 6
. دیاشن ار  قالط  تعارز و  تماجح و  دصف و  ناروناجب  هتشامگ  هتشرف  دادرم » - » 7

. دیاشن ار  مامح  هرظانم و  راکش و  رفس و  ادخ  ياهمان  زا  رزابید » - » 8
. دوش ناریو  دوز  هک  دنرخن  کلم  تسا  دب  شرخآ  کین و  شزاغآ  شتآب  هتشامگ  هتشرف  رذآ » - » 9

راکش رفس  لوسر  لاسرا  تسا و  بوخ  همان  نتشون  ناگرزب  رادید  تسا  مالّسلا  هیلع  حون  هاگداز  اهایردب  هتشامگ  هتشرف  مان  نابآ » - » 10
. دراد طوقس  رطخ  هک  دیاشن  ار  دنلب  ياج  نتفر  الاب  نامرد 

. دیاشن ار  ندیرخ  هدنب  ندیشوپ  ون  حاکن ، مامح ، دصف  تسا  یسوم  هاگداز  دیشروخب  هتشامگ  هتشرف  روخ » - » 11
. ددرگ ریگتسد  هک  دوش  زیهرپ  زیرگ  زا  دنیوگ : رارسالا  نزخم  ار  زور  نیا  قازراب  هتشامگ  هتشرف  هام » - » 12

. ءاعدب لاغتشا  دیاش و  ار  نابوخ  تسلاجم  اهنت  تسا  سحن  زور  نارتخا  رب  هتشامگ  ریت » - » 13
89 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. دیاب رذح  ار  دب  ياهراک  تسا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  هاگداز  مئاهبب  هتشامگ  هتشرف  شوج » - » 14
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. نک رذح  دصف  زا  شتآ  زا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  تاجن  زور  شرعب  هتشامگ  هتشرف  رهم » بید  - » 15
. دراد كاله  رطخ  شرفس  دیاشن  ار  ندیشارت  رس  مامح و  زج  رمتسم  سحن  زور  خزودب  هتشامگ  هتشرف  رهم » - » 16

. نک رذح  ریخ  راک  تجاح و  بلط  زج  زا  لیئربج ، دناهتفگ  ادخ و  ياهمان  زا  شورس » - » 17
. نک رذح  دب  ياهراک  روجف و  قسف و  زا  شتآب  هتشامگ  هتشرف  نشر » - » 18

. نک رذح  ندیشارت  رس - نتفرگ و  نوخ  زا  قاحسا  هاگداز  توملا  کلم  مان  نیدرورف » - » 19
. نک رذح  سانشراک  ياضاقت  راکش و  تموصخ و  زا  دربن  هب  هتشامگ  هتشرف  مارهب » - » 20

راکش تسا  كرابم  تسا  ربأب  هتشامگ  هتـشرف  اههخـسن  یخرب  رد  نک  رذح  يراک  ره  زا  تسا  سحن  ناج  هب  هتـشامگ  هتـشرف  مار » - » 21
. دیاشن ار  مامح  هجلاعم و 

. دیاب رذح  روجف  قسف و  زا  تسا  ادخ  مان  اههخسن  یخرب  رد  اهرباب و  هتشامگ  هتشرف  داب » - » 22
. دیاب رذح  رفس  هژیوب  راک  ره  دب و  كاروخ  زا  تسنوعرف  هاگداز  ياهخسن  رد  هتسیاش  تسا و  کین  ادخ  ياهمان  زا  نیدبید » - » 23

. دیاب رذح  راک  ره  اهکاروخ و  زا  دیاشن و  ار  دصف  زج  تسنوعرف  هاگداز  سحن و  نید » - » 24
. راکش مامح و  حاکن  تراجت ، رفس  هژیو  ورم ، يراکب  شاب و  اهنت  نایرصم  كاله  زور  اهویدب ، هتشامگ  هتشرف  درا » - » 25

90 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. دیاب رذح  جیوزت  دصف و  ترامع  رفس  ناکم  لقن  زا  تشذگ  ایرد  زا  یسوم  یمدآب  هتشامگ  هتشرف  داتشا » - » 26

. دوش زیهرپ  ندیرخ  ماد  حاکن و  راکش و  دصف و  زا  تسا  كرابم  تاوامسب  هتشامگ  هتشرف  نامسآ » - » 27
. دیاب رذح  مامح  دصف و  زا  اهنیمزب  هتشامگ  هتشرف  دایمار » - » 28

. دیاشن ار  ماد  دیرخ  هماج و  ندیرب  ندیشوپ و  ون  ملع  بلط  رفس  لیئاکیم  مان  رادنفسا » رام  - » 29
گنجب هتشامگ  هتشرف  ياهخسن  رد  دیاش  ار  ریخ  راک  ره  دیاب و  رذح  دب  راک  ره  زا  لیعامسا  هاگداز  اهزورب  هتشامگ  هتـشرف  نارینا » - » 30

دشن و همجرت  يزور  ره  رد  زاجم  ياهراک  نایب  نامّجنم  زا  تیاور  نیا  همجرت  رد   ) دـیاش ار  ریخ  راک  دـیاب و  رذـح  دـب  ياهراک  زا  تسا 
(. دندوب هدش  نایب  لصفم  هتشذگ  تارایتخا  رد  نوچ  دش  افتکا  دیاشن  هک  یئاهراک  نامه  همجرتب 

. تسا حرش  نیاب  هام  زور  ره  تارایتخا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدنسب  رگید  تیاور  رد  - 5
. دیاش ار  ءارما  اب  هرظانم  تسا و  کین  مالّسلا  هیلع  مدآ  شنیرفآ  زور  - 1

. دیاش ار  راک  ره  رد  عورش  دیرخ و  شورف و  رفس  جیوزت  - 2
. نکم دیرخ  شورف و  هاوخم  تجاح  ورم  ناطلس  دزن  تسا  سحن  - 3

. دندش تخل  ءاوح  مدآ و  هچنانچ  دوش  تخل  هک  رفس  زج  دیاش  ار  راک  ره  جیوزت و  مدآ  رسپ  لیباق  هاگداز  - 4
. هدرک نیرفن  شنادناخب  هتشک و  ار  لیباه  لیباق  سحن  نوعلم  - 5
. دیاش تجاح  ره  يارب  ار  ناطلس  رادید  تماجح  رفس  جیوزت  - 6

. دیاش ار  راک  ره  زاغآ  رفس  نانآ  زج  نایضاق و  رادید  تجاح  بلط  تموصخ  هرظانم  - 7
. دیاشن ار  رفس  هک  زج  تسا  هتشذگ  زور  نوچ  - 8

91 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. دوش هدروآرب  هک  هاوخب  تجاح  تسا و  دعس  - 9

. شزورید نوچ  تسا  دعس  - 10
. دشاب دنمیزور  بوخ و  شدازون  دوش  ریگتسد  شناطلس  زا  هتخیرگ  درب  هرهب  شرفاسم  - 11
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. تسا کین  یهاوخ  هچ  ره  رفس و  نتساوخ و  تجاح  يارب  - 12
. تسا موش  هک  زادنایم  ریت  زیهرپب و  وا  زج  ناطلس و  رادید  زا  دب  تسا و  سحن  - 13

. تسا رگناوت  رمع  رخآ  ات  شدازون  دیاش  ار  تجاح  ره  - 14
. تسا هناوید  راچان  شدازون  دنیب  دب  تسا و  كاله  شرفاسم  تسا ، سحن  - 15

. دیاش يراک  ره  يارب  - 16

. دیاش يراک  ره  يارب  - 17
. دیآرب نآ  رد  تجاح  هک  ار  رفس  دیاش و  ار  يراک  ره  - 18

. تسا زورید  نوچ  - 19
. تسنآ دننام  - 20

. هاوخم تجاح  ایم ، نوریب  تاهناخ  زا  نیبم  ار  ناطلس  تسا ، نتفرگ  نوخ  يارب  تسا ، سحن  - 21
. تسا شزورید  نوچ  - 22

. هتشذگ زور  نوچ  - 23
. دوش هتشک  شدازون  تسا  موش  رمتسم  سحن  - 24

. دیاشن ار  يراک  زاغآ  تسا و  سحن  - 25
. ایرد فاکش  نوچ  دیآ  یئادج  هک  نکم  جیوزت  هتفاکش  ار  ایرد  یسوم  يارب  نآ  رد  ادخ  تسا  کین  - 26

. بلطب یهاوخ  هچ  ره  تسیدعس  زور  دیاش  ار  تجاح  ياضق  جیوزت و  - 27
92 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. تسا بوبحم  شدازون  تسا و  دعس  تسا ، مالّسلا  هیلع  بوقعی  هاگداز  - 28
. تسیدعس زور  تجاح  ره  دیاش و  ار  رفس  - 29

. تسیدعس زور  دیاش  ار  نتفرگ  نوخ  تجاح  نتساوخ  رفس  - 30
. هدش تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حرش  نیدب  سرف  ياههام  ياهزور  تارایتخا  یباتک  رد  میوگیم :

. تسا یلاعت  ادخ  مان  اریز  تسا  هدیدنسپ  هام  رد 12  دزمرا » - » 1
. هنایم ذمرادنفسا »  » رد تسا و  سحن  هام » نمهب   » رد لاس  تسخن  رد 10 و  تسا  هنایم  نمهب » - » 2

هناـیم رویرهـش  رد  تسا  سحن  دادرم  رد  تسا  هناـیم  ریت  دادرخ و  تشهبیدرا و  رد  تسا  دعـس  نیدرورف  رد  تسا  هناـیم  تشهبیدرا » - » 3
. دنفسا رذآ و  رد  تسا  دعس  نمهب  يد و  رهم و  رد  تسا 

. رویرهش دادرم  دادرخ  رد  تسا  دعس  لاس  هام  رخآ  ات  نیدرورف  رد  تسا  هنایم  رویرهش » - » 4
سحن رذآ  ناـبآ و  رویرهـش و  ریت و  دادرخ  تشهبیدرا  رد  تسا  دعـس  نمهب  يد  رهم  دادرم  نیدرورف  رد  تـسا  هناـیم  ذـم » رادنفـسا  - » 5

. دنفسا رد  تسا 
. اههام یقاب  رد  تسا  دعس  نمهب ، رذآ و  رهم  تشهبیدرا  نیدرورف  رد  تسا  هنایم  دادرخ » - » 6

. تسا دعس  اهنآ  رد  هک  دنفسا  يد و  نابآ  رویرهش  دادرم  زج  رد  تسا  هنایم  دادرم » - » 7
. اههام همه  رد  تسا  هنایم  رزابید » - » 8

. رگید ياههام  رد  تسا  دعس  رذآ  ات  رهم  تشهبیدرا و  رد  تسا  هنایم  مکی و 12  هام  رد  تسا  سحن  رذآ » - » 9
. اههام همه  رد  تسا  هنایم  نابآ ، رد  تسا  سحن  نابآ » - » 10
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93 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. رگید ياههام  رد  تسا  هنایم  دادرخ ، رد  تسا  سحن  روخ » - » 11

. تسا باتهم  مان  نوچ  هام  همه  رد  تسا  دنسپ  هام » - » 12
. رگید ياههام  رد  تسا  هنایم  ریت ، رد  تسا  سحن  تشهبیدرا ، نیدرورف و  رد  تسا  دعس  ریت » - » 13

. اههام رگید  رد  تسا  هنایم  دادرم ، ریت و  تشهبیدرا ، رد  تسا  دعس  شوج » - » 14
. اههام رگید  رد  تسا  هنایم  نابآ ، رد  تسا  دعس  تشهبیدرا ، رد  تسا  سحن  رهمید » - » 15

. اههام رگید  رد  تسا  هنایم  دنفسا ، و  رهم ، دادرخ ، تشهبیدرا ، رد  تسا  دعس  رهم » - » 16
. اههام رگید  رد  تسا  هنایم  نمهب ، رذآ ، نابآ ، رد  تسا  دعس  شورس » - » 17

. رگید ياههام  رد  تسا  هنایم  رهم ، رویرهش و  رد  تسا  دعس  نشر » - » 18
. رگید ياههام  رد  تسا  هنایم  رذآ . ریت ، نیدرورف ، رد  تسا  دعس  نیدرورف » - » 19

. اههام یقاب  رد  تسا  هنایم  دنفسا  رد  تسا  دعس  يد ، رذآ و  دادرم ، رد  تسا  سحن  مارهب » - » 20
. اههام رگید  رد  تسا  دعس  يد  رذآ و  ریت ، دادرخ ، رد  تسا  هنایم  مار » - » 21

. رگید ياههام  رد  تسا  هنایم  يد ، رویرهش و  دادرم ، رد  تسا  دعس  نمهب ، نیدرورف و  رد  تسا  سحن  داب » - » 22
. رگید ياههام  رد  تسا  هنایم  نابآ ، رد  تسا  دعس  نیدبید » - » 23

. اههام رگید  رد  تسا  هنایم  دنفسا ، نمهب و  يد ، نیدرورف ، رد  تسا  دعس  نید » - » 24
94 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. رگید ياههام  رد  تسا  هنایم  دنفسا  نمهب و  رهم ، تشهبیدرا ، نیدرورف ، رد  تسا  دعس  درا » - » 25
. رگید ياههام  رد  تسا  هنایم  يد  رویرهش و  ریت ، رد  تسا  دعس  داتشا » - » 26

. اههام رگید  رد  تسا  دعس  دنفسا  نمهب و  رذآ و  نابآ  رهم ، دادرم ، نیدرورف ، رد  تسا  هنایم  نامسآ » - » 27
. اههام یقاب  رد  تسا  هنایم  يد ، رد  تسا  دعس  دایمار » - » 28

. هام ره  رد  تسا  هنایم  دنفسارام » - » 29
. اههام یقاب  رد  تسا  هنایم  دادرخ  رد  تسا  سحن  نارینا » - » 30

اههخـسن رد  مرادـن و  دامتعا  اهنادـب  یلو  دـندرک  تیاور  ام  همئا  زا  نوچ  میدروآرب  نیمجنم  بتک  زا  ام  ار  نیرخآ  تاـیاور  نیا  میوگیم :
. دش هراشا  یخربب  هک  تسیرایسب  فالتخا 

دزن میمت  ینب  فارشا  زا  يدرم  هک  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  ات  يدنسب  ( 209 ج 1 ص 205 -  ) نویع رد  و  ( 41 ص 38 - ج 1 -  ) للع رد  - 7
هچ رد  ّسر  باحـصا  وگب ، نمب  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : ورمع »  » ماـنب وا  تداهـش  زا  شیپ  زور  هس  دـمآ  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 
ّلج ّزع و  ادخ  نآرق  رد  نم  دندش ، كاله  الب  هچب  و  داتسرف ؟ اهنادب  يربمغیپ  ادخ  ایآ  دوب ؟ هک  ناشهاشداپ  و  دندوب ، اجک  رد  يرـصع و 

زا زج  وتب  یـسک  نم  زا  سپ  هدرکن و  نم  زا  یـسک  وت  زا  شیپ  هک  يدرک  یـشسرپ  نم  زا  دومرف  مباین ، اهنآ  زا  يربخ  مباـی و  ار  ناـشرکذ 
مآ دورف  هوک  تشد و  ياجک  رد  مناد  و  منادیم ، ار  شریـسفت  نم  هکنآ  زج  تسین  هیآ  چیه  ّلج  ّزع و  ادخ  باتک  رد  دـهدن ، یخـساپ  نم 

يدوزب دـنمک و  شیاههدـنیوج  یلو  تسا  فرژ  یـشناد  درک ) دوخ  هنیـسب  هراشا   ) اجنیا رد  یتسار  زور و  ای  بش  زا  هاگ  هچ  رد  هدـمآ و 
: دننامیشپ دنهد  تسد  زا  ارم  نوچ 

مانب ياهمـشچ  رانک  رد  ار  نآ  حون  نب  ثفای  هک  دندیتسرپیم  تخرد » هاش   » مانب ار  يربونـص  تخرد  دندوب  یمدرم  هک  میمت  اخأ  يا  نادـب 
دوخ ربمغیپ  نوچ  دنتفرگ  مان  سر  باحصا  دیشوج  حون  يارب  نافوط  زا  سپ  همشچ  نیا  دوب  هتشک  بانشو » »
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نآ هتفرگ ، اهنآ  زا  مان  رهن  هک  قرش  دالب  زا  ّسر »  » مانب يرهن  رانک  رد  دنتشاد  هد  دندوب 12  دواد  نب  نامیلس  زا  سپ  دندرک  روگب  هدنز  ار 

-4 يد ، - 3 رذآ ، نابآ 2 - اهنآ 1 - مان  دوبن ، اهنآ  زا  رتدابآ  رتشیب و  یئاهیدابآ  دوبن ، نآ  زا  رتراوگشوخ  رت و  بآ  رپ  يرهن  نیمز  رد  زور 
هک دوب  رادنفسا »  » ناشگرزب رهش  رویرهـش  رهم 12 - ریت 11 - دادرم 10 - دادرا 9 - تشهبیدرا 8 - نیدرورف 7 - رادنفسا 6 - نمهب 5 -

. دوب مالّسلا  هیلع  میهاربا  ربارب  رد  هک  ناعنک  نب  دورمن  ياههداون  زا  دوب  اهنآ  هاشداپ  لزنم 
نآ دندوب و  هدروآرد  نادب  یئوج  رهن  نآ  زا  هتشک و  اهینادابآ  مادک  ره  رد  ياهمخت  ربونص  نآ  زا  دندوب و  اجنآ  رد  مه  ربونص  همـشچ و 

یگدنز دنتفگیم  دندیـشونیمن  نآ  زا  ناشنایاپراهچ  دوخ و  دندوب و  هدرک  نقدغ  ار  شیاهیوج  همـشچ و  بآ  دوب و  هدـش  یگرزب  تخرد 
اپرب نشج  يدابآ  ره  رد  لاس  هام  ره  رد  دندیشونیم  ّسر  رهن  زا  ناشنایاپراهچ  دوخ و  دهاکب و  اهنآ  زا  یسک  دزـسن  دنتـسه و  ام  نادوبعم 

دندرکیم و ینابرق  شیارب  يواگ  يدنفـسوگ و  دنتـسبیم و  تخرد  نآ  رب  تشاد  یـشقن  هنوگ  ره  هک  ابید  ياهدرپ  دـیع و  مانب  دـندرکیم 
. دنتخورفایم ینابرق  نآ  رب  یشتآ 

ات دندومنیم  يراز  هیرگ و  دندرکیم و  هدجس  تخرد  نآ  رب  همه  دشیم  هلصاف  نامـسآ  اهنآ و  نایم  تساوخیم و  رب  شیوب  دود و  نوچ  و 
مدش یضار  اهامش  زا  نم  هک  دروآیم  رب  ياهناکدوک  زاوآ  شاهقاس  زا  دینابنجیم و  ار  شیاههخاش  دمآیم  ناطیش  دوش و  یـضار  اهنآ  زا 

تسدب دنبتـسد   ) دنتفرگیم تسدب  جنـس  دنتخادرپیم  زاوآ  زاس و  يراوخیمب و  دنتـشادیم و  رب  رـس  هگنآ  نشور و  مشچ  دیـشاب و  لدشوخ 
دیع دنتفگیم : مهب  هک  دنتفرگ  زاب  اهیدابآ  نیا  زا  ار  دوخ  ياههام  مان  مجع  دنتشگیمرب  دندینارذگیم و  ار  دوخ  زور  هنابش  دندرکیم خ ب )

يابید هدرپ  ارس  شاهمشچ  ربونص و  تخرد  رانک  رد  دندمآیم  درگ  تشرد  درخ و  زا  همه  گرزب  رهـش  دیع  نشج  رد  اذک و  اذک و  هام 
دندرکیم اپرب  تشاد  يرهش  ره  مانب  رد  هک 12  یشقنم 
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. دندرکیم ینابرق  شیارب  رگید  ياهرهش  همه  ینابرق  ربارب  دندومنیم و  هدجس  ربونص  يارب  نآ  نوریب  و 

یشخب وزرآ  دیون و  اهنادب  اهربونص  رگید  نیطایـش  زا  شیب  درکیم و  دایرف  شنورد  زا  دینابنجیم و  یتخـسب  ار  نآ  دمآیم و  سیلبا  هگنآ 
دنتفگیمن ینخس  رگید  زاوآ  زاس و  يراوخیم و  زا  دندیسریم و  یتسم  دح  رسب  ات  طاشن  يداش و  قرغ  دنتشادیمرب و  هدجس  زا  رس  دادیم و 

: دنتشگیمرب سپس  دندوب و  اجنآ  رد  لاس  ياهنشج  هرامشب  زور  هنابش  و 12 
نایم رد  زارد  یتدم  داتسرف و  اهنادب  یلیئارسا  بوقعی  رسپ  دوهی  داژن  زا  يربمغیپ  ادخ  دش  ینالوط  وا  زج  شتـسرپ  ادخب و  ناشرفک  نوچ 

اریذـپ ار  وا  توعد  دـید و  تخـسرس  یهارمگ  یـشکرس و  رد  ار  اهنآ  نوچ  دـناوخیم و  یـسانشادخ  یتسرپادـخ و  هب  ار  اهنآ  دوب و  اهنآ 
دوسیب و یتخرد  شتـسرپب  دنچیپ و  رـس  وت  شتـسرپ  نم و  بیذکت  زا  تناگدنب  اراگدرورپ  تفگ : دیـسر  ناشگرزب  رهـش  دیع  دندشن و 

هراچیب دنداتفا و  سارهب  دنکـشخ  اهتخرد  همه  دندید  نادادماب  امنب  اهنادب  ار  تتردق  نک و  کشخ  ار  ناشیاهتخرد  همه  دناهدادلد  نایز 
: دندیدرگ هتسد  ود  دندش و 

مود هتسد  دیهد و  وا  دوبعمب  لد  ات  درک  وداج  ار  امش  نادوبعم  دنادیم  نیمز  نامسآ و  يادخ  هداتسرف  ار  دوخ  هک  يدرم  نیا  تفگ : یکی 
دینک مشخ  ات  دندرک  هدرپ  ریز  ار  دوخ  یمرخ  یئابیز و  دنتفرگ و  مشخ  اهنآ  زا  درم  نیا  یئوگدب  شهوکن و  زا  امـش  نادوبعم  هن  دـنتفگ :

مه يور  همشچ  هت  زا  گنگ  دننام  دنتخاس و  علق  زا  يداشگ  دنلب و  ياههلول  دندرک و  ربمغیپ  نآ  نتـشک  رب  قافتا  دیریگب و  ار  وا  ماقتنا  و 
هناهد رب  یگرزب  گنس  دندنکفا و  نآ  رد  ار  دوخ  ربمغیپ  دندنک و  هنهد  گنت  یهاچ  نآ  هت  رد  دندیشک و  ار  همـشچ  بآ  دندرک و  راوس 

رد ام  دنوش  دونـشخ  ام  زا  میتشک  ار  اهنآ  يوگدب  هکنیا  زا  ام  نادوبعم  میراودیما  نونکا  دنتفگ : دـندروآ و  نوریب  ار  اههلول  دـنداهن و  نآ 
هلان دندنام و  زور  نایاپ  ات  دوب و  هچنانچ  دننادرگزاب  ام  يارب  ار  دوخ  یمّرخ  يزبس و  میدرک و  كاخب  ار  وا  همه  رتگرزب  ریز 
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ریگب و ار  مناج  نک و  محر  میگهراچیب  یناوتانب و  يرگنیم  ارم  يالب  یتخـس  اـج و  یگنت  میاـقآ  يا  تفگیم : هک  دندینـش  ار  دوخ  ربمغیپ 
. مالّسلا هیلع  داد  ناج  ات  زادنیم  سپ  ار  میاعد 

يربارب ممشخ  اب  دنتسرپ  ارم  زج  هک  دناهدوسآ  نم  گنرین  زا  هتفیرف و  ار  اهنآ  نم  ملح  هک  میاههدنب  نیا  دنرب  نامگ  دومرف : لیئربجب  ادخ 
تربع ار  اهنآ  ملالج  تّزعب و  دنگوس  دنسرتن  مرفیک  زا  هک  اهنآ  زا  مریگ و  ماقتنا  اهنامرفان  زا  هک  هنوگچ  دننامب  نوریب  مناطلس  زا  دنناوت و 

دندش و ناساره  نادرگرس و  ات  دروآ  دوخب  ار  اهنآ  خرـس  تخـس و  يداب  هک  دندوب  دیع  مسارم  نشج و  رد  زونه  مزاس ، نایناهج  لاکن  و 
اهنآ رب  نازوس  هرارش  يدبنگ  نوچ  دمآ و  ناشرس  يالاب  هایـس  يربا  دش و  روهلعـش  تیربک  گنـس  نوچ  ناشیاپ  ریز  نیمز  دندیبسچ  مهب 

. میظعلا یلعلا  هَّللاب  ّالإ  ةّوق  شتمقن و ال  لوزن  مشخ و  زا  هانپ  ادخب  دندش  بآ  شتآ  رد  علق  دننام  ات  دیراب 

هدنزرا يدئاوف 

یسراف ياههام  ياهزور  مان  هراب  رد  هدئاف 1 

ناـمه اـههام  زا  دوصقم  رهاـظ  رد  تسا و  قفاوم  دـندرک  لـقن  سراـپ  زا  نیمّجنم  هچنآ  اـب  رتشیب  هدـمآ  هاـم  يارب  یّلعم  ربخ  رد  هک  اـهمان 
تشهد ذم 4 - دنفسا  دونشا 3 - دونها 2 - - 1 دنداهن : یمان  مه  ار  هقرتسم  هسمخ  زا  مادـک  ره  یبرع و  ياههام  هن  دـنمیدق  سرف  ياههام 
اهنخـس اههتـشرف  نیا  هراب  رد  ناققحم  تسا  زور  نآ  رب  هتـشامگ  هتـشرف  مان  مادک  ره  دنتفگ  هدش و  لقن  مه  رگید  ياهمان  شیوتـشه  - 5

. دنراد
رابخا رد  هچنانچ  دناشکیم  وا  شنیرفآ  فدهب  درورپیم و  ار  وا  تسا و  وا  نابهگن  هک  هتـشامگ  ياهتـشرف  ياهدیرفآ  رهب  ادخ  هتفگ : یخرب 

رهب اههقعاصب و  اهقربب  اهرباب  هتشامگ  ياههتشرف  رگید  ياههایگ  اهتخرد و  رب  هتشامگ  اههوک  رب  هتشامگ  اهایرد  رب  هتشامگ  هتشرف  هدمآ 
ياههتشرف نخـس  نآ  زج  روگ و  نیمز و  هام و  زور و  نخـس  زا  دوصقم  اهتعاسب و  اههامب  اهبـشب  اهزورب  هتـشامگ  ياههتـشرف  ناراب  هرطق 

. تسا اهنآ  رب  هتشامگ 
98 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هدـنرورپ دـیلاوم  طیـسب و  رـصنع  رتخا و  کلف و  زا  عون  ره  يارب  نانآ  اریز  نیّیقارـشا  زا  هتـسناد  شناوریپ  نوطالفا و  لـثم  ار  اـهنآ  یخرب 
قفاوم اهیدام  شورب  مود  تسنارادـنید و  نییلم و  کلـس  قفاوم  مکی  لوق  دـنناسریم  شیارب  هدامآ  لامکب  ار  وا  هک  دـندرک  تباـث  يّربدـم 

. تسین ثحب  نیا  قیقحت  بسانم  اجنیا  دندیورگ و  نادب  مه  عناص  دوجوب  نادقتعم  یخرب  هچرگ  تسا 
رد هک  تسنامه  یفالتخا  كدـنا  اب  اهمان  نیا  و   ) تسیئادـج ماـن  ار  زور  ره  تسا و  زور  یسراف 30  هام  زا 12  کی  ره  هتفگ  ناـحیر  وبأ 

نیمهب هام  ره  يارب  اهزور  نیا  مان  رد  هتفگ  شلابندـب  و  تشذـگ ) قداص  ماـما  زا  سرف  ياـههام  تاراـیتخا  لـقن  رد  باـب  مشـش  ثیدـح 
اـههام 360 همه  و  دـنمان ، زور » هب   » ار نآ  یخرب  هک  نارینا )  ) رد دـنمان و  خّرف »  » ار نآ  یخرب  هک  زمره »  » رد زج  تـسین  یفـالتخا  بـیترت 
، هاگدتشا هاگدشها ، اهنآ ، هام و  ياهزور  مان  زج  دنداد  رگید  ياهمان  دئاز  زور  جنپ  هب  تسا و  زور   365 1 لاس 4 / هک  تشذگ  و  دنزور ،

. دناهاگشیشهب هاگذمدنفسا و  هاگدنفسا ،
تسدب یهام  اهنآ  عمج  زا  ات  دندرک  اهر  ار  عبر  و  هدش ، زور  ناشلاس 365  زور  هدروآ و  يرایسب  هوجو  اب  تشذگ  ار  هچنآ  سپس  میوگ :

مان شیاهزورب  دـنداهن و  هسیبک »  » ار شمان  دندرمـش و  هام  ار 13  لاس  نآ  دـندوزفا و  لاس  ياـههامب  ار  نآ  لاـس و  تدم 120  رد  هدمآ 
اهر  1 اهنآ 4 / زا  سپ  تفر و  نایم  زا  ناشنید  دش و  دوبان  ناشیهاشداپ  ات  دنتـشاد  ار  شور  نیا  و  دـنداد ، ار  رگید  ياههام  ياهزور  نامه 

نونف نادنمـشناد  ياروش  رد  هسیبک  نیا  اریز  دـنتفاین ، سپ  هدومحم  تاـقوا  و  ددرگزاـب ، تسخن  لاـحب  اـت  دـشن  رّرقم  هسیبک  لاـس  دـش و 
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نآ رد  هسیبک  دیع  مانب  و  تشادیم ، رب  هنیزه  الط  یفرشا  نویلم  کی  مک  تسد  دشیم و  ماجنا  هاشداپ  رظن  ریز  اهناتـسرهش  زکرم و  فلتخم 
هک دندرکن  باسح  زور  کی  لاس  راهچ  ره  رد  ار  زور   1 دیشخبیم و 4 / ایاعرب  ار  تایلام  هاشداپ  لاس  نآ  دشیم و  اپرب  یهوکـش  اب  نشج 

و زور ، رد  لاس و  رد  هن  تسا  هام  رد  هسیبک  هک  دـندوب  دـقتعم  اریز  دـنیازفیب ، هقرتسم  هسمخ  رخآ  اـی  اـههام  زا  یکی  رخآـب  هسیبک  ناونعب 
تشاد یبجاو  ياعد  رکذ و  زور  ره  اهنآ  شیک  رد  هوالعب 
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. دوش هدرب  نآ  رد  زور  مان  دیاب  هک 

هدرک رّرقم  هفوکـش  لگ و  عون  کی  هقرتسم  هسمخ  زا  زور  ره  يارب  هک  دوب ، نآ  ناورـسخ  هویـش  و  تشادن ، یمان  هدـش  مهارف  زور  نیا  و 
ار هقرتسم ) هسمخ   ) ندرازگ و  هدوبن ، ریذپ  فلخت  هک  مظنم  هویـش  دنروایب  سلجمب  بارـش  گنر  کی  دـنراذگب و  اهنآ  رب  رد  هک  دـندوب 

نیدرورف هام  و  زمره ، زور  رد  هدوب ، تسخن  مدآ  شنیرفآ  ماگنه  زا  ناشلاس  زاغآ  دندرکیم  نامگ  نایسراپ  هک  هدوب  نیا  رذآ  نابآ و  نایم 
. اهنآ دزن  تسناهج  لاس  ياههرازه  زا  متفه  هرازه  زاغآ  نآ  و  هتشاد ، اج  نامسآ  نایم  یعیبر  لادتعا  رد  دیشروخ  هک 

زاغآ و  دوشیم ، ناطرس  علاط  هک  هدوب  ترامع  تیاهن  همین  لمح و  زاغآ  رد  دیشروخ  هک  تسناطرس  ملاع  علاط  دناهتفگ ، مه  نیمجنم  و 
لدتعم جازم  هک  يرتشم  فرـش  و  تسا ، رتکیدزن  هرومعمب  جورب  همه  زا  شرـس  نوچ  دندیمان  شنادب  دـناهتفگ  تسا و  تفرـشیپ  هرود و 

هک تسنیا  هیمست  هجو  دناهتفگ  دشاب و  ملاع  علاط  هک  دزس  تسا و  تبوطر  رد  هلدتعم  ترارح  ریثأت  زا  انامه  تفرشیپ  و  تسنآ ، رد  دراد 
. تسا هتفگ  اهدننام  هنوگ  نیا  زا  و  ددرگ ، لصاح  تفرشیپ  دنوش و  لماک  عبط  راهچ  شعولط  اب 

لمع وا  دـننام  تفگ  اهنآب  تشگرب و  دوخ  زاـغآب  ناـمز  درک ، هسیبک  دـشیم  مهارف   1 زا 4 / هک  یهام  اـب  ار  اـهلاس  دـمآ و  تشدرز  نوچ 
نارگن و  دـندومن ، شتظفاحم  هبونب  هکلب  دـندرکن ، رّرکم  ار  نآ  و  دـنداهنن ، هسیبک  هام  يارب  یئادـج  مان  دـننک  ءارجا  ار  شنامرف  و  دـننک ،

. دندرگ لقتنم  دشیم  یهتنم  نادب  هسیبک  هک  هام  رخآب  زور  جنپ  و  دوش ، هابتشا  اهنآ  رب  اههبون  ادابم  هک  دندش 
دوب مظنمان  روشک  راک  نآ  ماگنه  رد  رگا  دوب  تیعر  هاشداپ و  حالصب  تمکح و  قفاوم  دیاب و  نشج  مسارم  يریگهسیبک  نیا  رد  نوچ  و 
رـسپ درجدزی  نارود  رد  هچنانچ  دنتخادنایم ، شیپ  ار  نآ  هام  ود  دشیم ، ینیب  شیپ  عنام  رگا  دیـسریم و  هام  ودـب  ات  دـنتخادنایم  سپ  ار  نآ 

لمع هک  دوب  ياهسیبک  رخآ  نآ  و  دمآ ، شیپ  روپاش 
100 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

اریز دنام ، نانچمه  دنتـسباو و  نآ  رخآب  ار  زور  جنپ  دوب و  هام  نابآ  هسیبک  نآ  تبون  دوب و  يرازه  درجدزی  مانب  يدرم  شیدـصتم  دـش و 
. مود هدئاف  نایب  يارب  دشاب  هنیمز  هک  میدرک  لقن  ار  نخس  نیا  انامه  نایاپ )  ) دندرک اهر  ار  هسیبک  راک 

زورون هراب  رد  هدئاف 2 

و دندرکن ، صخـشم  ار  شزور  و  دندرک ، رکذ  نآ  زج  زامن و  هزور و  لسغ ، زا  ار  نآ  لامعا  زورون و  شنیرخأتم ، و  هدق - یـسوط - خیش 
هدروآ حابصم  رصتخم  رد  رفعج  وبا  ام  خیـش  هتفگ : رئارـس  رد  هر - سیردا - نبا  ققدم  هیقف  دومن ، نییعت  ار  نآ  لاوقأ  لقن  نمـض  رد  دیاب 

مان ار  نآ  یبرع  ای  یمور  هام  تسیزور و  هچ  نآ  هتفگن  و  دـناوخ ، زورون  زور  رد  تیفیک - نیاب  زامن - تعکر  راـهچ  تسا  بحتـسم  هک :
تسا و زور  هک 31  تسا  رایا  هام  مهد  زورون  هک  تسنیا  دندرک  قیقحت  دنتعنص  نیا  داتـسا  هک  تئیه  باسح و  لهأ  یخرب  هچنآ  هدربن و 

(. نایاپ  ) دنیوگ مه  زورین  ار  نآ 
باتک رد  هر - یّلح - دـهف  نبا  تسا  هدرک  ریـسفت  راـیا  ای 10  لمح ، جربب  دیـشروخ  لولح  ای  نایـسراپ ، لاس  زاـغآب  ار  نآ  هر - دیهـش - و 

تسا و طوبرم  نادب  یتدابع  اریز  مهم  تسا و  لکشم  نآ  صیخـشت  تسا و  ردقلا  لیلج  زور  ون  هتفگ : عفان  رـصتخم  حرـش  عرابلا  بذهم 
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موس لامتحا  هتفگ ) اهنآ  هتـشذگ  مالک  لقن  زا  سپ  و   ) دـناهدشن نآ  ضرعتم  دیهـش  سیردا و  نبا  زج  ءاملع ، مزال ، لاثتما  يارب  شتفرعم 
هب ار  دیـشروخ  لوزن  دوخ ، دـالب  رد  هک  مجع  ءاـهقف  دزن  روهـشمب  تسا  هراـشا  شمکی  لاـمتحا  و  تسا ، سیردا  نبا  هتفگ  قفاوم  دـیهش 
هک هتـسناد  تسا  دوـهی  هزور  هک  مـکی  نوناـک  - 17 ار ، نآ  هک  ءاونـألا - باـتک - فـّلؤم  هتفگب  تسا  کـیدزن  نآ  دـنناد ، زوروـن  يدـج 

. دوشیم دراو  يدج  جربب  نآ  زا  شیپ  زور  ود  دیشروخ  و  هدش ، تعاس  بش 13  هتشگرب و  لامش  زا  دیشروخ 
رد هچنانچ  تسا  بحتـسم  زاـمن  تعکر  راـهچ  لـسغ و  هک  تسا  طابـش  زور 9 - دـنتفگ : دنتـسناد و  لاس  زاـغآ  ار  نآ  مه  ءاـملع  یخرب 

هدیزگرب مزج  روطب  ار  يرخآ  ریسفت  هدرک و  رکذ  ار  ربخ  سپس  مالّسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  سینخ  نب  یّلعم  تیاور 
101 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

. هجو دنچب  تسا  لمح  جربب  دیشروخ  لوزن  نامه  ریسافت  نیا  برقا  و 
اریز تسنآ  دـض  هچنآ  هن  تسا  فرـصنم  یفرع  عوضومب  یمومع  قلطم و  باطخ  و  دوریم ، راکب  رتشیب  مدرم و  ناـیم  تسا  رتفورعم  - 1

هام ون  هام  دـیدب  ار  هزور  هتخاس و  طوبرم  دیـشروخ  شدرگ  هب  ار  زامن  تاقوا  هکنیا  دـننام  عرـش  تمکح  تداـع و  زا  تسا  مولعم  ناـمه 
. دنمهفیم ار  نآ  مه  نارادناج  هکلب  سانشهمه  نشور و  دنیروما  اهنآ  ار و  جح  مه  ناضمر و 

حیجرت یخرب  رب  ار  دالب  یخرب  فرع  ارچ  تسا و  راکنا  دروم  هکلب  تسین  فورعم  لـمح  جربب  سمـش  لوزن  مجع  دـالب  رد  ییوگب : رگا 
خـساپ دراد و  هقباس  حون  نامز  اـت  دـنیوگ  تسا و  رتمیدـق  تسخن  تسا و  یناطلـس » زورون   » تسا و هزاـت  یئوگ  وت  هکنیا  هوـالعب  يداد ،
فرعب فرصنم  و  عرـشب ، تاغل  دالب و  برقا  فرع  دشابن  رگا  تسا و  مّدقم  عرـش  فرع  دش  ددعتم  فرع  نوچ  هک  تسنیا  مکی  ضارتعا 

: هتفگ راونألا  رد  هچنآ  اب  تسا  بسانم  دناهدوب 2 - مالسا  زا  شیپ  ریسفت  ود  ره  هکنیاب  مود  زا  و  تسا ، عرشب  برقا  هک  دوش  برع  تغل  و 
ددرگیمرب دوخ  ندش  دیدپ  زاغآ  رسب  هک  يزور  تشادگرزب  تسا  بسانم  دنالمح و  لوا  رد  هک  هدوب  نیطرش  رد  دیـشروخ  شنیرفآ  هک 

لخاد لمح  رد  دیـشروخ  ندوب  ماگنه  ناسین  هدوب ، ناسین  هام  ناهج  شنیرفآ  زاغآ  هک  هتفگ : سواط  نب  ّیلع  هچنآ  اـب  تسا  بساـنم  - 3
و دور ، راکب  رطع  نیرتهب  هک  تسا  دراو  ور  نیا  زا  دشاب و  يداش  دیع و  زور  هک  تسا  بسانم  تسا  شنیرفآ  زاغآ  زور  نوچ  و  دوشیم ،

زاغآ هک  دـنناسر ، لامکب  رّرقم  زامن  هزور و  اب  ار  نآ  و  دـنوش ، اـعد  هداـمآ  لـسغب  ددرگ ، يرازگرکـش  و  دوش ، هدیـشوپ  هماـج  نیرتکاـپ 
تشادگرزبب میراد  نامرف  ور  نیا  زا  و  ادخ ، دیواج  باوثب  رشب  شیارگ  سپس  تسا و  یتسهب  یتسین  زا  ندمآرب  نآ  تسا و  يربک  تمعن 

مالّسلا امهیلع  یلع  ربمغیپ و  تدالو  زور  نانچمه  و  دنتماما ، تّوبن و  بصنم  زاغآ  هک  ریدغ  ثعبم و  زور 
102 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

نآ قفاوم  نارگید  هک  دندرک  رّرقم  یـصاخ  موق  ار  یمود  دنتـشاد و  شرّرقم  اهنآ  اریز  تسا  مکی  لوق  دـیؤم  سرفب  شتبـسن  یئوگ : رگا 
رسپ زیزع  دنتفگ  دوهی   » دیامرف ادخ  هک  ینیبن  دنشاب ، رتشیب  نارگید  هچرگ  تسا  یفاک  نانآ  زا  هورگ  کی  هتفگ  تبسن  رد  میئوگ : دندوبن 
ادـخ هدومرف  دـننام  و  دـناهتفگن ، ار  نآ  يراـصن  همه  دوهی و  همه  هکنیا  اـب  هبوتلا » - 31 تسادخ ، رـسپ  حیـسم  دنتفگ  يراصن  تسادخ و 

صوصخ هکلب  دنتـسین  باتک  لها  همه  دوصقم  هک  دعرلا » میداتـسرف 38 - ورف  وتب  هچ  نادب  دـنداش  میداد  ناشباتک  هک  ار  نانآ  و   » یلاعت
هیلع قداص  ماما  زا  تسا  یّلعم  ثیدـح  تسا  ام  هتفگ  دـیؤم  هدـش و  دراو  نآ  لضف  رد  هچنآ  هوالعب : شنارای  تسا و  مالـس  نب  هَّللا  دـبع 

تفرگ و تعیب  مخ  ریدغ  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسیزور  نامه  زورون  هک  مالّـسلا 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسیزور  و  دنکـشب ، ار  نآ  هکنآ  رب  ياو  دنام ، تباث  نادب  هکنآ  رب  اشوخ  و  دندرک ، وا  تیالوب  رارقا 

تسیزور و  تشک ، ار  ۀیدثلا  وذ  دش و  زوریپ  ناورهن  لهاب  هک  تسیزور  و  دتس ، نامیپ  اهنآ  زا  ات  داتـسرف  نج  يداوب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
زج دیاین  يزورون  چیه  دنز ، رادب  هفوک  هسانک  رب  ار  وا  دنادرگ و  زوریپ  لاّجدب  شیادـخ  نارازگراک و  اب  دـنک  روهظ  نادـناخ  ام  مئاق  هک 

ینب زا  ربمغیپ  کی  سپس  دیدرک  مگ  ار  نآ  امش  دنتشادهگن و  شسرف  هک  تسا  ام  ياهزور  زا  نآ  اریز  میراد ، جرف  عقوت  نآ  رد  ام  هکنآ 
ادخ دیامن و  هدنز  دیناریم  ار  اهنآ  ادخ  دندوب و  اهرازه  ناشهناخ و  زا  دندوب  هدـش  نوریب  هک  ار  یمدرم  تساوخ  شراگدرورپ  زا  لیئارـسا 
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نیا رد  ندیـشاپ  بآ  و  دندوب ، سک  رازه   30 دـندش ، هدـنز  تخیر و  بآ  اهنآ  رب  زور  نیا  رد  و  دزیرب ، اـهنآ  رب  بآ  هک  درک  یحو  ودـب 
درک و هتکید  نمب  ار  نآ  دیوگ  یلعم  تسا ، سرف  لاس  زور  تسخن  نآ  و  دننادن ، ملع  رد  نارادیاپ  زج  ار  شببـس  دش و  یتباث  تنـس  زور 

. متشون نم 
يا دومرف : متفر ، مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  زورون  دادماب  هک  تسا  یّلعم  زا  زاب  و 

103 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
تسا هّکم  هّرد  رد  هک  ياهبعکب  زگره ، هن  دومرف : دنتسج  كربت  نادب  دنتشاد و  گرزب  شمجع  یلو  هن ، متفگ : یسانشیم ؟ ار  زورما  یّلعم 

رتتسود نم  دزن  دیواج  یگدنز  زا  نتخومآ  نیا  متفگ : ینادـب ، ات  مهد  حرـش  تیارب  ار  نآ  هک  نیرید  تسا  يرما  يارب  زور  نیا  تمظع 
، یگناگیب دنتسرپب  ار  وا  هک  اههدنب  زا  دتـس  نامیپ  ادخ  هک  تسیزور  نامه  زورون  یّلعم  يا  دومرف : دزاس ، دوبان  ار  ناتنانمـشد  ادخ  تسا ،

. تسا لمح  لوا  نامه  زورون  هک  دراد  دوجو  ثیدح  نیا  رد  يدنچ  هاوگ  هتفگ  و  تشذگ ، هک  ینالوط ) ربخ  رخآ  ات   ) کیرشیب
لمح لوا  قفاوم  هدوب  هجحیذ  ترجه و 19  لاس 10  هک  زور  نآ  خـیرات  میوقت و  رد  و  تسا ، مخ  ریدـغ  تعیب  زور  هک  وا  هدومرف  مکی -

. دوشیم هجحیذ  نامه 18  دوب  هدشن  هدید  هام  نوچ  تسا و 
رد نآ  دشابن و  راب  ترفن  هک  دـشاب  یتقو  رد  دـیاب  تسا  نیفلکم  همه  لماش  رهاظ  رد  تسا و  یفورعم  هویـش  هک  مهب  ندیـشاپ  بآ  مود -
زور : » دیوگ مود  ثیدح  رد  موس : یمالـسا  دالب  رد  تسا  امرـس  تدـش  اریز  دوشیمن ، تسناتـسمز  تسا و  يدـج  رد  دیـشروخ  هک  یتقو 

. هدش هدیرفآ  نیطرش  رد  دیشروخ  دناهتفگ : هک  تسنیا  اب  بسانم  نآ  و  تسا » دیشروخ  شنیرفآ  زاغآ 
(. وا نخس  نایاپ   ) تسا نشور  نیا  يدج و  هن  تسا  لمح  رد  انامه  هدش » هدیرفآ  نیمز  ياههفوکش  نآ  رد  : » مراهچ

اج ره  زا  دوخ  تکرحب  تسا  دیـشروخ  هرود  کـی  يدیـشروخ  لاـس  یتسناد  هتـشذگ  رد  هک  تسنیا  اـجنیا  رد  نخـس  قیقحت  میوگ : نم 
هکلب تسین  مامت   1 رگید 4 / روهـشم  ياهدصر  قبط  تسا و  مامت  زور   365 1 شقفاوم 4 / ءامدق  سخربا و  دـصر  قبط  نآ  دوش و  ضرف 
دصرب و  هقیقد ، یبرغم 12  باسحب  و  تسا ، هقیقد   13 3 ینابت 5 / دصرب  هرکذت  حرـش  رد  يدنجریب  هتفگب  یمک  نآ  دراد ، مک  هقیقد  دنچ 

رتشیب و ای  دیـشمج  ناـمز  زا  سرف  و  تسا ، هقیقد   4 5 سویملطب 4 / دـصرب  و  هقیقد ،  9 3 نیرخأتم 5 / زا  یکی  دـصرب  هقیقد ، - 11 هغارم ،
سخربا دصرب  ار  رسک  نآ  زا  سپ  ای  ردنکسا  دهع  زا  مور 

104 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. دناهتفرگ مامت   1 / 4

رخآ درجدزی  دهع  ات  سرف  و  دنتفرگیم ، مامت  زور  ار 366  لاس  نآ  هدرک و  هسیبک  ار  عبر  لاس  راهچ  ره  رد  نایمور  هک  تسنیا  ناـشقرف  و 
سولج هطساوب  هک  اسب  دشیم ، زور  دندوزفایم و 395  زور  هسیبک 30  لاس  رب  دنتفرگیم و  لاس  ره 120  رد  ار  هسیبک  رتشیب  ای  مجع  هاشداپ 

، دنتفرگ زور  هشیمه 365  ار  لاس  دندرک و  اهر  ار  رسک  نآ  زا  سپ  اّما  دندرکیم ، طاقسا  ار  هتشذگ  دنتفرگیم و  رس  زا  ار  لاس  ياهزات  هاش 
يرگید قفاوم  هتسویپ  ناشاههام  زا  ءزج  ره  زورون و  مانب  تسا  سرف  نیدرورف  مکی  مور و  لوا  نیرشت  مکی  هک  تلم  ود  نیا  لاس  زاغآ  و 

. هدوب ادج  مه  زا  اهنآ  باسح  نوچ  هدیخرچیم  مه  رد  هدوبن و 
لالج دـهع  ات  و  هدـیخرچیم ، لوصف  رد  هدوبن و  قفاوم  نآ  زا  یئزج  ای  یلـصف  زاغآ  اب  هتـسویپ  اـهنآ  ءازجا  اـهلاس و  نیا  زاـغآ  نینچمه  و 

وا ترـضح  رد  هک  ار  نف  نادنمـشناد  و  دزاسب ، یئادج  خیرات  دوخ  مانب  دوخ  نامز  رد  تساوخ  وا  و  هدوب ، نینچ  یقوجلـس  هاشکلم  نیدلا 
دـنیامن و رادـیاپ  لمح  لوا  رد  ار  لاس  زاغآ  سپـس  دـنراذگب ، هدوب  رتتسرد  اهنآ  دزن  هک  سخربا  دـصرب  ار  باسح  يانب  دومرف : دـندوب 

هام نیدرورف  يرجه و 18  لاس 471  ناضمر  هام  هعمج 10  زور  قفاوم  نآ  دنناد و  لاس  زاغآ  لمح  زاغآ  زور  همین  رد  ار  دیشروخ  لاقتنا 
یناطلـس زورون  ار  نآ  و  دنتخادنا ، ار  هتـشذگ  ياهزور  و  دنتخاس ، یلالج  لاس  هام  نیدرورف  مکی  ار  زور  نآ  و  دوب ، يدرجدزی  لاس  لوا 

لاس دـنتفرگ و  زور  کی  لاس   5 ره 4 - رد  ار  رـسک  و  دشاب ، زورون  زور  نیمـشش  دـشاب و  زور  يدیـشروخ 365  لاس  دش  انب  دـندیمان و 
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. تسیراج نونکات  شور  نیا  دش و  زور  هسیبک 366 
ضعب زا  هچنآ  دزاس و  صخـشم  یمور  اـی  یبرع  هاـم  زور  کـیب  ار  زورون  هک  خیـش  زا  سیردا  نبا  عقوت  ـالّوا  میئوگ  یتسناد  ار  نیا  نوچ 
یمور یبرع و  هام  رد  دـیدج  میدـق و  سرف  هاـم  ياـهزور  یتسناد  نوچ  تسا ، بیرغ  ادـج  تسا  راـیا  هک 10 - هدرک  لقن  باـسح  لـهأ 

تسا فلتخم  لاس  رابتعا  رد  ناشباسح  نوچ  سکعب ، دنخرچیم و 
105 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

ار زورین  باسح  لها  یخرب  هکنیا  دوشن و  رییغت  راچد  نامز  تشذـگب  ددرگ و  نیعتم  يرگید  رد  یهام  ای  يزور  کـی  دوشیم  هنوگچ  و 
نآ تسا  زورون  تایاور  عجرم  هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  نوچ  هتشذگ  نامز  یضعب  رد  هک  تسنیا  يارب  هدرک  صخشم  رایا  - 10

. تسا نینچ  هشیمه  هدرک  مهوت  هدید و  قفاوم  ار 
و هدوب ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رخاوا  کیدزن  يرجه  مود  هدس  طساوا  رد  قفاوت  نیا  هک  دوش  هتـسناد  هدـنیآ  تاحیـضوت  زا  نوچ 

مهن ناریزح  هب 11 - هک  تسیدضتعم  زورون  نآ   23 هتفگ : نابعش  رهش  لامعا  رد  هر - یمعفک - هچنانچ  تسین  بایان  مدرم  رد  هابتشا  نیا 
ره اریز  یبرع  هاـم  رد  نآ  طبـض  تسین  نکمم  هک  تسا  مولعم  و  هدـش ، هرکذ  شلیلد  اـب  سیردا  نبا  رئارـس  رد  هدـش و  طبـض  یمور  هاـم 

. دنخرچیم يرگید  رد  مادک 
یبرع لاس  زاغآ  رد  دیدرت  دـننام  تسا و  اجیب  رایا  نوچ 10  رگید  زور  ناشلاس و  زاغآ  نایم  سرف  زورون  رد  هر - دیهـش - دـیدرت  ایناث : و 
هدـش حیرـصت  نادـب  تیاور  ياهدنـس  رثکا  رد  تسا و  سرف  لاس  زاغآ  زورون  هک  تسا  ملـسم  اریز  رگید ، زور  مرحم و  مکی  ناـیم  تسا 

. رگید زور  ای  تسا  لمح  مکی  ایآ  هک  تسا  اهنآ  لاس  زور  تسخن  نییعت  دوصقم  انامه 
زور هکنیا  یلو  تیاور  قفاوم  تسا و  تسرد  تسا  یـسراپ  لاس  مکی  زور  مجع  ءاهقف  دزن  زورون  هک  هتفگ : هر - دـهف - نبا  هچنآ  اثلاث : و 
اهنآ لاس  زاغآ  هک  دندرک  تلفغ  اهلاس و  یخرب  رد  قفاوت  زا  نیا  اب  تسنآ  یمئاد  قیبطت  مهوت  رب  انب  دـنراد  ررقم  يدـجب  دیـشروخ  لوزن 

زا زور  ود  مکی  نوناـک  هک 17 - دـناهداد  تبـسن  راونألا  فلؤمب  هچنآ  لاـح  تسا  نینچمه  میدرک و  ناـیب  هچناـنچ  دـنخرچیم  لوصف  رد 
. تسا طابش  زور 9 - هکنیاب  وا  لوق  نینچمه  و  تسا ، هتفر  يدج 

طـساوا هک  دـشاب  وا  نامز  رد  قافتا  نیمه  هیاپ  رب  هک  تسا  نکمم  ءاونالا  فلؤم  نخـس  لـقن  هدـش و  همه  ریگنماد  تلفغ  نیا  هصـالخ  و 
مجع زورون  هک  سرف  هام  نیدرورف  زاغآ  هک  دنوش - حرش  يدوزب  هچنانچ  هیباسح - طباوض  تسیرجه و  متشه  هدس 

106 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
نتفرگ تعیب  زور  یبرع  هجحیذ  یمور و 18  رذآ  طساوا  قفاوم  هدوب و  لمح  جرب  رد  دیشروخ  لوزنب  کیدزن  ترجه  مهد  لاس  رد  تسا 
تیاور رد  هچنانچ  عادولا  ۀجح  زا  تعجارم  رد  هدوب  مخ  ریدغ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  تیالوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ 

اهنآ ناهاش  نیرخآ  درجدزی  هب  مجع  یهاشداپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تاـفو  زا  سپ  لاس 11  رد  سپس  هدش  حیرـصت  نادب 
قفاوم نیا  و  هدوب ، اهنآ  هویش  هچنانچ  تخانش  زورون  زور  لاس و  لّوا  ار  شسولج  زور  تخادنا و  دوب  هتشذگ  لاس  زا  هچنآ  و  دش ، لقتنم 

. تسا لوالا  عیبر  ناریزح و 22  طساوا 
تسا زور  لاس 365  باسح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  رد  شیپ  یمک  درجدزی و  نارود  رد  سرف  لاس  باسح  ءاـنب  هک  یتسناد  و 

زا شیپ  دوش  لقتنم  یمور  ياههام  زا  يرگید  زورب  لاس  راهچ  ره  رد  زورون  راچانب  و  دوب ، لوادتم  ناشامدق  نایم  هک  هسیبک  ندرک  اهر  و 
هچرگ تهج  نیمهب  دوش  اجباج  اج  همه  جوربب  تبـسن  دنتـشاد و  هسیبک  زور  کی  لاس  راـهچ  ره  رد  اـهنآ  نوچ  هدوب ، نآ  رد  هک  يزور 

. دشاب كدنا 
تـسا رتفورعم  مدرم  ناـیم  نوـچ  هک  رگید  ياهریـسفت  ربارب  رد  تسا  لـمح  لوا  زوروـن  هـکنیا  راـیتخا  يارب  هدروآ  هـک  یلیلد  اـعبار : و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  زا  صوصخ  سرف  زورون  هک  تسا  ملـسم  اریز  تسا ، نشور  خیرات  باسح و  هربخ و  لها  دزن  شنالطب 
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مور هک  هدرک  حیرصت  نآ  زج  هرکذت و  حرش  رد  هکلب  مادک  چیه  زا  هدشن  هدینش  شفالخ  هدیخرچیم و  لاس  لوصف  نایم  هاشکلم  نامز  ات 
قفاوم تسا و  یکلم  خیرات  صوصخم  لاس  زاغآ  یعیبر  لادتعا  رارق  و  دندرکیمن ، ار  دیـشروخ  ياج  هظحالم  دوخ  لاس  زاغآ  رد  سرف  و 

. تسین روهشم  خیراوت 
تروص رد  ظفل  فارـصنا  و  هدش ، ادـیپ  لاس  کیدزن 500  هاـشکلم  ناـمز  زا  شیپ  هک  تسناد  یعرـش  مکح  طاـنم  ار  نآ  ناوت  هنوگچ  و 
نایوغل یخرب  هکلب  دـشاب ، هدـش  قالطا  لمح  مکی  هب  برع  نابز  رد  زورون  هک  اـجک  زا  یلو  تسا  مّلـسم  برع  تغلب  یعرـش  فرع  دوبن 

« یماسا رد  یماس   » باتک رد  تسنایوغل  نقتا  مدقا و  هک  ینادـیم  و  ترهـش ، رب  دامتعا  هدرک  ریـسفت  سرف  لاس  مکی  هب  ار  نآ  تیاور  قبط 
رکذ زا  سپ  دوخ 

107 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
. هدرک همجرت  هام » نیدرورف  زور  تسخن   » هب ار  نآ  یسراف  ياهزور  اههام و  ياهمان 

ینامز هدوبن و  دّدعتم  فرع  باطخ  نامز  رد  هک  دنامن  یکش  عبتتم  رب  مینک ، فرع  رب  لمح  میوش  راچان  میرذگب و  تقیقح  نیا  زا  رگا  و 
فرـش هک  ار  نآ  مهن  هاشمزراوخ  و  هدـیمان ، یناطلـس  زورون  لـمح  جربب  ار  دیـشروخ  لوزن  زور  هاـشکلم  دـش و  دّدـعتم  نآ  زا  سپ  زارد 

اب نامز  نیا  رد  نآ  ندش  دیدپ  راکنا  و  نینچمه ، يدضتعم و  زورون  ار  رگید  زور  يرگید  و  هدیمان ، یهاشمزراوخ  زورون  تسا  دیشروخ 
هاشکلم نیدلا  لالج  ناطلس  باقلا  زا  مادک  رهب  تبـسن  يارب  یکلم  هب  راب  کی  یلالج و  هب  یهاگ  تسا و  یناطلـس  هب  دیقم  یهاگ  هکنیا 

. تسا یتفگش  هیام  تئیه  لها  نیمجنم و  ياهباتک  رد  تسا و  طبض  اهمیوقت  اهرتفد و  رد  هک 
هدوب و لمح  مکی  قفاوم  وا  زج  ای  دیشمج  دهع  رد  ناشخیرات  زاغآ  دراد  ترهـش  هک  تسنیا  رب  انب  مالـسا  رب  نآ  مدقت  يوعد  دیئوگ : رگا 

. تشذگ ناشرکذ  هک  هدوب  رگید  اهیگداتفا  هسیبک و  طاقسا  ببسب  لوصف  رد  نآ  ندیخرچ 
دننادیم لاس  زاغآ  ار  نآ  و  دوشیم ، هزات  اهنآ  لاس  ره  رد  هک  تسنآ  سرف  زورون  زا  دوصقم  هک  تسین  دیدرت  میریذپب  ار  نآ  رگا  میئوگ :

. لمح مکی  دننام  دوشن  عقاو  تردنب  زج  هچنآ  هن 
: مّوس هشیمه ، ناشنیدرورف  مکی  مّود : هشیمه  دـشاب  لمح  مکی  تیاور  دروم  زورون  مکی : تسین ، رتشیب  لاـمتحا  هس  اـجنیا  رد  یئوگ : رگا 
ره زورون  دوصقم  هک  تسا  مولعم  و  دوشیم ، راب  کی  زارد  ینایلاس  رد  نوچ  تسین  تسرد  یمّوس  لمح ، مکی  اـب  قباـطم  نیدرورف  مکی 
لاس هجحیذ  هب 18  دسرب  ات  مینک  عمج  ار  دوخ  نامز  نیدرورف  ياهزور  ام  یتقو  نوچ  تسین ، تسرد  باسحب  رظن  مه  یمود  تسا ، لاس 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  نامز  زا  اهنآ  هسیبکیب  ياهلاس  رب  مینک  میـسقت  ار  نآ  هتـسناد و  زورون  ار  نآ  تیاور  صن  رد  هک  ترجه   10
لامتحا ود  نیا  نوچ  و  هدربمان ، خیرات  زا  سپ  دنتشاد  نیدرورف  رادقم ، نیا  اهنیا  دنامیم  یقاب  زور   93 تسا 92 - زور  هک 365  نونکات 

108 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
ود ای  کی  هدربمان  خـیرات  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  باسحب  دوشیم  دـییأت  هکنیا  اب  تسا ، بولطم  هک  دـنامیم  مکی  لامتحا  تفر  نایم  زا 

. دوشیم بوسحم  لمح  لوا  حماست  روطب  هتشاد و  هلصاف  لمح  لوا  اب  زور 
ترجه لاس 11  رد  هک  تسیدرجدزی  طاقسا  زا  رظن  فرص  هیاپ  رب  یباسح  نایب  نیا  اریز  تسا  عونمم  مود  لامتحا  ندوبن  تسرد  میئوگ :
درجدزی سولج  اریز  دوشیم  قباطم  درجدزی  زا  شیپ  نیدرورف  اب  خیرات  نآ  میروایب  باسحب  ار  نآ  رگا  اریز  تشذـگ  هچنانچ  هدـش  عقاو 

رگا هک  دـش  نشور  و  تـسا ، زور  ات 93  نامه 92  خـیرات  ود  توافت  تشذـگ و  هچناـنچ  تسیرجه  لاس 11  لوـالا  عیبر  هاـم  قباطم 22 
مه رگا  و  دـیآیم ، رد  تسردان  دراد و  توافت  زور  ای 2  هک 1  لمح  مکی  زا  نیدرورف ، مکی  اب  تسا  رتقفاوم  میروایب  ناـیمب  ار  باـسح 

ریدغ زور  ندوب  قباطم  اهنت  هوالعب  دهدن  ار  هبولطم  هجیتن  دندش و  قباطم  مه  اب  دنراد  هلـصاف  زارد  نایلاس  رد  هک  يرما  ود  درادـن  توافت 
ندوب قباطم  هک  دوش  حضاو  يدوزب  هدـش و  رکذ  تیاور  رد  هک  رگید  ياهزور  تقفاومیب  دـنکن  تباث  ار  بولطم  دـشاب  انعم  رهب  تیاور 

. نیدرورف مکی  اب  هن  تسا  لاحم  لمح  مکی  اب  اهنآ  همه 
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اههرود باسح  لاس و  علاط  رد  نیمجنم  دزن  یعیبر  لادتعا  هک  دیآرب  ناشبتک  یخرب  رد  رایـشوک  ناحیر و  یبا  نخـس  زا  دوش : هتفگ  رگا 
لاس زاغآ  هک  تیاور  زورون  هک  دوش  لیلد  نیمه  هک  اسب  بساماج و  تشدرز و  دـننام  دـندوب  سرف  ناـگرزب  ناـمجنم  ناـیم  تسمزـال و 

. دشاب لمح  مکی  نامه  تسا  سرف 
رد هچناـنچ  دـننادب  دـیع  هدـیمان و  زورون  ار  نآ  هک  هدـشن  لـقن  یلو  میراد ، لوبق  اـهنآ  دزن  رّرقم  دراوم  رد  ار  روکذـم  تقو  ـالوا : میئوگ 

. تسا تیاور 
دندوب یگرزب  تلم  برع  مور و  ربارب  رد  سرف  تسا و  دـیعب  دـندوب  یـسراپ  نامجنم  یخرب  هکنآ  هظحالمب  سرفب  نامجنم  زا  ریبعت  مود :

نایم و  هدوب ، یمسر  دیع  ناشناهاش  دزن  هک  تسا  هدوب  اهنآ  لاس  ره  زاغآ  ناشزورون  و  درجدزی ، ورـسخ و  ات  نودیرف  دیـشمجب و  هتـسباو 
. هدشیم اجباج  لوصف  رد  هک  هدوب  اهنآ  نیدرورف  مکی  نامه  نآ  هک  تسین  یفالخ  هربخ  لها 

109 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
رگ هدوبن و  ینیعم  زور  لصف  رظن  زا  هک  دـنکیم  نشور  فصنم  يارب  رگید  راب  اهنآ  لاس  زاغآب  راـب و  کـی  زورونب  زور  نآ  زا  ریبعت  موس :

. دشاب مولعم  ریسفتب  زاینیب  هک  لمح  مکی  ای  راهب  مکی  دنتفگیم  هن 
هکنیا رظن  زا  تسا  زاجم  ام  نامز  هاش و  کلم  نامز  زا  راهب  لواب  نآ  قالطا  دـندرک و  ریـسفت  نیدرورف  مکیب  ار  زورون  تغل  لها  مراـهچ :

و دـهدیم ، ار  دوخ  یقیقح  ینعم  يزاـجم  ینعم  ترهـش  زا  شیپ  یظفل  ره  قاـفتاب  دـشاب و  راـهب  مکی  هشیمه  ناـشنیدرورف  مکی  دـنمزتلم 
. دوش نیدرورف  مکی  هب  لمح  دیاب  دنوشن و  قیبطت  لمح  مکی  هب  تسا  زورون  تیاور  ود  رد  هک  یئاههناشن 

توح زا  دیـشروخ  لقن  اریز  تسا  قرافلا  عم  سایق  رخآ  ات  تسا  مدرم  دزن  مولعم  ینعمب  هلاحا  عرـش  تمکح  تداع و  هتفگ  هکنیا  مجنپ :
تـئیه و ناداتـسا  هـک  دراد  باـسح  دـصرب و  زاـین  تـسین و  موـلعم  ناـیع  ّسحب و  شلاـثما  راـهنلا و  فـصنب  نآ  ندیــسر  دـننام  لـمحب 
رد اهدصر  نآ و  هراب  رد  تسا  اهدصر  فالتخا  شلیلد  نارگیدب و  دـسرب  ات  دـننک  جارختـسا  ار  نآ  دـنناوتیمن  یناسآب  مه  ناسانـشدصر 
نآ عوضوم  درادیمن  اور  دراد  فیلاکت  هراب  رد  عرش  هویشب  یئاسانـش  كدنا  هک  یـسک  و  دنراد ، فالتخا  زور  دنچ  شیب  مکب و  نآ  هراب 

نامز رد  هک  دنک  یترهشب  عوجر  ای  دشاب و  ریخم  ای  تسا  اهنآ  ياههتفگ  رد  هک  یضقانت  همه  اب  دشاب  هتـشاد  موجن  یملع  یـسررب  هب  زاین 
. هتشادن دوجو  مالّسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ 

زاین هک  برقع  جرب  هن  تسا  نشور  هک  دندرک  برقع  تروصب  لمح  ناققحم  ار  برقع  رد  رمق  رد  رفس  حاکن و  تهارک  تهج  نیا  زا  و 
دراد و ینابدـصر  هن  دراد و  هسیبک  هن  هک  تسا  نیدرورف  مکی  نامه  عرـش  تمکح  تداع و  بسانم  نیا  رب  انب  دراد  میوقت  زا  جارختـساب 

. تسا نشور  نیفلکم  مومع  يارب 
ياهجیتن وا  هتفگ  یتسرد  ضرفب  هتفگ  ءاونالا  فلؤم  هچنانچ  نیطرش  رد  دیشروخ  شنیرفآ  اب  تسا  بسانم  لمح  مکی  هتفگ  هکنیا  مشش :

یکی دننآ و  خاش  کیدزن  هک  دناهراتس  ود  نیطرش  اریز  تسا  لمح  تروص  لئاوا  رد  شنیرفآ  هکنیا  زج  درادن 
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رد شتشادگرزب  زور  دیاب  ددرگیمرب  شهاگشنیرفآ  هب  دیـشروخ  هک  دشاب  يزور  تشادگرزب  بسانم  نیا  رگا  و  دنرامـشب ، هام  لزانم  زا 
هارمهب بکاوک  روص  تکرح  هکنیا  رب  انب  هدـش  لقتنم  اهنآب  نیطرـش  هک  نآ  رخاوا  ام  ناـمز  رد  دـشاب و  لـمح  جرب  طـساوا  ربمغیپ  ناـمز 

. تسا فورعم  ناسانشدصر  نایم  هچنانچ  تسا  هجردکی  لاس  هتباث 70  بکاوک 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  نامز  زا  ناسین  زا  يزور  چیه  اریز  هدوب  ناسین  هام  ناهج  شنیرفآ  ءادتبا  هتفگ  هکنیا  لاح  دش  رهاظ  اجنیا  زا  و 

. نک بجعت  وا و  يریگهجیتن  رد  نک و  تقد  بوخ  وا  نخس  لصاح  رد  تسبولطم و  نآ  تابثا  هک  هدوبن  لمح  لوا  قفاوم  ام  نامز  ات 
. درادن هجیتن  وا  يارب  دیآرد  مه  باسح  قفاوم  رگا  هدیسر  لمحب  ۀجح  يذ  رد 19  دیشروخ  هتفگ  هکنیا  متفه :

كالم ار  یتابـسانم  نینچ  ناوتب  رگا  يدـج  لوا  هن  تسا  قفاوم  لمح  لوا  اب  تسا و  تنـس  زور  نآ  رد  ندیـشاپ  بآ  هتفگ  هکنیا  متـشه :
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نامز رد  لومعم  ناشاپ  بآ  يارب  تسا و  لمح  لوا  زا  سپ  هام  ود  نآ  هک  اریز  لمح  لوا  ات  تسا  رتقفاوم  رایا  اب 10  تسناد  عرش  ماکحا 
. تسین دیعب  نآ  ندیشاپ و  نارگیدب  بآ  هن  تسا  زورین  لسغ  نآ  زا  دوصقم  هتفگ : روهمج  نبا  یلو  تسا  رتهب 

هدیرفآ نیطرـش  رد  ار  نآ  ادخ  نوچ  دـشاب  لمح  زاغآ  هک  تسنیا  بسانم  تسا  تیاور  رد  هچنانچ  زورون  رد  دیـشروخ  عولط  هکنیا  مهن :
رب دراد  تلالد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ثیدـح  هکنآ  رب  هوالع  نآ ، جرب  اب  تسا  لمح  تروص  طلخب  عجار  مه  نیا  و  تسا ، لمح  رد  هک 
رد نآ  شنیرفآ  ماـگنه  مه  ناطرـش  هک  تسین  رود  تسا و  لـمح  هجرد 19  نآ  هدش و  هدـیرفآ  دوخ  فرـش  عضوم  رد  دیـشروخ  هکنیا 

هچنانچ دنتـسین ، لمح  مکی  قباطم  هکنیا  رد  دنـشاب  قفاوم  و  دشابن ، هدربمان  ثیدح  اب  فلاخم  ءاونالا  بحاص  مالک  دندوب و  هجرد  نامه 
زاغآ هک  مود  زور  تسا  هدش  هدـیرفآ  نامـسآ  طسو  ثیدـح  نآ  قبط  نوچ  تسنآ و  عولط  زج  دیـشروخ  شنیرفآ  سپـس  تسا ، بولطم 

شعولط
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. ربدتف نآ  ندیرفآ  زور  هن  دوشیم  زورون  هدوب 
شندشدیدپ تسیدج و  رد  نآ  ندیرفآ  ءدبم ، تفگ  ناوتیم  اریز  تسین ، نشور  يدج  هن  لمح  لوا  اب  نیمز  لگ  نتفکـش  بسانت  مهد :

لگ تقفاوم  اهنت  دنتسین و  قفاوم  لمح  مکی  اب  زورون  رگید  ياهریسفت  هکنیا  اب  دنراد ، رایسب  فالتخا  هراب  نیا  رد  دالب  هکنیا  اب  لمح  رد 
مکی نآ  زا  سپ  یلو  دندوب  نیدرورف  مکی  قفاوم  يزور  سرف  باسح  رد  دیشروخ  عولط  نتفکـش و  لگ  هک  اسب  و  تسین ، یفاک  نتفکش 

رد دیـشروخ  لوزن  قباطم  مه  شنیرفآ  زاغآ  نک  ضرف  ددرگیم ، لوصف  رد  هک  میتفگ  راب  دـنچ  هچنآ  رطاخب  تسا  هدـش  اجباج  اهنآ  لاس 
ظفح دـیابن  هشیمه  هقباطم  نیا  و  رگید ، نارتخا  عضاوم  نوچ  درادـن  طبر  ام  دوصقمب  هک  تسا  رگید  عاضوا  دـننام  مه  نآ  هدوب و  لـمح 

. ددرگن ّلتخم  اهلاس  باسح  طباوض  اب  ام  نامز  ات  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  نامز  زا  زورون  راک  ات  دوش 
نامه هک  تسنیا  نامگ  دـنرادهگن و  تباث  ار  دوخ  لاس  زاغآ  دنتـساوخیم  ناشامدـق  هک  تسا  لـیلد  سرف  رد  هسیبک  تیاـعر  یئوگ : رگا 

. افص اوه و  یئابیز و  زا  دراد  يرتشیب  تازایتما  رگید  تاقوا  رب  نوچ  دناهتفگ  هک  دشاب  راهب  زاغآ 
رتشیب رتمک و  رد  هتـشادن و  مه  لاس  هسیبک 120  هب  يزاین  نیا  لاس و  زاغآ  يارب  هدوب  راهب  زاغآ  نییعت  اـهنآ  دـصق  هک  میریذـپیم  میئوگ :

. دندرکن نیعم  لاس  زاغآ  يارب  ار  راهب  زاغآ  یلو  دندوب  طبضا  اهنآ  زا  هسیبک  رد  مه  مور  هچنانچ  هدشیم ، لصاح  مه  نآ 
تحلـصم نداد  خر  ءامدـق  رظن  فالخ  رب  قافتا  ثعاب  دـیاش  دـنکیم و  رییغت  تداع  عبط و  نامز و  رییغت  اب  یّلم  حـلاصم  هک  مینادـیم  یلو 

رهاظ زا  يوریپ  ام  فیلکت  هزورما  و  دسریمن ، نادـب  ام  درخ  هک  هتـشاد  یتمکح  عراش ، رظن  رد  اهنآ  تحلـصم  رابتعا  ثعاب  و  هدوب ، یمها 
. اهیدنسپ شوخ  نیا  لاثماب  دوخ  ءارآ  يوریپ  زا  طایتحا  و  هدیسر ، امب  هک  تسا  یتایاور 

نشور تسا : هتفگ  میتفگ  ام  هچنآ  زا  يرادقم  نایب  زا  سپ  لضافا  زا  یکی 
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يدنچ بابساب  میدق  زا  و  تسا ، اهنآ  نیدرورف  زاغآ  نامه  فالخ  دیدرتیب و  هک  تسا  اهنآ  لاس  زاغآ  سرف  زورون  زا  دوصقم  هک  تسا 
نآ رب  نونکاـت  دـندرک و  اـهر  ار  هسیبک  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  ناـمز  زا  سپ  صوصخ  هدـشیم  اـجباج  لاـس  لوصف  رد 
اهنآ نیدرورف  مکی  قباـطم  ترجه  لاس 10  ریدـغ  زور  توافت ، رییغتیب و  دـنروآیم  باسحب  زور  ار 365  دوخ  لاس  هشیمه  دـناهدیئاپ و 
ربتعم ار  نآ  هدوب و  اهنآ  هویـش  هچنانچ  دشاب  هداتفا  هتـشذگ  رادقم  دـشاب و  هدـش  هتفرگ  رـس  زا  اهنآ  لاس  درجدزی  سولج  رد  رگا  و  هدوب ،
لاـس هک  نونکا  و  یلاـس ، ره  رد  اـهنآ  نیدرورف  مکی  قباـطم  دـننکیم  تبث  اـهمیوقت  رد  نیمجنم  هک  تسناـمه  یعرـش  ربتعم  زورون  میناد 

. تسا یلالج  هام  رهم  یمور و 23  لولیا  نابعش 28  هام  هعمج 10  زور  قباطم  تسیرجه   1088
رادقمب یعرـش  زورون  تسا ، تعدـب  مکح  رد  هدوب و  نید  لامکا  ربمغیپ و  نامز  زا  سپ  نوچ  مینادـن ، ربتعم  ار  يدرجدزی  طاقـسا  رگا  و 

ات رد 4  دتفا و  شیپ  یمور  ياههام  رب  زور  کی  لاس  راهچ  ره  رد  لاح  رهب  دوشیم ، یمیوقت  نیدرورف  زا  شیپ  هدـش  طقاس  هک  یئاهزور 
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کی لاـس  ره  رد  زین  و  زور ، اهنآ 10 - هسیبک  لاس  رد  یبرع و  ياـههام  رب  زور  لاس 11 - ره  رد  و  یلالج ، ياههام  رب  زور  کی  لاـس   5
. دتفایم سپ  هتشذگ  لاسب  تبسن  هتفه  زا  زور 

رد مه  نامثع  نتـشک  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأب  رهاظ  تفالخ  لاـقتنا  هک  دراد  ترهـش  هچنآ  ریرقت  نیا  رب  اـنب  هک  دـش  نشور  و 
هام رخاوا  رد  هعقاو  ود  ره  اریز  هدش ، روظنم  يدرجدزی  طاقـسا  هک  دنکیم  دییأت  ار  لامتحا  نیا  هدوب ، زورون  مه  ریدـغ  زور  هدوب و  زورون 

. تسین نکمم  قفاوت  نیا  لاس  رد 36  زج  طاقسایب  تسا و  لاس  اهنآ 25  هلصاف  هدوب و  هجحیذ 
زورون رد  هعقاو  ود  ره  تاـبثا  زین  تسا و  هدربماـن  طاقـسا  راـبتعا  رب  صن  مکح  رد  دـندوب  زورون  قباـطم  هعقاو  ود  ره  نیا  هکنیا  رب  ّصن  و 

لاس هلـصافب 25  یبرع  هامکی  رد  انعم  نیاب  زورون  ود  قاـفتا  اریز  تسا  لـمح  مکی  زورون  هکنیاـب  لوق  نـالطب  رب  تسا  لـیلد  نیرتنـشور 
زورون رد  ار  هعقاو  ود  نیا  قافتا  هک  یسک  و  تسین ، نکمم 
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(. نایاپ  ) هدروآ دوخ  لوق  نالطب  رب  حیرص  لیلد  تسا ، یعیبر  لادتعا  نامه  دوصقم  هک  هدروآ  لیلد 

سپـس هتفگ : هروهـشم  خـیراوت  رامـش  رد  هک  اجنآ  دـنکیم ، دـییأت  ار  ام  هتـشذگ  هتفگ  هیقابلا ) راثآلا   ) باتک رد  ناحیر  وبأ  هتفگ  میوگیم :
و هتفر ، راکب  اهجیز  رد  یناسآ  يارب  و  تسا ، هسیبکیب  یـسراف  ياـهلاس  هیاـپ  رب  هک  زیورپ  ورـسخ  نب  رایرهـش  رـسپ  هاـش  درجدزی  خـیرات 
اب درک و  مایق  نآ  رب  قیالان  دارفا  اهنز و  ّطلـست  روشک و  یگدـیروش  زا  سپ  هک  تسنیا  يارب  سراپ  رگید  ناـهاش  ناـیم  وا  خـیرات  ترهش 

ورم رد  شدوخ  دـش و  دوبان  وا  تلود  اـت  دـش ، ماـجنا  وا  تسدـب  باـطخ  نب  رمع  اـب  ياـهدربن  رتشیب  و  دوب ، اـهنآ  هاـش  نیرخآ  لاـح  نیا 
. دش هتشک  ناجهاش 

زور لاس 1  ره 4  رد  هسیبک  هک  يرگید  ذخأمب  سرف  هام  مور و  لاس  هیاپ  رب  تسا  هَّللاب  دـضتعم  هحلط  نب  دـمحا  خـیرات  نآ  زا  سپ  هتفگ 
زونه تعارز  دـید  درکیم و  شدرگ  راکـش  يارب  لّکوتم  هک  دوب  نیا  دـنتفگ  یناهفـصا  هزمح  یلوص و  رکب  وبأ  هچنانچ  شببـس  و  دـشاب ،

اجک زا  مدرم  تسا ، زبس  زونه  تعارز  منیبیم  هتـساوخ و  نم  زا  جارخ  تفایرد  هزاـجا  ییحی  نب  هَّللا  دـیبع  تفگ : هدـشن ، ورد  هدیـسرن و 
رایـسب و  دـنوش ، هراوآ  نطو  زا  و  دـننک ، شورف  شیپ  دـنریگب و  ماو  دـیاب  اریز  دـناسر ، نایز  مدرمب  راک  نیا  دـنتفگ  واب  دـنزادرپب ، جارخ 

. دنراد تیاکش 
دـنتفرگیم و جارخ  زورون  ماگنه  رد  سرف  ناهاشداپ  هک  تسنیا  هیاپ  رب  دـنتفگ  هدوب ؟ نینچ  هشیمه  اـی  هداد  خر  نم  نارود  رد  نیا  تفگ :

اهنآ منکن ، زواجت  سرف  هویـش  زا  نم  هدـش و  ثحب  رایـسب  هراـب  نیا  رد  تفگ  تساوخ و  ار  دـبؤم  دـندرک ، يوریپ  اـهنآ  زا  برع  ناـهاش 
؟ دندوب رورپ  تیعر  هکنآ  اب  دنتفرگیم  جارخ  تیعر  زا  هنوگچ 

یلو دندرکیم ، عورـش  زورون  رد  هچرگ  تفگ : دبؤم  دندادیم ، هبلاطم  هزاجا  هدیـسرن  هدماین و  تسدب  لوصحم  هک  تقو  نیا  رد  هنوگچ  و 
دنتشاد هسیبک  اهنآ  تفگ : داد و  حرش  شیارب  ار  هسیبک  عضو  لاس و  هزادنا  وا  و  روطچ ؟ تفگ : هدوب ، تعارز  ندیسر  ماگنه  يروآعمج 

. دیسر نایز  مدرمب  دش و  اهر  هسیبک  دمآ  مالسا  نوچ  و 
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هامکی هک  دندومن  تساوخرد  دندرک و  نایب  شیارب  ار  عوضوم  نیا  دندمآ و  يرـسق  دلاخ  دزن  کلملا  دـبع  نب  ماشه  نامز  رد  اهناقهد  و 
: تسا هدومرف  هک  دوش  ادخ  لوق  زا  راک  نیا  مسرتیم  تفگ  و  تشون ، ماشهب  درک و  ءابا  وا  دزادنا و  سپ  ار  زورون 

ار زورون  دندرک  شهاوخ  دندرک و  هعجارم  کمرب  نب  ییحی  نب  دلاخب  دیشر  نارود  رد  و  هبوتلا » - 38 تسا ، رفک  رد  ینوزف  ریخأت  انامه  »
عـضو نامهب  دش و  فرـصنم  نآ  زا  و  دندرک ، مهتم  يربگ  زا  يرادفرطب  ار  وا  شنانمـشد  تفرگ و  میمـصت  نآ  رب  و  دزادـنا ، سپ  هام  ود 

. دنام یقاب 
نوناق کی  دـنک و  باسح  ار  اهزور  و  دـنک ، يرظن  مه  زورون  هراب  رد  دـبؤم  اب  هک  دومرف  تساوخ و  ار  یلوص  سابع  نب  میهاربا  لـکوتم 
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يرجه لاس 243  دتفا و  سپ  ناریزح  هب 17  زورون  هک  دش  تقفاوم  و  دنک ، غالبا  اهناتـسرهش  همهب  ار  زورون  ریخأت  و  دـیامن ، میظنت  یتباث 
راک نیا  دش و  هتشک  لّکوتم  و  دورس ، لّکوتم  حدم  رد  ياهدیصق  نآ  هراب  رد  يرتخب  و  دشاب ، هداتـسرف  اهناتـسرهش  همهب  اههمان  مّرحم  رد 

ار هسیبک  هلأـسم  و  تخادرپ ، تیعر  روماـب  و  تفرگ ، زاـب  نایـشروش  زا  ار  اهناتـسرهش  تساـخرب و  تفـالخب  دـضتعم  اـت  دیـسرن ، ناـماسب 
. داد لکوتم  رظن  زج  يرظن  هکنیا  زج  تخادنا ، سپ  ار  زورون  دناسر و  مامتاب  تخاس و  دوخ  راک  نیرتمهم 

لامها هکنیا  نامگب  درجدزی ، كاله  سرف و  کـلم  لاوز  اـت  دـضتعم  تفرگ و  رظن  رد  درجدزی  خـیرات  زاـغآ  اـت  ار  هلـصاف  لـکوتم  نوچ 
سپ هام  ود  ار  زورون  دوزفا و  لاسب  ار  نآ  و  دش ، يرسک  زور  ربارب 60  اهنآ  رد  زور   1 دوب و 4 / لاس  نآ 243  و  هدوب ، نامز  نیا  زا  هسیبک 

و دشاب ، ربارب  اههام  هسیبک  رد  اهنآ  اب  ات  داهن  مور  هسیبک  رب  ار  زورون  يانب  و  ناریزح ، دش و 11  لاس  نآ  هام  دادرخ  مکی  ربارب  تخادنا و 
. دورس هراب  نیا  رد  ییحی  نب  یلع  و  دوب ، بهو  نب  نامیلس  هداون  مساقلا  وبأ  شریزو  راک  نیا  ماجنا  يدصتم 

سرتسد رد  مهدزای  هشیمه  ات  ناریزح  رد  سپ  شیپ و  دتفین  دشاب  یکی  تزورون  زور 
115 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

كاله زا  شیپ  لاـس  کیدزن 70  هسیبک  ندـش  اـهر  اریز  درواـین ، تسدـب  ار  سرف  زورون  یلو  درک  تقد  زورون  لیـصحت  رد  هچرگ  وا  و 
يراذگهناشن و  دوب ، مزال  هک  لاس  نتخادنا  سپ  يارب  هامکی  دندرک ، هسیبک  هام  ود  روپاش  رـسپ  درجدزی  نامز  رد  نانآ  اریز  دوب ، درجدزی 

. دشاب تغارف  نآ  زا  يزارد  تّدم  ات  هک  هدنیآ  يارب  هامکی  میرآ و  دای  ار  نآ  هچنانچ  دیسریم  هامنابآب  تبون  دش و 
مهس دنتـسه و  شّوشم  سرف  خیراوت  اریز  ابیرقت  دنامیم  لاس  داتفه  مینک  مک  لاس  وا 120  ات  ار  روپاش  نب  درجدزی  نایم  هلـصاف  زا  نوچ  و 
یلو دوشیم ، ناریزح  زورون 28  نآ  رب  انب  زور و  هن 60  تخادنا  سپ  زور  ار 77  زورون  دیاب  تسا و  زور  کیدزن 17  لاس  نیا 70   1 / 4

رب بلطم  تفرگ و  باسح  رد  اهنآ  کلم  كـاله و  ناـمز  زا  ار  اـهزور  تسا و  مور  هسیبک  قفاوم  سرف  هسیبک  شور  تشادـنپ  يّدـصتم 
. درک میهاوخ  نایب  میدرک و  نایب  هچنانچ  تسنآ  فالخ 

هدش كورتم  ای  هدیـسرن  امب  هک  دشاب  اهخیرات  ار  ام  زا  رود  رایـسب  ياهتّلم  دیاش  و  تسناهج ، رد  روهـشم  خـیرات  نیرخآ  نیا  هتفگ : سپس 
اهر ار  هتـشذگ  خیرات  درمیم  یهاشداپ  نوچ  بیترتب و  دنتـسنادیم  دوخ  هاشداپ  ره  مایق  ار  خیرات  ره  زاغآ  دوخ  شیک  رد  هک  ناربگ  دننام 

(. مروایب شباتک  زا  متساوخیم  هچنآ  نایاپ   ) دندرکیم زاغآ  وا  نیشناج  هاش  سولج  زا  دندرکیم و 
اب دوشیمن و  طاقسا  رب  لیلد  یلو  دناسریم ، لوصف  رد  ار  زورون  شدرگ  دنکیم و  دییأت  درجدزی  نامز  زا  ار  هسیبک  كرت  هچ  رگا  هتفگ  نیا 

. دیایب مه  نآ  دّیؤم  مینک  لقن  وا  زا  دعب  هچنآ  رد  و  دراد ، تافانم  مه  هتشذگ  طباوض  یخرب 
. دنزیم رود  هجو  دنچب  عوضوم  نیا  رد  هدراو  رابخا  هراب  رد  رما  هصالخ : و 

هراشا نادـب  شیپ  رد  هک  هدوب  دـنه  كولم  یخرب  يدادـشیپ و  ناهاشداپ  لاس  هچنانچ  تسا  زور  همه 5  1 و  طاقساب 4 / رابخا  رظن  مکی :
ره هک  نیرید  ياههام  زا  دنتسه  ینیرید  ياهزور  اهنیا   » هدومرف هک  دراد  هراشا  نادب  مه  یّلعم  ربخ  رد  وا  هدومرف  میدرک و 

116 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
باسح نیدـب  نیدرورف  زاغآ  تسا و  زور  لاس 360  دنراد  تلالد  هک  يرایـسب  رابخا  تسنآ  دـّیؤم  و  شیب ، مکیب و  هدوب  زور  یهام 30 

. تسا زورون 
راذـگنوناق زا  تسا  مولعم  شهاـم  زاـغآ  هن  تسا و  نیعم  هن  هک  یکورتـم  دادرارق  رب  لاـس  زورون و  هلاوح  هک  دوشیم  ضارتـعا  نآ  رب  و 

. تسا رود 
رد هک  ریذپ  رییغت  یعـضو  رب  یعرـش  رما  کی  يراذگداینب  یلو  تسا  يوق  نیا  تشذگ و  شنایب  هک  دشاب  میدق  سرف  زورون  هیاپ  رب  مود :
رود رایـسب  داد  خر  درجدزی  نارود  رد  هچنانچ  هسیبک  ماجنا  زا  یناوتان  تلفغ و  راچد  تسا و  روج  هاشداپ  کی  نامرف  لابندـب  یناـمز  ره 
نامز زا  شیپ  اهنآ  زا  يرایسب  هک  نآ  رد  عقاو  لاوحا  تسنآ و  نراقم  روما  يارب  ای  زور  نیا  تلیضف  هک  تسنیا  رهاظ  هوالعب  رواب  زا  تسا 
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رد دیـشروخ  دورو  دـننام  تسا  ینیمز  اـی  هیکلف  عاـضوا  یخرب  يارب  اـی  هدرک ، طوقـس  نآ  زا  سپ  هدوب و  هسیبـک  هیاـپ  رب  هدوب و  درجدزی 
هب هتـسباو  اهنآ  زا  مادک  چیه  نآ و  زج  تخرد و  هایگ و  ندیئور  لگ و  ندـش  دـیدپ  ای  نآ  زا  ياهجرد  ای  جورب  زا  یجرب  لوخد  یجرب و 

. تسا همه  زا  يوقا  لیلد  رظن  زا  مه  زاب  نیا  اب  دوشیم و  اجباج  لوصف  رد  هک  دنتسین  ینعم  نیاب  زورون 
هـسیبک ندرک  اهر  و  هدوب ، لیـصا  زورون  نامه  سرف  رد  نوچ  یتسناد  هچنانچ  لاـس  رد 120  هسیبک  ساسا  رب  میدـق  زورون  هیاـپ  رب  موس :

ماوع نایم  كرتشم  ماع  فیلکت  کی  هک  دیآیم  هتشذگ  ضارتعا  مه  زاب  و  هداد ، خر  دعاوق  طبـض  زا  یناوتان  عضو و  ندش  شّوشم  يارب 
سک چیه  يارب  هکلب  درادن ، ربخ  نآ  زا  تئیه  موجن و  رد  هناگی  داتـسا  کی  زج  هک  دـشاب  لکـشم  رما  کی  رب  ینبم  دـناوتیمن  ّصاوخ  و 

تیاور وا  زا  مدرم  اـی  هدرکن  تـیاور  وا  هتخوـمآ و  یّلعمب  ماـما  ار  نآ  هدـعاق  دوـش  هـتفگ  هـکنآ  زج  تـسین  رّـسیم  نآ  تـقیقح  تخاـنش 
. تسا دیعب  مه  نآ  دناهدرکن و 

هیلع ماما  هکنآ  يارب  تسا  لمح  جربب  دیـشروخ  لوخد  هک  تسا  فورعم  نامجنم  نایم  نونکا  هک  تسیزورون  نامه  دارم  هکنیا  مراـهچ :
ناشراک ندش  ناسآ  يارب  دنتفر  هلاس  هسیبک 120  لابندب  دنداهناو و  ار  نآ  و  هدوب ، نیمه  میدق  سرف  نوناق  هتسنادیم  مالّسلا 

117 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
تـسه مه  یلـالج  زورون  لـماش  ناـمز و  رد  شیب  مک و  زا  عضو  رهب  هسیبک  تیاـعر  اـب  هدوب  نیدرورف  زاـغآ  سرف  زورون  دوش  هتفگ  اـی 

. هدوب هدشن  لمع  دروم  زونه  عون  نیا  هچرگ 
لمجم باتک  رد  رایـشوک  هچنانچ  دناهتـشاد  ررقم  لمحب  دیـشروخ  لـیوحتب  ار  لاـس  زاـغآ  نارگید  سرف و  ناـمجنم  هک  تسنآ  دـّیؤم  و 

و تسا » لاس  علاط  نآ  علاط  لمح و  جرب  زا  هیناث  لواب  تسا  دیـشروخ  لیوحت  ناـمه  ناـهج  لاـس  زاـغآ  هک  تسا  مولعم   » هتفگ لوصـالا 
رد دیـشروخ  ناهج  شنیرفآ  زاغآ  رد  هکنیاب  هدـش  دـییأت  زاب  تسا و  سرف  لاس  زاغآ  زورون  دـیوگیم  مه  ربخ  اهنآ ، تاملک  زا  نآ  دـننام 

، هدوب لمح  لواب  دیـشروخ  لوزن  قباطم  يرجه  لاس 10  رد  ریدـغ  دـیع  هک  میبایرد  مینک  باسح  درگ  سپ  ام  نوچ  هکنیاب  هدوب و  لمح 
هچناـنچ زور  ود  یخرب  قبط  و  هدرک ، هراـشا  نادـب  هر - دـهف - نبا  هچناـنچ  هدوب  نآ  زا  شیپ  زور  کـی  یخرب  قبط  داـصرا و  یخرب  قـبط 

. تسا یفاک  داصرا  یخرب  تقفاوم  و  هتفگ ، يرگید 
زا سپ  ار  نیمز  ادخ  هک  دینادن  ایآ   » هدومرف هناحبس  ادخ  هچنانچ  تسا  اههایگ  ناتخرد و  نارادناج و  ندب  ّومن  زاغآ  لمح  زاغآ  هکنیاب  و 
رد عناص  تمحر  فطل و  تمکح و  تردق و  و  دراد ) دـیدحلا  هروس - مور و 17  هروس  هیآ 19 و 50  اب  یفالتخا  « ) دنکیم هدنز  شگرم 

اهنیا رتشیب  هراب  رد  نخس  و  تسناد ، گرزب  دیع  لاس و  زاغآ  ار  نآ  دومن و  میرک  راگدرورپ  رکش  هک  تسا  رتراوازس  و  دوش ، نایامن  نآ 
. تشذگ

هکنیا اـب  تسا  هدوبن  لومعم  روهـشم و  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ناـمز  رد  نآ  هک  تسنیا  تسین  تیاور  زا  دوصقم  نیا  هکنیا  رب  لـیلد  و 
خیرات زج  نامز  نآ  رد  و  نامز ، نآ  رد  دـشاب  فورعم  زور  نآ  دـیاب  و  متفر . مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  زورون  زور  نم  دـیوگیم : یّلعم 

«. 1  » میدرک هراشا  نادب  زاغآ  رد  ام  هک  يدنب  تسب و  فلکت و  اب  زج  دیاین  تسرد  نیا  تسا و  هتشادن  دوجو  يدرجدزی 
118 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

 ... هکم و حتف  ریدغ و  ثعبم و  اب  زورون  قیبطت  هراب  رد  هدئاف 3 

شلاس تسا و  تبث  تیاور  ود  رد  هک  دـشاب  یخیرات  رهب  رظن  يریـسفت و  رهب  زورون  هکنیاب  هدراو  ثیداحا  رد  دوشیم  لاکـشا  هک  نادـب 
رد زورون  ققحت  هکلب  دشاب  هتـشاد  دوجو  ریدغ  صن  هکم و  حتف  ثعبم ، زور  دـننام  رد  دوشیمن  تسا  طبـض  نآ  زور  هام و  اب  ناخّروم  دزن 

. همهب دسرب  ات  دوشیمن  مه  اهنآ  زا  ات  ود 
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ثعبم زورون  نایم  هلصاف  دیاب  و  ترجه ، رد 10  ریدغ  ّصن  و  ترجه ، متـشه  لاس  رد  هّکم  حتف  تسترجه و  زا  شیپ  لاس  ثعبم 13  اریز 
ات 11 یبرع 10  لاس  ره  نوچ   ) دشاب هام  تفه  زا  شیب  یبرع  ياههام  رظن  زا  رخآ  يات  ود  زا  مادک  ره  و 

119 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
رتمک نوچ  ، ) دشاب هلصاف  یبرع  هام  کی  زا  رتمک  دیاب  يرخآ  ياتود  زورون  نایم  و  دوشیم ) هلصاف  هام  تفه  زا  شیب  دتفایم و  ولج  زور 

هدوب و بجر  هام  رخآ  رد  ثعبم  هکنیا  اب  دنکیم ) ادیپ  هلـصاف  يدیـشروخ  لاس  اب  هام  کی  زا  رتمک  یبرع  لاس  دـنراد و  هلـصاف  لاس  زا 3 
يات ود  هلصاف  تسا و  هام  شش  زا  رتمک  دعب  خیرات  ود  بجر و  نایم  هلصاف  و   ) هجحیذ رخاوا  رد  یموس  ناضمر و  هام  رخاوا  رد  هّکم  حتف 

: هجو ودب  ضارتعا  نیا  زا  باوج  تسا  نکمم  و  هام ) هس  دودح  رد  رخآ 
، هیوریـش مانب  هاش  هس  وا  نامز  رخآ  ات  دش و  هتـشک  زیورپ  ورـسخ  ترـضح  نآ  تثعب  لاـس 19  رد  هک  هتفگ : لـضافا  زا  یکی  هچنآ  فلا :

لاس زا  يرادقم  مادک  ره  تسا  نکمم  و  نآ ، زا  دعب  يرخآ  هدوب و  هّکم  حتف  زا  شیپ  لوا  يات  ود  دنتسشن ، تختب  تخد  ناروت  ریـشدرا ،
و هدش ، ثداوح  نیا  قفاوم  زورون  اهدماشیپ  نیا  يارب  هدوب و  اهنآ  هتسویپ  هویش  هچنانچ  دنشاب  هدرک  دیدجت  ار  زورون  دنـشاب و  هتخادنا  ار 

نآ رب  انب  اریز  تسین  یعیبر  لادـتعا  عرـش  رد  زورون  زا  دوصقم  هکنیا  رب  دـنیآرب  تیاور  ود  زا  هک  رگید  لئالد  نوچ  تسا  لیلد  دوخ  نیا 
نیدرورف لوا  نامه  دوصقم  هک  تسا  نیعم  نیدرورف و  مکی  زج  رگید  ياهریـسفت  رب  مه  درک و  هیجوت  ار  خیراوت  نیا  ناوتیمن  هجو  چیهب 

(. نایاپ  ) تسا
همزالم اهنآ  نایم  دـمآ و  دورف  ربمغیپ  رب  لـیئربج  هتفگ : هکلب  تسین  ثعبم  ظـفل  ثیدـح  رد  هک  تسنیا  نآ  دـمآ و  نم  رطاـخب  هچنآ  ب :

هک تسین  ربخ  رد  نتـسکش  تب  اما  دـشاب و  رتشیپ  اهلاس  لیئربج  لوزن  تسا  نکمم  مدرم و  هب  تسا  تلاسر  غیلبت  نامرف  تثعب  اریز  تسین 
. هدوب ترجه  زا  شیپ  هک  دیآرب  رابخا  ضعب  زا  هکلب  هدوب  هّکم  حتف  رد 

مالّسلا هیلع  یلع  ات  هدروآ  لبنح  نب  دمحا  دنسم  زا  هّمغلا  فشک  رد  هچنانچ  دشاب ، هدش  زورون  قفاوم  یکی  دشاب و  ددعتم  تسا  نکمم  و 
وا و  مرادن ، یئاناوت  نم  دید  مدرک و  دنلب  ار  وا  تفر و  الاب  مشودب  نیـشنب و  دومرف  نمب  ربمغیپ  هبعک و  هناخ  ات  متفر  ربمغیپ  هارمهب  نم  هک 

قفاب مدرک  لایخ  ات  درک  دنلب  ارم  و  متفر ، الاب  وا  شودب  نم  تسشن و 
120 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

یّلص ادخ  لوسر  مدروآ  تسدب  ار  همه  نوچ  مدرک و  عمج  وس  همه  زا  ار  اهنآ  نم  دوب و  هبعک  رب  نهآ  سم و  ياهتب  مدیسر و  نامسآ 
ات مدرک  هقباسم  ادخ  لوسر  اب  مدمآ و  دورف  سپس  دندش ، درخ  هشیش  دننام  مدرک و  ترپ  ار  اهنآ  نک ، ترپ  ار  اهنآ  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا 

. دروخرب امب  یسک  هکنیا  سرت  زا  میدش  ناهن  اههناخ  رد 
زا اهنآ  یناهن  سرت و  هن  رگ  و  هدوب ، ترجه  زا  شیپ  ینکـشتب  نیا  هک  دـنراد  تلالد  همه  دنتـشذگ و  دنرایـسب و  نومـضم  نیاـب  راـبخا 

. تسا مولعمان  ینکشتب  لیئربج و  لوزن  خیرات  اریز  دوشیم ، عفر  زورون  زا  ریسفت  رهب  یفانت  و  هتشادن ، انعم  مدرم 
. درک ریبعت  بش  راک  هب  ناوتن  تسا و  زور  ینعمب  هک  هدروآ  موی  ظفل  ربخ  رد  دوش : هتفگ  رگا 

. مالّسلا مهیلع  هّمئأ  ربمغیپ و  دیلاوم  نوچ  هدرک  تیارس  زورب  رایسب  بش  تلیضف  و  هدش ، قالطا  زور  هنابش  رب  رایسب  موی  میئوگ :
قفاوم سرف  نیدرورف  اب  هدش و  تبث  لاس 39  رفص  هام  رد 19  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  رد  ۀیدثلا  وذ  نتشک  ناورهن و  حتف  دوش : هتفگ  رگا 
روظنم يدرجدزی  طوقـس  هک   ) رابتعا ود  فـالتخاب  لاوش  طـساوا  رد  نآ  زا  سپ  اـی  هدوب  مرحم  طـساوا  رد  نآ  زا  شیپ  لاـس  نوچ  تسین 

. دنیآیمن نآ  رد  هتشذگ  هیجوت  ود  تسا و  هدوب  لاوش  رخاوا  رد  نآ  زا  سپ  راهب  نوچ  هدوبن  راهب  زاغآ  رد  و  دوشن ) ای  دوش 
یکی لقن  دناهدربن و  یمان  شزور  هام و  زا  یلو  تسا  لاس 38  ای  هتفگ  هک  تسا  نامه 39  ناخّروم  روهمج  دزن  روکذم  حتف  لاس  میئوگ :

. تسین دامتعا  دروم 
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هدئاف 4

داتفا یهاش  زا  دش و  مگ  مالّسلا  امهیلع  دواد  نب  نامیلس  ترضح  رتشگنا  نوچ  هتفگ : نایوشح  یخرب  هتفگ : هدربمان  باتک  رد  ناحیر  وبأ 
، دـش اجنآ  زا  مان  نیا  و  دـمآ ) زورون   ) دـنتفگ سرف  دـندمآ  وا  درگ  اههدـنرپ  تفای و  زاب  ار  دوخ  ماقم  تشگرب و  ودـب  زور  زا 40  سپ  و 

دنچ هک  مراد  هنایشآ  نم  اهاشداپ  تفگ ، دمآ و  شولج  وتسرپ  تشادرب و  ار  وا  طاسب  ات  دومرف  دابب  نامیلس 
121 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

هیده واب  یخلم  نار  دیشاپ و  وا  ربارب  یبآ  دوخ  راقنم  اب  وتسرپ  تسشن ، نیمزب  نوچ  و  دینادرگ ، ار  هار  وا  نادرگب و  ار  هار  تسنآ  رد  مخت 
ّلج ّزع و  تسادخ  مان  هک  دراد  مان  زمره  نوچ  هدیدنـسپ  تسیزور  دنیوگ  مجع  ءاملع  دش ، اجنآ  زا  زورون  يایاده  یـشاپ و  بآ  و  درک ،

. دناوتن ار  شتمعن  زا  یئزج  فصو  ینابز  چیه  اب  هک  نایناهج  ناهج و  هد  شرورپ  هدنزاس و  هدننیرفآ و 
ارف يربا  نوچ  نآ  رب  دـباتیم و  اوه  رد  دـشخردیم و  دـنوامد  هوک  زا  یقرب  دـشاب  یلـصف  ره  رد  زورون  بش  ره  رد  هتفگ : لـضف  نب  دـیعس 

: تفگ مجنم  یناجنز  جرفلا  وبأ  یلو  دریذپن  لد  دنیبن  مشچ  ات  هچرگ  تسا  اذاولک »  » نآ زا  رتبجع  و  دریگیم ،
یبرغ بناج  رد  هک  دندید  يرامشیب  ياهعمش  اهشتآ و  نآ  رد  دندرک و  اذاولک  دصق  یعمج  اب  دش  دادغب  دراو  هلودلا  دضع  هک  یلاس  رد 
اهربگ فرط  زا  ادابم  دننک ، یـسرزاب  هک  دوب  هتـشاذگ  اجنآ  رد  ینانابهدـید  ناطلـس  و  دـندوب ، هتخورفا  زورون  بش  رد  اذاولک  ربارب  هلجد 

دندشیم رود  نوچ  دنتفریم و  رترود  اهنآ  دندشیم  رتکیدزن  اهنآب  هچ  ره  هک  نوچ  دندرواین  تسدب  یعالطا  اهنآ  و  دـشاب ، یگنرین  دـشاب و 
. دندمآیم کیدزن 

سپ رگا  و  هتفرن ؟ سپ  يزورف  بش  نیا  ارچ  و  دـندرک ، اـهر  ار  هسیبک  سرف  نوچ  هتفر  ردـب  دوخ  ياـج  زا  زورون  متفگ  جرفلا  وبأ  هب  نم 
. دوبن ياهدننکعناق  خساپ  وا  دزن  دمآ ، دهاوخ  شیپ  ایآ  دمآ  هسیبک  رگا  دشابن  مزال  نآ  نتفر 

نامرد يدرد  ره  زا  دنک  روخب  عمـش  ات  هس  دروخب و  لسع  تشگنا  هس  نتفگ  نخـس  زا  شیپ  زورون  رد  هک  ره  دنیوگ  تاجنرین  باحـصا 
دش فشک  مج  روشک  رد  زورون  زور  رکشین  هک  تسنیا  يارب  تفگ  دادغب  دبؤم  دنهدیم ، هیده  رکش  مهب  هک  تسا  مسر  زورون  رد  دشاب ،

رکش نآ  زا  دنتفرگ و  ار  شبآ  داد  روتسد  دیشچ و  ار  نآ  تّذل  ینیریش و  دیکم و  دید و  یبآ  رپ  ياهین  هک  دوب  وا  و  دوبن ، نآ  زا  شیپ  و 
. دش هدرب  راکب  مه  ناج  رهم  رد  دنداد و  مهب  هیده  ار  نآ  كّربت  يارب  دمآ و  تسدب  مجنپ  زور  و  دنتخاس ،

122 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
، دنشابیم زیئاپ ) راهب و  لوا   ) نیلادتعا عقوم  زا  رتنشور  دید ، یموجن و  رازبا  اب  نوچ  دنتفرگ  ناتسبات ) لوا   ) یفیـص بالقنا  زا  ار  لاس  زاغآ 

ياج ره  رد  ناتسمز  رد  هدیشک  هیاس  ناتسبات و  رد  يدومع  هیاس  دصر  و  تسا ، ریگمشچ  یلک  لیم  زا  دیـشروخ  ندش  سپ  شیپ و  نوچ 
نوچ دراد و  یلک  لیم  دـلب و  ضرع  تخانـشب  زاـین  نیلادـتعا  زور  یلو  دـنادن  تئیه  هسدـنه و  هچرگ  دـنامن  ناـهن  سانـشدصر  رب  نیمز 

تفایرد يارب  تسا و  تالغ  ندیـسر  مسوم  هوالعب  يوتـش و  رب  دـندیزگرب  ار  نآ  تسا  رتکیدزن  یلامـش  سأرلا  تمـسب  یفیـص  بـالقنا 
. تسا رتبسانم  جارخ 

نوچ راهب  لوا  زا  هن  دـندرک  زاغآ  نآ  زا  ار  لاس  دـنتفرگ و  رابجلا » بلک   » هراتـس عولط  ار  لاس  علاط  نانوی  ءامکح  ءاملع و  زا  يرایـسب  و 
هک هدیسر  لمح  رد  دیشروخ  لوخدب  ام  نامز  رد  هتفر و  ردب  دوخ  تقو  زا  زورون  نیا  و  هدوب ، نآ  کیدزن  ای  یفیص  بالقنا  نامه  قفاوم 
هک نآ  مشـش  زور  دنهد و  یناتـسبات  يراهب و  تعلخ  دوخ  نوشق  ناهدنامرفب  نآ  رد  هک  هدش  مسر  ار  ناسارخ  كولم  تسا و  راهب  زاغآ 

رخآ هک  تفای  تغارف  اههدیرفآ  شنیرفآ  زا  نآ  رد  ادخ  هک  هدش  هتفگ  و  دراد ، دنلب  یماقم  تسا و  سرف  گرزب  زورون  تسا  دادرخ  زور 
. دومن دعس  ار  نآ  تاعاس  دش و  هدیرفآ  يرتشم  نآ  رد  تسا و  هدربمان  زور  شش 

وا زا  الب  عون  ره  لاس  همه  رد  دلامب  دوخب  تیز  نغور  دشچ و  رکش  نخـس  زا  شیپ  زور  نیا  دادماب  هک  ره  دناهتفگ : تاجن  رین  باحـصا 
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تافآ اهنآ  زا  ادخ  ات  دننک  نینچ  لاس  ره  و  دـنوش ، كاپ  هانگ  زا  ات  دـننک  لسغ  زور  نآ  رد  دومرف  ار  مدرم  دیـشمج  دـناهتفگ : دوش ، عفد 
هدژم دـندش و  داش  مدرم  دـش و  ناور  اهنآ  رد  بآ  زور  نیا  رد  دـننکب و  اهرهن  دوب  هداد  ناـمرف  مج  دـنرادنپ  یخرب  دراد ، رودـب  ار  لاـس 

هک تسنیا  زور  نیا  لسغ  ببس  هدش ، هتفگ  دندرک ، يوریپ  اههتشذگ  زا  اههدنیآ  دنتسج و  كربت  دندرک و  لسغ  نآ  اب  دنتفرگ و  یناوارف 
. دننک یئوشنت  ضوح  همشچ و  بآ  اب  زور  نیا  رد  مدرم  همه  تسا و  بسانم  نآ  اب  تسبآ و  هتشرف  ازوره  زا 

عفد كّربت و  يارب  دنشاپب  دوخ  رب  اهنآ  زا  دنور و  ناور  ياهبآ  رس  رب  اسب  و 
123 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

دنتـسناد و دـیع  همه  ار  نیدرورف  هام  ناهاشداپ  مج  زا  سپ  تسا و  لسغ  ببـس  نامه  شببـس  و  دنـشاپب ، بآ  مهب  مدرم  نآ  رد  و  تافآ ،
يارب مجنپ  نایفارطا و  يارب  مراهچ  كولم و  ماّدخ  يارب  موس  فارـشا و  يارب  مود  و  كولم ، يارب  تسخن  زور  جنپ  دندومن ، شخب  شش 

. هتفگ هچنآ  رخآ  ات  نانابش  يارب  مشش  مومع و 
یخرب رد  و  دوب ، ام  شیپ  ياههتفگ  یخرب  دـییأت  نآ  رد  يوش و  هاگآ  ناـشتافارخ  یخربب  اـت  مدرک  لـقن  ار  اـههوای  نیا  اـنامه  میوگ : نم 

دش راوتـسا  شراک  میدق  نیدرورف  مکی  زورون  رد  و  درک ، دابآ  ار  ناریا  میلاقأ  دش و  کلام  ار  ناهج  همه  دیـشمج  هک  متفای  هربتعم  بتک 
. تسا مدآ  رسپ  هَّللا  دبع  نب  ثرمویک  هاگداز  نآ  دش و  مجع  لاس  زاغآ  و 

هبنـشجنپ 9 قفاوم  دش  رّرقم  یقوجلـس  هاشکلم  دهع  دهع  رد  هک  لمح  جرب  هقیقد  مکی  رد  تسا  دیـشروخ  لوخد  زاغآ  یناطلـس  زورون  و 
. يرمق يرجه  لاس 471  ناضمر  هام 

دنوامد هوکب  شزور  نیا  رد  درک و  ریگتـسد  برغم  نیمز  رد  ار  وا  درک و  كاحـض  دصق  نودـیرف  هک  تسا  هام  رهم  همین  زور  ناگرهم  و 
: تفگ دوخ  نارایب  و  دومن ، ینادنز 

داهن ناگرهم  زورون و  رد  ار  داـب  كراـبم  مسر  هک  یـسک  تسخن  و  تفرگ ، ماـن  ناـگرهم  زور  نآ  و  تسه . ناـب  ناـجرهم  نم  راـک  نیا 
(. نایاپ  ) دوب نودیرف 

دناهتـسناد و سرف  میدق  ياههام  زا  دناهدرک و  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  زا  ار  هام  سحن  ياهزور  دوخ  بتک  رد  نامجنم  میوگ :
. دندش مهارف  یسراف  رعش  ود  نیا  رد  هک  دنتسه  ای 25 -  24 -، 21 - 16 -، 13 -، 5 ، 3 اهنآ ،

جنر چیه  یباین  ات  نک  رذح  ناز  یهم  رد  دشاب  سحن  زور  تفه 
جنپ تسیب و  راهچ و  تسیب و  اب  کی  تسیب و  هدزناش  اب  هدزیس  جنپ و  هس و 

هدش تیاور  میدق  سرف  هام  ياهزور  یخرب  تسوحن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  تشذگ ، هچنانچ  هدش  یبرع  ياههامب  لمح  هک  اسب  و 
. هدورس راعشا  نیا  رد  ار  نآ  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  هچنانچ 

124 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 
تسا مومذم  زور  تفه  نایسراف  هام  تاداس ز  هصالخ  قداص  رفعج  لوق  ز 

تسا موش  هدزناش  زور  مهدزیس  زور  هچ  نآ  زا  سپ  مجنپ و  زاب  میس  زور و  تسخن 
تسا موقرم  سحنب  مه  نآ  هک  جنپ  تسیب و  هچ  راهچ  تسیب و  هچ  کی  تسیب و  میس  رشع  رگید ز 

تسموسقم قزر  مه ز  تدب  کین و  هچ  رگا  ماّیا  نیا  رد  نکم  يراک  تدابع  زجب 
تسا موسوم  ریخب  جئاوح  مومع  رد  هک  راتخم  هتسجخ  يا  زور  هس  تسیب و  دنامب 

تسا موتحم  ّصن  ود  ره  نیا  رد  کله  فوخ  هک  راهنز  نکم  رفس  متشه  مراهچ و  یلو 
تسا موم  نوچ  زین  وت  رب  شلد  گنس  هچ  رگا  ورم  هاشداپ  شیپ  مهدزناپ  زورب 

تسا مومسم  صالخ  ياوه  فوخم و  هر  هک  دمآ  دنسپان  زور  نیا  رد  زین  زیرگ 
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تسا مودعم  حلص  زور  نیا  تموصخ  رد  هک  ياهرظانم  یسک  اب  مهدزاود  نکم 
تسا موظنم  سحن  کلس  رد  جئاوح  نیا  رد  هگنآ  راهچ  نیمه  هدیزگ  ياهزور  ز 

هک ره  دوش ، هتـشک  دورب  گنجب  اهنآ  رد  هک  ره  تسا  یـسحن  ياهزور  یمور  ياـههام  رد  هک  دـندرک  تیاور  مه  هَّللا  میلک  یـسوم  زا  و 
1 و مکی ، نیرشت  زا  10 و 20 - زور ، لاس 2  زا  یهام  ره  رد  دنزور ، اهنآ 24  دربن و  هرهب  دنک  یئوشانز  هک  ره  دسرن ، دصقمب  دـنک  رفس 

7 و مکی ، نوناک  زا  15 و 17 - مود ، نیرشت  زا  - 15
125 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

4 زومت ، زا  20 و 6 - ناریزح ، زا  3 و 8 - رایا ، زا  6 و 8 - ناسین ، زا  20 و 3 - رازآ ، زا  4 و 20 - طابش ، زا  16 و 17 - مود ، نوناک  زا  - 14
12 و ود ، نوناک  زا  2 و 14 - کی ، نوناک  زا  9 و 12 - کی ، نیرشت  زا  اههخـسن 9 و 10 - یخرب  رد  لولیا و  زا  1 و 3 - بآ ، زا  و 15 -

. بآ زا  یخرب 4 و 11 - رد  و  ناریزح ، زا  طابش 13 و 10 - زا  - 16
رد تفر  تتـسد  زا  رگا  ناریزح و  مـتفه  رد  ار  تماـجح  راذـگماو  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  نـسحلا  یبأ  زا  ص 83 ) ج 1   ) مراــکم رد  - 8

. مهدراهچ
126 ص : ج3 ، ناهج ، نامسآ و 

یسراپ بدا  هنیئآرد  موجن 

( بدا راهب   ) یسراف رثن  مظن و  یسانش  کبس  یصصخت  همانلصف  - 1

هلاقم تاصخشم 

یشهوژپ یملع - 
یپرد 7 یپ  ةرامش  راهب 89 -  لوا –  هرامش  موس –  لاس 

یسودرف یکبس  ياه  هصیصخ  زا  یکی  یموجن  تاحالطصا  صاخ  دربراک 
ات 139 ص 119  ) )

وطقرع 2 یمشاه  یلع  دیس  لوئسم ، ) هدنسیون   ) یشاب 1 هلفاق  لیعامسا  دیس 
1 هلاقم :  تفایرد  خیرات  / 88/8

28 یعطق :  شریذپ  خیرات  / 89/3

هدیکچ

ياه هنیمز  رد  ار  ینوگانوگ  ياهدربراک  اهیروآون و  دوخ ، ۀمانهاش  رد  یسودرف 
یصخش کبس  زا  یشخب  دن  اوتیم  دراوم  نیا  زا  مادک  ره  هک  تسا  هدرک  داجیا  فلتخم 

رصانع نیا  نتخانش  تهج  رد  ییاهشالت  نونک  ات  هد د ؛ لیکشت  همانهاش  رد  ار  وا 
هلاقم نیا  تسا . ریدقت  هجوت و  لباق  دوخ  ياج  رد  کی  ره  هک  هتفرگ  تروص  یکبس 

ةدافتسا یگنوگچ  نازیم و  همان ، هاش  رد  هدش  دراو  یموجن  تاحالطصا  ات  دراد  شالت 
زا یسودرف  يدنم  هرهب  نازیم  اب  هسیاقم  قی  رط  زا  دهد و  رارق  یسررب  دروم  ار  اهنآ  زا 

ایآ هک  دهد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  دوخ ، زا  شیپ  نارعاش  هب  تبسن  تاحالطصا  نیا 
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یسودرف یصخش  کبس  ءزج  ار  یموجن  تاحالطصا  زا  هدرتسگ  ةدافتسا  ناوتیم 
؟ ریخ ای  تسناد 
 : يدیلک تاملک 

. یصخش کبس  همانهاش ، یسودرف ، یموجن ، تاحالطصا 
نیوزق هر )  ) ینیمخ ماما  یللملا  نیب  هاگشناد  رایداتُسا   - mghafelehbashi@yahoo.com 1

یسراف تایبدا  نابز و  دشرا  سانشراک   - ali_hashemi828@yahoo.com 2
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همدقم

ناونع تحت  یحالط  صا  زا  یسانش  کبس  ياهباتک  رد  یصخش »  کبس  ای «  يدرف »  کبس  (» 1)
لبق هک  ییاهدربراک  ناونعب  یفلتخم  ياهیگژیو  زین ، یسودرف  ۀمانهاش  یسررب  رد  دوشیم .  دای 

 . دوشیم تفای  هدوب ، دربراک  مک  ای  هتشادن و  دوجو  نارعاش  نایم  وا  نامز  رد  ای  یسودرف و  زا 
یسودرف ۀمانهاش  هّتبلا  تسا .  مانهاش ه  رد  یموجن  تاحالطصا  دربراک  دراوم ، نیا  زا  یکی 

مجح اما  تسی ، ناریا  ندمت  نوگانوگ  ياه  هولج  ةدنرادربرد  ناریا ، یّلم  گنهرف  ظفاح  ناونعب 
کبس نارعاش  راثآ  رگید  زا  رظن ، نی  زا ا  ار  باتک  نیا  همانهاش ، رد  یموجن  تاحالطصا  ریثأت 
زارفارس رتکد  طسوت  همانهاش  رد  موجن  هب  عجار  يا  هلاقم  نیا  زا  شیپ  دنکیم .  زیامتم  یناسارخ 

ناونع تحت  یسودرف ، ةرگنک  تالاقم  هعومجم  رد  هک  هدش  هتشاگن  ینزغ  شناد » 
یسودرف موجن  یسانش و  هراتس   » 1369 ینزغ ،  ) تسا هدش  رشتنم   : 550  - نآ رد  ما ا   ( 545

 . تسا هدشن  هتخادرپ  یکبس  هاگدید  زا  تاحالطصا  نیا  زا  یسودرف  ناوارف  ةدافتسا  هب  قیقحت 
هک تسا  يا  هحفص  ةرامش  ةدنهد  ناشن  تایبا ،  ولج  دادعا  هلاقم  نیا  رد  هک  دوشیم  يروآدای 

 . تسا هدوب  هلاقم  نیا  عبنم 

یسودرف زا  شیپ  نارعاش  راثآ  رد  یموجن  تاحالطصا  دربراک 

ۀقالع نازی  یسودرف و م  ۀمانهاش  رد  یموجن  تاحالطصا  ریثأت  نازیم  یسررب  زا  لبق 
زا شیپ  نارعاش  یخرب  راثآ  هب  یهاگن  تس  رتهب  تاحالطصا ، نیا  زا  هدافتسا  هب  یسودرف 

ات مینک  یسررب  اهنآ  راعشا  رد  ار  یموجن  تاحالطصا  دورو  نازیم  میزادنیب و  یسودرف 
. دوش صّخشم  رتشیب  تاحالطصا  نیا  زا  یسودرف  يدنم  هرهب  نازیم  هلیسونیدب 

، هقالع نیا  دنا .  هداد  ناشن  یناهیک  ياهدادخر  نامسآ و  هب  يا  هژیو  ۀقالع  زابرید  زا  نایناریا 
راثآ ۀعلاطم  اب  بلطم  نیا  تحص  دوب و  هدش  هارمه  ینید  قیمع  ياهرواب  اب  مالسا  زا  شیپ 

مسیئارتیم مسیناو و  رز  ریظن  یناریا  نهک  نایدا  رد  ّتقد  نینچمه  اتسوا و  ریظن  یتشدرز  ینید 
دنسیونیم هراب  نیا  رد  ینزغ  زارفارس  رتکد  دوشیم ، تباث   ... و رد : »  موجن  یسانش و  هراتس  ملع 

اههام و 300 مان  ةرابرد  هچنآ  هدوب ، رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  مالسا  زا  لبق  ناریا  - 400
یلگ حاول  اه و ا  هتشونگنس  رب  میدق و  بتک  رد  هک  ناگراتس  تاصّخشم  تمالع و  مسا و  تغل 
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لبق یلیخ  موجن  تخانش  هک  دنهدیم  ناشن  هدنام  ياجب  اهیمالیا  حاولا  اصوصخم  یلافس و  و 
121 یسودرف / یکبس  ياه  هصیصخ  زا  یکی  یموجن  تاحالطصا  صاخ  دربراک 

هدش صّخشم  هک  دودحملا )  دوجولا و  یلع  دیلاوملا   ) مان هب  تسا  یباتک  هدوب ...  لباب  ندمت  زا 
هتشون ناوریشونا  نامز  رد  هدوب و  يولهپ  نابز  هب  هک  تسا  کیسراپ  باتک  کی  ۀمجرت 

هدش  (». 547 نامه :  اب -  هکلب  تفرن ، نیب  زا  هقالع  نیا  اهنت  هن  زین ، مالسا  دورو  زا  سپ   ( 546
اب طبترم  فلتخم  تاحالطصا  ندمآ  دیدپ  ثعاب  تفای و  ینوگانوگ  ياه  هولج  نامز  تشذگ 

ذوفن نارعاش  راثآ  رد  كدنا  كدنا  دوخ  ۀبونب  زین  تاحالطصا  نیا  دش .  یناهیک  ياهدادخر 
دندرک داجیا  ار  یگنهرف  ياهرواب  هنارعاش و  ریواصت  زا  یمهم  ۀکبش  اهتدم ، زا  سپ  دندرک و 

رد هک  يا  هتکن  دنا .  هدش  يروآدرگ  یموجن  تاحالطصا  گنهرف  باتک  رد  اهنآ  زا  یشخب  هک 
یناگژاو هورگ  ای  عوضوم و  ره  ندش  دراو  هراومه  هک  تسن  دوش آ  هراشا  نآ  هب  دیاب  نایم  نیا 

دورو نیا  ییاج  رد  دوشیم و  زاغآ  سوسحمریغ  روطب  ینامز  زا  تایبدا ،  ۀصرع  هب  صاخ 
نآ زا  هدافتسا  هلحرم ، نیا  زا  سپ  دوشیم و  حرطم  رعاش  کی  یکبس  صیاصخ  زا  یکی  ناونعب 

هزمیب و ياهیروآون  هدافتسا و  عویش  رثا  رب  رخآ ، ۀلحرم  رد  دریگیم و  جوا  یناگژاو  هورگ  عون 
هنوگنیا زا  یفلتخم  ياه  هنومن  یسراف  تایبدا  رد  دوشیم .  لاذتبا  طاطحنا و  راچد  بسانمان 
یسامح ياهناتساد  زا  یخرب  هب  ناوتیم  اهنآ  ۀلمج  زا  هک  دراد  دوجو  تاملک  تاعوضوم و 

. درک هراشا 
نارعاش رعش  رد  هک  تسی  زیچ  زین  یناهیک  ياه  ژاو ه  موجن و  هب  طوبرم  ياه  ژاو ه  زا  هدافتسا 
ناونعب دناوتیمن  زگره  باتزاب  نیا  اما  دوشیم ، هدید  ییاسک  یکدور و  دننام  یسودرف  زا  شیپ 

تسا تسرد  بلطم  نیا  هّتبلا  دریگ .  رارق  یسررب  دروم  نارعاش  نیا  راثآ  رد  یکبس  ةدعاق  کی 
دیاش نیاربانب  میرادن و  یسرتسد  یسودرف  زا  شیپ  يارعش  راثآ  زا  يدایز  شخب  هب  ام  هک 

ۀسیاقم اما  دوشن ، عقاو  شریذپ  دروم  يدصرددص  روطب  تایئزج  مامت  رد  ثحب  نیا  ۀجیتن 
رد ار  توافت  نیا  لاح  رهب  یسودرف  ۀمانهاش  اب  ییاسک  یک و  دور  ةدنامیق  اب  راعشا  ۀعومجم 

. دهدیم ناشن  یموجن  تاحالطصا  يریگراکب  ةوحن 
میهاوخب هکنآ  یب  میدرک -  الاب  رعش  ۀعومجم  ود  همانهاش و  نایم  هک  یی  رامآ  یسررب  رد  ام 

مامت هکنیا  ای  مینک و  سایق  هعومجم  ود  نآ  اب  ار  همانهاش  یموجن  تاحالطصا  مامت 
دربراک ةرابرد  یبلاج  جیاتن  هب  مینک -  ادیپ  ار  هعومجم  ود  نیا  رد  دوجوم  یموجن  تاحالطصا 

: تسا هدمآ  لودج  تروص  هب  ریز  رد  هسیاقم  نیا  جیاتن  زا  یشخب  هک  میدیسر  ناسکی  تاملک 
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همانها و رد ش  یموجن  تاحالطصا  دربراک  دایز  رایسب  ۀلصاف  اهنآ  رد  هک  دراوم ، نیا  رب  هوالع 
حالطصا هاجنپ  زا  شیب  يور  رب  هک  يا  هسیاقم  رد  دوشیم ، هدید  ییاسک  یکدور و  ناوید 

هب هس ، ياقم  فرط  ود  نایم  اهدربراک  ۀلصاف  مه  زاب  ای  هک  دیدرگ  صّخشم  دش ، ماجنا  یموجن 
میوقت و وزارت ، رکیپود ، جوا ، ریظن  تاحالطصا ، زا  یخرب  ای  تس و  دایز  رایسب  همانهاش ، عفن 

. دنرادن دوجو  ییاسک  یکدور و  ياهناوید  رد  ... 
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یموجن میهافم  تاحالطصا و  زا  یسودرف  يریگ  هرهب  یگنوگچ  هب  یهاگن 

يور رب  ار  دوخ  ثحب  شخب  نیا  رد  ام  دش ، هئارا  نیشیپ  ثحبم  رد  هک  ییاهیسررب  ۀمادا  رد 
زکرمتم یموجن  تاحالطصا  زا  یسودرف  يریگ  هرهب  یگنوگچ  نازیم و  یسودرف و  ۀمانهاش 

: تسا هتفرگ  تروص  فلتخم  حوطس  رد  یموجن  میهافم  تاحالطصا و  زا  یسودرف  ةدافتسا  مینکیم .

 : میقتسم ییانعم  راب  اب  یموجن  ظافلا  زا  يریگ  هرهب  - 1

راب اب  یموجن  ظافلا  زا  يریگ  هرهب  تاحالطصا ، نیا  زا  یسودرف  ةدافتسا  حطس  نیلوا 
رد هک  یموجن  تاحالطصا  زا  روم د   ( 160 زا (  شیب  همانهاش  رد  تساهنآ .  میقتسم  ییانعم 

هتفر راکب  رابکی  لقادح   ( ، 1381 یفصم ،  ) دنا هدمآ  یّفصم  رتکد  یموجن  تاحالطصا  گنهرف 
ۀملک هنومن  ناونعب  مینادب  هک  دبای  یم  تیمها  رت  شیب  ینامز  بلطم  نیا  دنا و  ناهج »  زا «  شیب 

عبنم
حالطصا

همانهاش
ياهناوید
یکدور

ییاسک و 
عبنم
حالطصا

همانهاش
ياهناوید
یکدور

ییاسک و 
نامسآ 187 دیشروخ 541   8 15

باتفآ 146 نیمز 1235   7 12
رتخا 221 رهپس 340   0 3
جرب 36 بش 728   2 24
ایرث 10 نودرگ 91   1 4

ناهج 2069 یتیگ 768   56 20
كاخ 681 رهد 28   23 2

123 یسودرف / یکبس  ياه  هصیصخ  زا  یکی  یموجن  تاحالطصا  صاخ  دربراک 
ۀملک ای  هدمآ و  باتک  نیا  رد  راب  رازه  ود  نیمز »  رثا «  نیا  رد  هبتر  تسیود م  رازه و  زا  شیب 

. تسا هتفر  راکب 
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رد هک  تس  نیا  دوشیم  لصاح  باتک  نیا  یموجن  ياه  ژاو ه  رد  هعلاطم  زا  هک  يرگید  ۀتکن 
یبرع نابز  زا  هتفای  هار  یموجن  تاغل  هب  تبسن  یسراف  یموجن  ياه  ژاو ه  زا  هدافتسا  همانهاش ،

مجح نیا   . تسا هتفر  راکب  یسراف  یموجن  ةژاو   ( 120 زا (  شیب  همانهاش  رد  دراد .  يرترب 
، دوشیم لماش  ار  تاحالطصا  دصرد   ( 75 زا (  شیب  هک  یسراف  ياه  ژاو ه  زا  هدافتسا  ةدرتسگ 

: تسا ریز  لیالد  زا  یشان 
یموجن تاحالطصا  اهرواب و  زا  راشرس  دیشکیم ، مظن  هب  ار  نآ  یسودرف  هک  یناتساد  نتم   1-

. دنک هدافتسا  رتشیب  ریباعت  هنوگنیا  زا  هک  تشادیم  نآ  رب  ار  یسودرف  رما  نیمه  دوب و  یسراف 
وا هک  دشیم  ثعاب  یسودرف  تشاد  یبرع  نابز  اب  یکدنا  یگتخیمآ  هک  یناسارخ  نهک  نابز   2-

نیا زا  مه  یموجن  ياه  ژاو ه  بیترت  نیدب  دربب و  هرهب  شرثا  رد  یسراف  تاغل  زا  ناکما  دح  ات 
. دندنام یمن  هرهب  یب  یگژیو 

: دهدیم ناشن  ار  اهدربراک  نیا  زا  يا  هشوگ  ریز ، ياه  هنومن 
نیدورف رذآ و  نمهب و  يد و  رذآ :

نامد رحب  وچمه  مقشاع  نم  هک  : نامسآ
بآ دمآ  دورف  شتآ  دشرب  یمه  باتفآ :

راهب ربا  وچ  دمآ  ردنا  هوک  ز   : راهب ربا 
تسنم هاگیاج  نیاک  تفگ  یمه  : رتخا

رتخاب ات  تسارایب  رواخ  ز  رتخاب :
داب وچ  دمایب  شفاهدژا  یک  داب :

هرب جرب  ناسنآ ز  زا  دیباتب  هرب :
ارو یهاش  شیوخ و  رتخد  مهد  یهام :
نیچ هب  دنیبن  وا  نوچ  يارآ  تب  نیورپ :

هاگپ يزور  سیلبا  هک  دب  نانچ  هاگپ :
لهچ یلاس  خرچ  شرب  زا  تشگب  خرچ :
درگدزی دش  هاش  وز  تشذگب  وچ  : ذمرادنفس

186 نیمز (  ینیب  هلال  زا  رپ  هشیمه  () 2)
97 نامسآ (  ات  جوم  هدشرب  وزا  ) 

3 باتفآ (  نیمز  درگ  تشگ  یمه  ) 
90 رانک (  رد  ار  لاز  نت  هتفرگ  ) 

44 تسنشور (  ناتموب  رتخا  کین  هب  ) 
8 رز (  ناک  وا  ّرف  زا  دمآ  دیدپ  ) 

25 داهن (  رس  رب  جات  نیمز  ناریا  هب  ) 
11 هرسکی (  نآ  زا  تشگ  ناوج  یتیگ  هک  ) 

234 ارو (  یهام  جرب  زا  رس  مرآرب  ) 
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101 نیرفآ (  دننک  نیورپ  هام و  ورب  ) 
22 هاوخکین (  یکی  ناسب  دمایب  ) 

15 لد (  يار  زا  رپ  زغم و  شوه  زا  رپ  ) 
1861 درا (  زور  ذمرادنفس  هام  هب  ) 
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تشذگرد چ و ي ك ب ه ر ه ا ز ت ي ر ه ش ب  ش ب ا ه ن گ : 

247 تشذگ (  نادرگ  خرچ  رب  گنهابش  ) 
 ، گنچرخ ماب ، دنا :  هتفر  راکب  همانهاش  رد  مه  ریز  تاحالطصا  الاب ، تاغل  رب  هوالع  نینچمه 

، هاگپ زیئاپ ، ساپ ، نمهب ، زور ، مارهب  مارهب ، راهب ، موب ، واگ ، نامک ، ریش ، رکیپود ، هشوخ ،
، رهپس نیمز ، ناتسمز ، زوردادرخ ، رواخ ، كاخ ، رهوگراچ ، شبنج ، ریت ، دابدنت ، گرگت ، وزارت ،

، دیهان غیم ، رهم ، هم ، باتهام ، ناهیگ ، یتیگ ، نودرگ ، ناویک ، نامک ، دیش ، ریگبش ، هاگنابش ،
 ... . روه درگ ، تفه  رتخا ، تفه  دزمره ،

یموجن ياه  ژاو ه  زا  مه  راب  لهچ  زا  شیب  همانهاش  رد  یسراف ، یموجن  تاحالطصا  رب  هوالع 
یبرع ياه  هژاو  نیا  رتشیب  هک  تس  مزال  هتکن  نیا  رکذ  هّتبلا  تسا .  هدش  هدافتسا  بّرعم  ای  یبرع 

ییاه هنومن   ، همادا رد  . دن تشاد  يدایز  ذوفن  یس  راف  نابز  رد  هک  دنتسه  يا  هداس  ياه  هژاو  ۀلمج  زا 
: میروآ یم  ار  یبرع  تاغل  نیا  زا 

دسا بلق  هب  نشور  درک  هگن  دسا :
دنلب خرچ  هب  ات  نیمز  زغم  ز  كالفا :
غیم تسب  اوه  ناراوس  درگ  ز  قرب :

لاس هب  ددرگن  رتمک  زآ  یمه  میوقت :
تسرترب اوه  زا  وا  موطرخ  هک  لحز :

هاش تسد  یمه  دنام  دیشروخ  هب  لمح :
باحس ردنا  رس  دراد  ياج  یکی  : باحس

كامس ردنا  كرات  دب  خاک  یکی  كامس :
نمس تسلگ و  شیاپ  هب  ات  رس  :ز  نمی لیهس 

راهچ اب  هد  لاوش  هتشذگ ز  لاوش :
لانم نیدنچ  كاحض  تفگ  ودب  لاف :

1258 دج (  حتف و  ةدنیامن  وا  تسه  هک  ) 
1445 دنژن (  كاخ  هریت  ات  كالفا  ز  ) 

75 غیت (  دالوپ  هدنشخرد  قرب  وچ  ) 
287 لاف (  میوقت و  هب  دیوج  زور  یمه  ) 

1124 تسروای (  لحز  ار  وا  رم  نودرگ  ز  ) 
947 هالک (  دزارفرب  لمح  ردنا  وچ  ) 
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77 بآ (  رعق  زا  هدروآرب  هراچ  هب  ) 
87 كاخ (  بآ و  زا  هن  جنر و  تسد  زا  هن  ) 

101 نمی (  لیهس  رب  یهس  ورس  هب  ) 
1177 رایرهش (  رب  داب  نیرفآ  یکی  ) 

41 لاف (  هب  رتهب  خاتسگ  نامهم  هک  ) 
، يرث دنا : هدمآ  همانهاش  رد  زین  ریز  بّرعم  ای  یبرع  تاملک  الاب ، ياه  هنومن  رب  هو  الع  نینچمه 

، مّرحم هام  حزق ، سوق  دسا ، بلق  دراطع ، شرع ، علاط ، باّلص ، بالرص ، رهش ، لاوش ، ایرث ،
. اوه لیم ، جیز ، تعاس ، دعر ، رهد ، جرب ، ریثا ، تقو ، مجنم ، يرتشم ، زکرم ،

125 یسودرف / یکبس  ياه  هصیصخ  زا  یکی  یموجن  تاحالطصا  صاخ  دربراک 

: موجن هب  طوبرم  لئاسم  ةرابرد  ناناملسم  نایناریا و  تاداقتعا  نایب   - 2

زا دافتسا ه  دنا ، هدرک  ادیپ  همانهاش  رد  یموجن  تاحالطصا  هک  ییاهدربراک  نیرتمهم  زا  یکی 
. تس یناریا  ۀعماج  ناملسم و  ۀعماج  یع  امتجا  يداقتعا و  ياهرواب  راکفا و  نایب  تهج  اهنآ 

یموجن تاحالطصا  زا  یمهم  شخب  تفگ ، ناوتیم  هک  تسیا  هنوگب  اهدربراک  نیا  ذوفن  ةرتسگ 
فلتخم ياه  هنوگ  هب  یهاگن  شخب  نیا  رد  ام  دنا . هدش  هتفرگ  راکب  راکفا  نیا  نایب  تهج  رد 

: میزادنیم اهدربراک  نیا 
: ایند شنیرفآ  هب  طوبرم  تاداقتعا   . 1-2

، درخ شیاتس  ادخ و  شیاتس  رد  یئادتبا  تایبا  زا  سپ  همانهاش ، رب  یسودرف  ۀچابید  رد 
هب تایبا  نیا  هک  تسا  هدمآ  دیشروخ  هام و  شنیرفآ  ملاع و  شنیرفآ  یگن  وگچ  نایب  رد  یتایبا 

ۀنیمز رد  ار  شدوخ  تاداقتعا  تایبا  نیا  رد  یسودرف  هکنآ ، لوا  لیلد  دنهجوت .  لباق  لیلد  ود 
ةرابرد یتافالتخا  فلتخم ، بهاذم  نایم  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دهدیم و  حرش  ملاع  شنیرفآ 

ار ام  شسرپ  تلاصا ، تابثا  تروص  رد  دنناوتیم  تایبا  نیا  دراد ، دوجو  ملاع  شنیرفآ  ةوحن 
لوا لیلد  اب  طابترا  یب  هک  شخب  نیا  تیمها  ِرگید  لیلد  دنهد .  خساپ  یسودرف  بهذم  ةرابرد 

باتک نیا  فلتخم  ياه  هخسن  رد  شخب ، نیا  رد  هک  تسیناوارف  ياهینوگرگد  ثحب  تسین ،
. تسا همانهاش  زا  شخب  نیا  هب  ناسیون  هخسن  هجوت  ةدنهدناشن  رما  نیا  هداد و  خر 

تایبا نیا  رد  یسودرف  تسا ، هدمآ  تمسق  نیا  رد  وکسم  پاچ  ۀمانهاش  رد  هک  یتایبا  قبط 
: دیوگیم نخس  رهوگ  راهچ  ةرابرد  دزادرپیم و  زیچان  زا  زیچ  شنیرفآ  هلئسم  هب  ادتبا 

تسرد یناد  هک  دیاب  زاغآ  زا 
دیرفآ زیچ  زیچان  نادزی ز  هک 
راهچ نیا  نارهوگ  ۀیام  ِرس 

كانبات هدشرب  یشتآ  یکی 
تسخن زا  نارهوگ  ۀیام  رس 
دیدپ درآ  ییاناوت  ات  نادب 
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راگزور یب  جنر و  یب  هدروآرب 
... كاخ هریت  رب  زا  داب  بآ و  نایم 

تاقولخم رگید  اهایرد و  اه و  هراتس  كالفا و  ندمآ  دیدپ  ةرابرد  همادا  رد  یسودرف  نینچمه 
نیا ةرابرد  یتافالتخا  نوگانوگ ، ياه  هخسن  رد  فلتخم و  ياهباتک  رد  اما  دیوگیم ؛ نخس 

باتک رد  تسیرورض .  اجنیا  رد  اهنآ  زا  یشخب  نایب  هک  دوشیم  هدید  همانهاش  زا  شخب  نامسآ » 
كاخ و  ینثا «  ۀعیش  ةدیقع  رب  دیکات  یفسلف و  دیاقع  اب  همانهاش  يادتبا  تایبا  قابطنا  در  ةرابرد 

راهب 1389 یپ –  رد  یپ  ةرامش  بدا –  راهب   / 126
تسا هدمآ  یسودرف  يرشع  لاوقا : »  دیجم و  نآرق  تایآ  يانبم  رب  نآ  لاثما  تایبا و  نیا 

نورُفکََتل مُکّنئَا  ُلق  دیامرفیم :  هک  تلصف  ةروس  يادتبا  تایآ  الثم ، دراد ؛ رارق  تاروت  رد  روکذم 
هب تسا ، هدمآ  شیا  دیپ  رف  يادتبا س  رد  تاروت  رد  هچنآ  ای  و  نیمو ... .  یف ي  ضر  الا  ََقل  يذَّلِاب خ 

هن تایبا  نیا  رد  دندقتعم و  نآ  هب  باتک  حاص ب  للم  رگید  ناناملسم و  هک  تسن  امه  بیرقت 
بیترت كالفا و  لوقع و  ۀلاسم  دننام  ملاع ، قلخ  ةرابرد  یفسلف  تالیخت  ای  تاداقتعا  زا  اهنت 

، رگید یتایبا  رد  یسودرف  هکلب  تسین  یناشن  تاقولخم ، دیلاوم و  رد  ناشریثات  زین  اهنآ و 
شهوکن ار  تباوث  تارایس و  بکاوک و  كالفا و  ریثات  هب  نادقتعم  هفسلف و 

دنکیم  (». 1376 یفصآ ،  : 54-55)
همانهاش و ۀمدقم  هب  هژیو  یهاگن  اب  يا  هلاقم  رد  ییوخ ، بایرز  داتسا  هک  تسیلاح  رد  نیا 
شخب صوصخلا ، یلع  ملاع »  شنیرفآ  ردنا  راتفگ  بهذم «  هک  دنکیم  يراشفاپ  هدیقع  نیا  رب 

دنیوگیم هراب  نیا  رد  ناشیا  تسا .  هدوب  یلیعامسا  ۀعیش  یسودرف  ۀمدقم : »  رد  یسودرف 
ثیدح و ّتنس و  لها  ِناناملسم  دیاقع  اب  هک  تسا  هدرک  هضرع  ینیب  ناهج  یعون  همانهاش 

هنوگنادب ناسنا ، نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  ناتساد  تسین و  راگزاس  هلزتعم  هرعاشا و  یّتح 
 . دوشیمن هدید  همدقم  نیا  رد  تسا ، هدمآ  نآ  ةدننکریسفت  ثیداحا  دیجم و  نآرق  رد  هک 

بتک رد  هک  دراد  تقباطم  یلیعامسا  يامکح  دیاقع  اب  رتشیب  ینیب  ناهج  نیا  سکعرب ،
راکفا زا  ذوخام  نآ  لصا  هدمآ و  نیرفاسملاداز  عیبانم و  لقعلا و  ۀحار  دننام  یلیعامسا  تمکح 

تسا ناینوطالفاون  نیطولف و   (». 1382 ییوخ ، بایرز   : 653)
یقلاخ و رتکد  پاچ  يور  زا  شخب ، نیا  تایبا  یسررب  هب  دعب  تاحفص  رد  ناشیا  نینچمه 

شخب ةرابرد  هلمج  زا  دنا . هتخادرپ  اهنآ  دقن  هام »  باتفآ و  شنیرفآ  ردنا  راتفگ  ۀمانهاش «  رد  هک 
1384 یسودرف ،  ) تسا هدمآ  شخب  ود  رد  مه  وکسم  پاچ  هک :  دنا  هدروآ  (، 4 ردنا : »   ) مجنپ راتفگ 

دشاب یسودرف  زا  رگا  درادن و  رارق  یعیبط  بیترت  یقطنم و  عضوم  رد  هام )  باتفآ و  شنیرفآ 
اریز تسا ؛ مدرم )  شنیرفآ  ردنا  راتفگ   ) زا شیپ  و  ملاع )  شنیرفآ  رد  راتفگ   ) زا سپ  نآ  ياج 

دیاب لصف  نیا  نیاربانب ، تسا ... ، هام  باتفآ و  شنیرفآزا  سپ  ناسنا  شنیرفآ  هک  تسا  مّلسم 
دشاب یقاحلا   (». 1382 ییوخ ،  بایرز  نتسناد :  یقاحلا  يارب  بایرز ، داتسا  رگید  لیلد   ( 654

هک تسنآ  شخب  نیا  نیرتهب : »  نیرفآ )  ناهج  زار  مین  اد  هچ  نیز /  هنوگرگد  اناد  مدینش ز   ) تیب
رگا تسا .  هدوزفا  یسودرف  راتفگ  هب  يرگید  سک  ار  يدعب  تایبا  تیب و  نیا  هک  تسهاوگ 
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127 یسودرف / یکبس  ياه  هصیصخ  زا  یکی  یموجن  تاحالطصا  صاخ  دربراک 
هچ تیب  نیا  تسا ، هتفگ  یلبق  تایبا  رد  هک  دشاب  نامه  ناهج  شنیرفآ  ِباب  رد  یسودرف  يار 
دشاب هتشاد  دناوتیم  ینعم  نآ ؟«)  رد  هک  تسا  هدمآ  یتیب  شخب ، نیا  رد  نینچمه   ( 655 نامه : 

: تسا هدش  هتسناد  خرس  توقای  سنج  زا  نامسآ 
دود داب و  زا  هن  درگ و  بآ و  زا  هن  دوبک  خرچ  تسخرس  توقای  ز 

ریطاسا گنهرف  رد  تسا ، هدش  هتفگ  ییاهنخس  تسا  هدوب  هچ  نامسآ  یلصا  ةدام  هکنیا  ةرابرد 
تسا هدمآ  نینچ  هراب  نی  رد ا  زلف و : »  یهاگ  دنا و  هتشادنپی  گنس م  یهاگ  ار  نامسآ  يدام  رهوگ 

هنیگبآ یهاگ   (». 1386 یقحای ، باتک :  رد  هک  تسا  هدش  رکذ  باتک  نامه  رد  و   ( 44 اناد و » 
درخ يونیم  شخب «  رد  یسودرف  هکنیا  هب  هجوت  اب  اما  نامه )  .) تسا توقای  زا  نامسآ  سنج 

یفعض یتسس و  هب  هجوت  اب  نینچمه  تسا و  هدرکن  نایب  ار  یناری  دیاقع ا  دوخ  مالک  نیتسخن 
1382 ییوخ ،  بایرز   ) دنا هدرک  هراشا  نآ  هب  بایرز  داتسا  دراد و  دوجو  رعش  يانعم  رد  هک  : 

سپ كاخ ، ینعی  تسا ، هناگراهچ  رصانع  زا  یکی  سنج  زا  توقای  رگا  هکنآ  هلمج  زا   (، 656
هک دیوگی  مود م  عارصم  رد  ارچ  دوبک »  خرچ  زا «  رگ د »  كاخ و «  ینعی  دود »  شتآ «  ینعی 

. دنتسه یقاحلا  نآ  يدعب  تایبا  تیب و  نیا  هک  تفگ  دیاب  تسین ؟
شخب رد  هک  ییاهریسفت  اهینوگرگد و  هک  تفگ  ناوتیم  تارظن  نیا  هب  هجوت  اب  ردنا »  راتفگ 

ملاع شنیرفآ  دنک « ، رتراکشآ  ار  یسودرف  یبهذم  ةدیقع  هک  تسنآ  رب  رظان  رتشیب  دراد  دوجو 
661 نامه :   ) دوشیم هتساک  ای  هدوزفا و  شخب  نیا  هب  یتایبا  بهذم ، یّنس  یبتاک  طسوت  هاگ  ،) 

تایبا نیا  هاگ  دوشیم و  هداد  يرشع  ینثا  ۀعیش  دیاقع  قباطم  يریسفت  تایبا ، نیا  زا  هاگ 
هار زین  مالسا  زا  شیپ  ِیناریا  ياهرواب  هاگ  نایم  نیا  رد  و  دنوشیم ، نایلیعامسا  دیاقع  رگنایامن 

. دنبای یم 
. اهناسنا یگدنز  رد  كالفا  ناگراتس و  ریثات  هب  طوبرم  تاداقتعا   . 2-2

زا سپ  هتشاد و  دوجو  مالسا  زا  شیپ  رد  ناریا  مدرم  گنهرف  رد  هک  یمهم  دراوم  هلمج  زا 
رد كالفا  ناگراتس و  ریثات  هلئ  سم  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رگید  يا  هولج  اب  زین  مالسا 

دوجو رب  نایونام ، روطنیمه  نایتشدرز و  ةدیقع  مالسا ، زا  شیپ  ناریا  رد  تساهناسنا .  یگدنز 
بهذم زا  میناوتیم  ام  تسا و  هدوب  ناسنا  تشونرس  رب  ناگراتس  كالفا و  ییامرفمکح  ربج و 

مان دیاقع  نیا  ياه  هناشن  نیرتمهم  زا  یکی  ناونعب  نآ  رد  دوجوم  تاداقتعا  یناورز و 
راهب 1389 یپ –  رد  یپ  ةرامش  بدا –  راهب   / 128

1385 درخ ،  يونیم  ) میربب  : 61  - بلاق رد  اهرواب  نیا  زین ، ناریا  هب  مالسا  دورو  زا  سپ   (. 60
رد یناوارف  باتزاب  دش و  دراو  ینید  راثآ  رد  تفای و  همادا  هرعاشا  بهذم  ّتنس و  لها  بهذم 

رد میتسه .  وربور  هنیمز  نیا  رد  ییاهیگدیچیپ  اب  ام  یسودرف  ۀمانهاش  رد  اما  تفای  یبدا  راثآ 
ریدقت و گنج  هب  ناناولهپ ، نآ  رد  هک  دشاب  ییاهناتساد  رگنایب  دیاب  ارگلقع ، یسودرف  همانهاش ،

يوق و ناناولهپ  اب  ات  دنبای  یم  تارج  ناناولهپ  باتک ، نیا  رد  بیترت  نیدب  دنوریم .  تشونرس 
نازیم ره  هب  ناگراتس  ریثات  ربج و  اب  تفلاخم  نیا  اما  دنزادرپب ؛ هزرابم  هب  گرزب  ياهدادیور 
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رد ار  دو  باتزاب خ  نهک  ياهرواب  نآ  هک  تسا  هدشن  نآ  زا  عنام  مه  زاب  دشاب ، يوق  هک 
ام رایدنفسا ، متسر و  بارهس و  متسر و  ياهناتساد  رد  لاثم  ناونعب  دنهدن .  ناشن  همانهاش 

رد یناوارف  تایبا  نینچمه  مینیب . یم  تاقاّفتا  ثداوح و  داجیا  رد  ار  ریدقت  شقن  اراکشآ  روطب 
هب اهنآ  زا  يدادعت  اجنیا  رد  هک  تسا  هدمآ  همانهاش  رد  يوامس ، مارجا  ریثات  هب  هدیقع  ۀنیمز 

: دوشیم هدروآ  هنومن  هارمه 
: دارفا یتخبشوخ  رب  دیشروخ  ریثات 

تسیچ رادناهج  يار  هک  منیبب 
: دارفا یگدنز  رب  خرچ  شدرگ  ریثات 

دنلب خرچ  هدندرگ  هک  هگنادب 
تفگب نیا  وا  هک  دش  مرواب  نونک 

358 تسیک (  يوس  ناور  خرچ  عمش  خر  ) 
760 دنزگ (  زور  تسیابب  ددرگن  ) 

341 تفهن (  دراد  هچ  نادرگ  نودرگ  هک  ) 
: نتسج علاط  ناگراتس و  تکرح  ساسا  رب  وکین  زور  نییعت 

تسجب خّرف  زور  یکی  رتخا  زا 
هاش درک  یسک  ار  وا  علاط  نآ  رب 

دوب هدید  شنداز  علاط  اجک 
راگزور دش  راک  نآ  ردنا  زور  س ه 

491 تسرد (  دیآ  یک  ار  ندش  نوریب  هک  ) 
314 ها (  بت  رب  ام  هب  ددرگ  موب  نیا  هک  ) 
1802 دوب (  هدینشب  روجنگ  روتسد و  ز  ) 

1185 رایرهش (  علاط  دش  هدرک  هگن  ) 
: ناگراتس تکرح  يور  زا  هدنیآ  تاقاّفتا  یگنوگچ  یسررب  يارب  یهورگ  دوجو 

گنرد دش  ناشراک  ناردنا  زور  هس 
نخس ناریا  ياناد  دینشب  وچ 

يام غرم و  روند و  جّونق و ز  ز 
رمش هراتس  رب  نخس  نآ  داشگ 

129 گنچ (  هب  یمور  جیز  اب  دنتفرب  ) 
981 نهک (  ياهجیز  نآ  درک  هگن  ) 
836 ياج (  يدنه ز  جیز  اب  دنتفرب  ) 

109 رذگ (  دشاب  هچ  رب  نیا  ماجرف  هک  ) 
129 یسودرف / یکبس  ياه  هصیصخ  زا  یکی  یموجن  تاحالطصا  صاخ  دربراک 

درگنب ار  دیشروخ  هام و  ات  هک 
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نادرخب زا  مدرک  نمجنا  یکی 
دنتشادرب بالرص  جیز و  همه 
رهپس زار  دنتسجزاب  یمه 

237 درمشب (  یمه  کیاکی  هراتس  ) 
57 نادبوم (  مه  ناسانش و  هراتس  ) 

302 دنتشاذگب (  هتفه  کی  راک  نآ  رب  ) 
755 رهم (  هب  ددرگ  هک  رب  ات  باّلص  هب  ) 

. دنهدیم ناشن  نایناریا  نایم  رد  ار  نآ  تاحالطصا  یموجن و  ياهرواب  ندوب  یملع  نازیم  هک  یتایبا   . 3-2
زا اهناسنا  تشونرس  رد  يوامس  مارجا  ریث  ات  هب  داقتعا  دش ، هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه 

رد يرازبا  اه و  هزومآ  اههورگ و  داجیا  ثعاب  رواب  نیمه  تسا و  هدوب  نایناریا  تاداقتعا 
نایب هب  فلتخم  ياحنا  هب  دوخ  رثا  رد  زین  یسودرف  تسا .  هدش  یکلف  لئاسم  رتشیب  مهف  تهج 

هدیشک خر  هب  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  شناد  تسا و  هتخادرپ  اههورگ  نیا  یفّرعم  رازبا و  نیا 
دنسیونیم وا  ةرابرد  ینزغ  رتکد  هکنانچ  تسا ، ای : »  مج و  ماج  نتخاس  رد  هیضق  نیرتبلاج 

دادعا و رب  نآ  ریثات  اههام و  یکلف و  ياهتروص  ۀبساحم  متسیس  يارب  هک  تسا  نیا  بالرطسا 
دیاب بالرطسا  تشپ  یتاثّلثم  ياه  هطبار  یسونیسک و  یسونیس و  طوطخ  تایضایر و 

تیب کی  ۀشوگ  رد  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  یسودرف  اهنت  تشون .  هنوگژاو  ار  جورب  ياهتروص 
 . تسا هدیسرن  بناجنیا  رظن  هب  هکنآ  ای  هدرکن و  هجوت  نآ  هب  نونکات  سکچیه  هدروآ و  شرعش 

: دیوگیم هک  تسا  یسودرف  نیا 
... هرسکی ودب  رکیپ  هدیراگن  هرب  ات  نوردنا  ماج  هب  یهام  ز 

يرهچونم یناقاخ و  هکنآ  دوجو  اب  هدمآ  یسودرف  رعش  رد  طقف  هبساحم  متسیس  هنوگژاو  نیا 
هراشا عوضوم  نیا  هب  دنا  هتشاد  موجن  زا  یبلاج  رایسب  تاعالطا  ارعش  ریاس  و 

دنا هدرکن   (». 1369 ینزغ ، میبایب : : همانهاش  رد  ار  تاحالطصا  نیا  زا  ییاه  هشوگ  میناوتیم  ام  و   ( 549
لاس هب  ددرگن  رتمک  زآ  یمه  میوقت :

گنرد دش  ناشراک  ناردنا  زور  هس   : یمور جیز 
نخس ناریا  ياناد  دینشب  وچ  نهک :  جیز 

يام غرم و  روند و ز  جّونق  ز   : يدنه جیز 
رمش هراتس  رب  نخس  نآ  داشگ  رمش :  هراتس 

نادرخب زا  مدرک  نمجنا  یکی  : سانش هراتس 
دنتشادرب بالرص  جیز و  همه  بالرص :

287 لاف (  میوقت و  هب  دیوج  زور  یمه  ) 
129 گنچ (  هب  یمور  جیز  اب  دنتفرب  ) 

981 نهک (  ياهجیز  نآ  درک  هگن  ) 
836 ياج (  يدنه ز  جیز  اب  دنتفرب  ) 
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109 رذگ (  دشاب  هچ  رب  نیا  ماجرف  هک  ) 
57 نادبوم (  مه  ناسانش و  هراتس  ) 

302 دنتشاذگب (  هتفه  کی  راک  نآ  رب  ) 
راهب 1389 یپ –  رد  یپ  ةرامش  بدا –  راهب   / 130

رهپس زار  دنتسجزاب  یمه  باّلص :
ار باّلص  دروایب  مّجنم  مجنم :

755 رهم (  هب  ددرگ  هک  رب  ات  باّلص  هب  ) 
1258 ار (  باوخ  شمارآ و  تخادنیب  ) 

: اهنشج اهنامز و  يراذگمان  يارب  یموجن  تاحالطصا   . 4-2
ياههام اهزور و  يراذگمان  هب  دوخ  ینید  ياهرواب  ساسا  رب  مالسا ، زا  شیپ  رد  نایناریا 

نینچ يراذگمان  نیا  بیترت  ةرابرد  شهدنب  باتک  رد  دندوب .  هدرک  مادقا  لاس 
میناوخیم تسا :» ، دزمره  تسخن  هک  داهن  نینچ  زور  یس  نادب  ار  دنپساشما  یس  مان  دزمره 

هک دنپساشما ، شش  سپس  تسا ، راداد  هک  يد  متشه  تفه .  دوشیم  هک  دنپساشما ، شش  سپس 
هک يد  مهن  تشه ، دوشیم  هک  دنپساشما ، تفه  سپس  تسا ، راداد  هک  يد  متشه  تفه .  دوشیم 

رد ياج  راهچ  هب  ار  شیوخ  مان  هکنانچ  تشه .  دوشیم  هک  دنپساشما  تفه  سپس  تسا ، راداد 
هک تسا  نامز  یکی  نید و  یکی  هاگ ، یکی  مان ، یکی  يد  هس  نآ  دزمره و  داد .  ياج  اههام 

دنا هدوب  هشیمه   (». 1385 یگداد ،  غبنرف  زور و :  هنابش  فلتخم  ياهشخب  نایب  يارب  نینچمه   ( 47
زا مالسا  زا  سپ  ای  تشاد و  دوجو  یسراف  نابز  رد  یتاحالطصا  نام ، سآ  فلتخم  ياهجرب 
، هاگماش دادماب ، درب :  مان  ار  ریز  دراوم  ناوتیم  اهنآ  ۀلمج  زا  هک  دش  دراو  نآ  هب  یبرع  نابز 
زین یسودرف  ۀمانهاش  رد  دسا و . ...  بسمین ، گنچرخ ، لمح ، جرب  مد ، هدیپس  هاگپ ، ریگبش ،

تاقوا لوصف و  جورب ، اههام ، مان  اهزور ، مان  هب  طوب  رم  تاحالطصا  زا  یناوارف  ياه  هنومن 
: دیآ یم  همادا  رد  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هک  تسا  هدمآ  زور  هنابش  فلتخم 

: اهزور مان 
نامسآ زور  هب  لاف و  هدنخرف  هب  : زور نامسآ 
درگ شووایس  ناروت  هب  هدینخ  زور :  درا 

رهشدادرخ هب  زور و  مارهب  هب  زور :  مارهب 
زوردادرخ هب  رخ م  تفر  نورب  زوردادرخ :

يد زور  دب و  رذآ  هام  نوچ  هک  زور :  يد 
شورخ رسارس  دمآرب  یتیگ  :ز  زور شورس 

دادماب زا  نمهب  رویرهش  هب  زوررویرهش :
هامدادرخ دزمره  ریگبش  هب  دزمره :

1524 نامداخ (  شردنا  درگ  دنتفرب  ) 
350 درا (  زور  دش  هدرک  شنب  رتخا  زک  ) 
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1444 رهب (  جات  ناهج  زا  داد  شنادزی  هک  ) 
37 زورف (  یتیگ  لاف  رتخا و  کین  هب  ) 

1831 یک (  رادناه  یشاب ج  وت  ار  ناهج  ) 
1311 شورس (  زور  نشج  نیا  دب  رذآ  رد  ) 

1075 داد (  راب  ار  باراد  رادناهج  ) 
1362 هاش (  تفر  یهد  يوس  تشد  نازا  ) 

131 یسودرف / یکبس  ياه  هصیصخ  زا  یکی  یموجن  تاحالطصا  صاخ  دربراک 
: اههام مان 

نیدورف رذآ و  نمهب و  يد و  نمهب :
هام دادرخ  دزمره  ریگبش  هب  : هام دادرخ 

درگدزی دش  هاش  وز  تشذگب  وچ  : ذمرادنفس
راهچ اب  هد  لاوش  هتشذگ ز  لاوش :

يد زور  يدب  رذآ  هام  اجک  رذآ : هام 
: اهجرب مان 

هرب جرب  ناسنآ ز  زا  دیباتب  هرب :  جرب 
باتفآ لمح  جرب  هب  دمآ  وچ  لمح :  جرب 

دیش گنچرخ  جرب  زا  رس  دزرب  وچ  : گنچرخ جرب 
يدب هشون  يودرگ  تفگ  ودب   : هشوخ جرب 

تس هدش  ربارب  ناویک  ریت و  نامه  : رکیپود جرب 
ریش جرب  زا  رس  دزرب  دیشروخ  وچ  : ریش جرب 

: لوصف مان 
مینچ لگ  ناتسلگ  زا  دمآ  راهب  راهب :

نازخ هام و  ریت  درآ و  راهب  نازخ :
تسردنا شیپ  هب  امرس  ناتسمز و  : ناتسمز

: زور هنابش  تاقوا  مان 
ماس ناتسد  راک  زا  دش  هگآ  وچ  ماب :
هاگپ يزور  سیلبا  هک  دب  نانچ  هاگپ :

نامد هدیپس  هراوز  دمآ  وچ  : نامد هدیپس 
ماگل نیز و  تشادرب  تفشآرب و  ماش :
یت ساخرب  ریگبش  هیامنارگ  ریگبش :

186 نیمز (  ینیب  هلال  زا  رپ  هشیمه  ) 
1362 هاش (  تفر  یهد  يوس  تشد  نآ  زا  ) 

1861 درا (  زور  ذمرادنفس  هام  هب  ) 
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1177 رایرهش (  رب  داب  نیرفآ  یکی  ) 
1824 یم (  نایرب و  غرم  شتآ و  هگ  ) 

11 هرسکی (  نآ  زا  تشگ  ناوج  یتیگ  هک  ) 
11 بآ (  نیئآ و  ّرف و  اب  تشگ  ناهج  ) 

497 دیپس (  یمور  يور  نوچ  تشگ  ناهج  ) 
1781 يدب (  هشوخ  جرب  رد  دیهان  وچ  ) 

1862 تس (  هدش  رکیپود  جرب  هب  دراطع  ) 
419 ریز (  هب  ار  بش  دروآ  ردنا  رهپس  ) 
101 مینچ (  لبنس  خاش  نیمز  يور  ز  ) 

105 نازر (  راد  هویم  زا  رپ  درآرب  ) 
785 تسد (  هدرسفا  ددرگ  اه  هزین  رب  هک  ) 

94 ماب (  ماگنه  هب  دمایب  لباک  ز  ) 
22 هاوخکین (  یکی  ناسب  دمایب  ) 

284 نامز (  ردنا  مه  متسر  دنار  هپس  ) 
598 ماش (  هاگ  ات  شخر  یپ  رب  دشب  ) 

23 یتسارایب (  شتسرپ  رهب  ز  ) 
ساسا رب  روطنیمه  یّلم و  ای  ینید  یموجن ، دادخر  کی  ساسا  رب  میدق ، ناریا  رد  نینچمه 
یبهذم گنر  رتشیب  هک  دشیم  هتفرگ  ییاهنشج  هام ، زور و  مان  تقباطم  اهزور و  يراذگمان 

نشج زا  دنترابع  اهنشج  نیا  زا  ییاه  هنومن  دنتشاد . زورون »  نیا «  رد  نایناریا ، ةدیقع  قبط  هک 
راهب 1389 یپ –  رد  یپ  ةرامش  بدا –  راهب   / 132

قیفوت دنوادخ  اب  تشدرز  دیرفایب و  ار  يرتشم  دوسآ و  ناهج  شنیرفآ  زا  دنوادخ  زور 
نشج درک ، جورع  نامسآ  رب  ورسخیک  تفای و  تاجانم  هنجنمهب »  هام «  زا  زور  نیمود  رد  هک 

نشج دشیم ، رازگرب  نمهب  ناگدادرخ »  دشیم و «  رازگرب  هامدادرخ  مشش  زور  رد  هک 
نشج نشجرذآ »  ۀمانهاش «  رد   (. 1382 یقحای ،   .) دشیم رازگرب  رذآ  هام  زا  مهن  زور  رد  هک 

: تسا هدش  هراشا  اهنشج  نیا  هب  مه  یسودرف 
دروخ هداب  بش و  نآ  درک  نشج  یکی  : هدس

رهم زور  نیزگ  ناگرهم  نآ  دب  ناگرهم :
تستسارآ مه  نآ  رهم  زورون و  هب  زورون :

16 درک (  هدنخرف  نشج  نآ  مان  هدس  ) 
853 رهپس (  رهم  تفر  یتسار  نآ  زک  ) 

1876 تستساوخ (  اب  گرزب و  نشج  ود  ) 
: دننک یم  نایب  ار  يوامس  مارجا  یعیبط  ياهیگژیو  هک  یتایبا   . 5-2

ياهدادخر مارجا و  یخرب  یعیبط  ياهیگژیو  نایب  هب  یسودرف  زین ، تایبا  زا  یخرب  رد 
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: دزادرپیم یموجن 
رتخاب يوس  دیآرب  رواخ  :ز  دیشروخ تکرح 

4 رتتسار (  شور  کی  نیا  زا  دشابن  ) 
: دیشروخ هب  وا  ندش  کیدزن  هام و  تکرح  نامز  تدم 

رامش دیآرس  ار  هم  زور  یس  هب 
رتکیراب هاگنابش  ره  دوب 

130 راگزور (  شدرگ  دوب  ناسنیرب  ) 
4 رتکیدزن (  هدنبات  دیشروخ  هب  ) 

: دنراد یموجن  تاداقتعا  ۀغبص  هک  ییاهناتساد  نایب   . 6-2
حالطصا ای  هژاو  کی  دح  زا  هاگ  یسودرف ، ۀمانهاش  رد  یموجن  تاحالطصا  يراذگریثات 

هس زا  میناوتیم  لاثم  يارب  ام  دنوشیم .  لماش  ار  یسودرف  مالک  یناتساد  تفاب  هتشذگ و  درفنم ،
. مینک دای  ریز  دروم 

نیا تبقاع  ةرابرد  دهاوخیم  ناسانش  هراتس  زا  رهچونم  هبادور ، لاز و  ناتساد  رد   . 1-6-2
، دننکیم ینیبشیپ  ار  متسر  ّدلوت  يوامس ، مارجا  یسررب  اب  اهنآ  دننک و  ییوگشیپ  جاودزا 

ناسانش و هراتس  طسوت  هک  ییاهلاؤس  ندیسرپ  اب  ار  لاز  هاش ، ناتساد ، نآ  ۀمادا  رد  نینچمه 
یگنازرف اهنآ  هب  نداد  خساپ  اب  لاز  دنکیم و  ناحتما  دنراد  امعم  لکش  دنوشیم و  حرط  نادبوم 

: دهدیم ناشن  ار  دوخ 
رز لاز  دش  هشیدنا  رپ  ینامز 
داشگرب نابز  خساپ  هب  سپ  نآ  زو 

رب درتسگب  لای و  دروآرب 
دای درک  نادبوم  شسرپ  همه 

133 یسودرف / یکبس  ياه  هصیصخ  زا  یکی  یموجن  تاحالطصا  صاخ  دربراک 
دن لب  تخرد  ود  هد و  زا  تسخن 

ون هام  دوب  ود  هد و  یلاس  هب 
رامش دیآرس  ار  هم  زور  یس  هب 

دنشکرب یس  خاش  یمه  کی  ره  هک 
ون هاگ  ربا  نییآون  هاش  وچ 

130 راگزور (... شدرگ  دوب  ناسنیرب  ) 
شقن نآ  رد  نایناریا  یسانش  هراتس  شناد  يوامس و  ما  رجا  هک  ییاهناتساد  ۀلمج  زا   . 2-6-2

سپ رایدنفسا ، ردپ  پساتشگ ، ناتساد  نیا  رد  تسا .  رایدنفسا  متسر و  ناتساد  دنراد ، يا  هژیو 
غارس هب  دوشیم ، هاگآ  تخت  جات و  کّلمت  رد  شدنزرف  شهاوخ  دصق و  زا  هکنآ  زا 

راک نیا  ةراچ  هار  هناگی  اقاّفتا  دسرپیم ؛ انآ ن  زا  ار  هراچ  هار  دوریم و  نایوگلاف  ناسانش و  هراتس 
: دوشیم رایدنفسا  گرم  هب  رجنم  هک  تسا  متسر  اب  رایدنفسا  دربن  رد  مه 
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دش هاگآ  پساتشگ  زور  میس 
شدیازفب هشیدنا  لد  رد  یمه 

پساماج ر ا هاش  نامز  نآ  دناوخب 
رانکرب اهجیز  اب  دنتفرب 

زارد یناگدنز  دوب  ار  وا  هک 
یهشنهاش جات  دهنرب  رس  هب 

نخس ناریا  ياناد  دینشب  وچ 
درک بات  زا  رپ  اهورب  شناد  ز 

رایرهش ياک  پساماج  تفگ  ودب 
دوب ناتسلواز  رد  شوه  ارو 
دش هاگ  ةدنیوج  دنزرف  هک 

شدیآ وزرآ  تخت  جات و  یمه 
ار بسارهل  نایوگلاف  نامه 

رایدنفسا وگ  زا  هاش  دیسرپب 
زان مارآ و  يداش و  هب  دنیشن 

یهم یهب و  دراد  ياپ  ورب 
نهک ياهجیز  نآ  درک  هگن 

 .... درک بآ  زا  رپ  ناگژم  رامیت  ز 
رادم هیامراوخ  ار  زور  نیا  وت 

980 و 981 دوب ( .... ناتسد  روپ  مهت  تسدب  ) 
، میتسه یموجن  ياهرواب  میقتسم  ریثات  دهاش  ام  نآ  رد  هک  ییاهناتساد  زا  رگید  یکی   . 3-6-2

عاضوا ةرابرد  هیسداق ، دربن  رد  درگدزی  هاپس  رادرس  متسر ، ندرک  ییوگشیپ  ناتساد 
يریگ هرهب  یسانش و  هراتس  شناد  زا  هدافتسا  اب  رادرس  نیا  نآ  رد  هک  تسا  ناریا  ۀلاسدصراهچ 
: دنکیم ییوگشیپ  ار  عیاقو  رگید  ناریا و  رب  بارعا  ّطلست  یناساس و  تلود  طوقس  جیز ، زا 

رهپس رامش  متسر  تسنادب 
تفرگ رتخا  باّلص و  دروایب 

درد هب  ردارب  يوس  همان  یکی 
باتفآ درگنب  یمه  مراچ  ز 

رهم داد و  اب  دوب و  رمش  هراتس 
تفرگ رس  رب  تسد  الب  زور  ز 

 .... درک دای  همه  اهنخس  تشون و 
باتش دیآ  دب  ار  ام  گنج  نیزک 
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دنزگ ار  ام  تس  هرهز  مارهب و  ز 
تس هدش  ربارب  ناویک  ریت و  نامه 

تخت داد و  نیا  جات و  رس و  نیا  غیرد 
نایزات زا  دیآ  تسکش  سپ  نیزک 

دنلب خرچ  نتشذگ ز  دیاشن 
.... تس هدش  رکیپود  جرب  هب  دراطع 

تخب ّرف و  نیا  یگرزب و  نیا  غیرد 
1862 نایز (  رب  رگم  ددرگن  هراتس  ) 

: یموجن تاحالطصا  زا  هدافتسا  اب  یبدا  ياهدربراک  - 3

ياضف ریباعت و  تخاس  روظنمب  یموجن  تاحالطصا  زا  هدافتسا  ۀنی  مز  رد  همانهاش ، رد 
: داد رارق  ثحب  دروم  ار  ریز  بلاطم  ناوتیم  هنارعاش ،

نایب یموجن  تاحالطصا  تاراعتسا ، تاهیبشت و  زا  هدافتسا  اب  اهنآ  رد  هک  ییاهریوصت   . 1-3
نیا رد  دنا .  هدش  هلراعتسم  هبشم و  یموجن ، تاحالطصا  اهنآ  رد  رگید  ترابع  هب  دنا و  هدش 

ریواصت ياهورملق  نی  رتعیسو  زا  یکی  حبص ، ندیمد  عولط و  اب  طبترم  یهیبشت  ریواصت  نایم ،
1380 ینکدک ،  یعیفش   ) دنهدیم لیکشت  ار  یسودرف  یهیبشت  طوبرم :  ریواصت  نینچمه   (، 465

رپ  ) هب بش  یگریت  ریواصت ، نیا  رد  دنراد .  يدایز  دربراک  همانهاش  رد  بش  نامسآ  بش و  هب 
يایرد  (، ) نشور غارچ   ) هب مه  زور  ینشور  هدش و  دننام  و ... یگنز )  يور  (، ) سونبّآ (، ) غاز

همانهاش رد  یموجن  ياهدادخر  زا  يرگید  ریواصت  نینچمه  تسا .  هدش  هیبشت  و ...  جاع )
: مینیب یم  ار  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  ریز  رد  هک  تسا  هدمآ 

: هیبشت
غاز ّرپ  نوچ  هریت  بش  زا  ناهج  ناهج : ، هبشم

ناوج هدیسر  یسورع  نوچ  ناهج 
دش لین  نوچ  هوک  نوگ  هریت  نیمز  : هراتس ، هبشم

غار تشد و  نوچ  هوک و  نوچ  ایرد و  وچ  : نیمز ، هبشم
جات دومنب  دیش  نوچ  ریگبش  هب 

سونبآ نوچ  تشگ  اوه  يور  وچ  وه ا : هبشم ،
هایس یگنز  يور  نوچ  هریت  بش  بش : ، هبشم

: هراعتسا
دیشک رس  رب  درز  رداچ  روخ  وچ  هینکم :  هراعتسا 

نوگریق رداچ  ناز  دیشروخ  وچ 
29 غارچ (  دزرب  هوک  زا  رس  هگنآ  مه  ) 
168 ناور (  بآ  غاب و  همشچ و  زا  رپ  ) 
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1255 دش (  لیدنق  رادرک  هب  هراتس  ) 
3 غارچ (  نشور  رادرکب  دش  نیمز  ) 

1436 جاع (  يایرد  رادرکب  دش  نیمز  ) 
77 سوک (  لیپ  ۀهوک  رب  دنداهن  ) 

201 هام (  دیشروخ و  هن  ادیپ  هن  هراتس  ) 
961 دیلبنش (  لگ  نوچ  رتخاب  دبب  ) 

507 نورب (  دمآ  دیردب و  دش  یمغ  ) 
135 یسودرف / یکبس  ياه  هصیصخ  زا  یکی  یموجن  تاحالطصا  صاخ  دربراک 

باتفآ درگنب  یمه  مراچ  ز 
دنمک الاب  يوس  روخ  دنکفا  وچ 

زور دیردب  بش  نهاریپ  وچ  هحّرصم :  هراعتسا 
دیدپان دش  هدنبات  دیشروخ  وچ 

غاز دمآرب ز  روخ  نوچ  زور  رگد 
دروژال بش  یتیگ  يور  همه 

تسیچ رادناهج  يار  هک  منیبب 
دروژال دبنگ  رب  هک  یتفگ  وت 

زورفلد رهوگ  وردنا  ناور 
1862 باتش (  دیآ  دب  ام ر ا  گنج  نیزک  ) 

265 دنلب (  خرچ  دمآرب ز  هنابز  ) 
1401 زورف (  یتیگ  عمش  نآ  دمآ  دیدپ  ) 
103 دیلک (  دش  مگ  دنتسب و  هرجح  رد  ) 

783 غارچ (  نیرز  خرچ  رب  زا  داهن  ) 
8 درز (  توقای  وچ  یتشگ  عمش  نآ  زا  ) 

358 تسیک (  يوس  ناور  خرچ  عمش  خر  ) 
29 درز (  توقای  دیشروخ  درتسگب  ) 

4 زور (  تستفرگ  ییانشور  وزک  ) 
تاراعتسا تاهیبشت و  یموجن ، تاحالطصا  زا  هدافتسا  اب  اهنآ  رد  هک  ییاهریوصت   . 2-3

راکب هنم   راعتسم ای  هب و  هبشم  ناونعب  تاحالطصا  نیا  اهنآ  رد  دنا و  هدش  هتخاس  يرگید 
نایم زا  هک  تسا  هدروآ  دوجوب  ار  یناوارف  یبدا  ياهریوصت  شخب  نیا  رد  یسودرف  دنا . هتفر 

دارفا هیبشت  - 2 نمهب .  ربا  هب  هدنشخب  ناسنا  تسد  هیبشت  - 1 درب :  مان  ار  ریز  دراوم  ناوتیم  اهنآ 
شبات نیورپ و  شبات  هب  نینچمه  راهب و  هب  ابیز  ةرهچ  هیبشت  - 3 داب .  هب  تکرح  تعرس  رد 

. رهپس هب  رکشل  هیبشت  - 5 ناتسوب . هب  هناخ  یگتسارآ  هیبشت  - 4 دیشروخ .
: دنتسه نینچ  تایبا  نیا  زا  ییاه  هنومن 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 696 

http://www.ghaemiyeh.com


: هیبشت
راهب ربا  وچ  دمآ  ردنا  هوک  ز  ربا :  هب ، هبشم 

لیئربج ناج  هب  لیپ و  هدنژ  نت  هب 
داب وچ  دمایب  شفاهدژا  یک  داب :  هب ، هبشم 

راهب نوچ  خر  هب  ورس و  وچ  الاب  هب   : راهب ، هب هبشم 
رایرهش دش  داش  وا  رادید  هب 

تسین ورس  نمچ  رد  وت  يالاب  هب  : نیورپ  ، هب هبشم 
هاش تسد  یمه  دنام  دیشروخ  هب  : دیشروخ ، هب هبشم 

تشهب غاب  وچ  ار  خر  دیشروخ  هس 
90 رانک (  رد  ار  لاز  نت  هتفرگ  ) 

9 لین (  دور  لد  هب  نمهب  ربا  فک  هب  ) 
25 داهن (  رس  رب  جات  نیمز  ناریا  هب  ) 

49 رایرهش (  ةدننام  زیچ  ره  هب  ) 
1808 راهب (  هام  هب  ناتسلگ  ناسب  ) 

97 تسین (  ورپ  شبات  وت  راسخر  وچ  ) 
947 هالک (  دزارفرب  لمح  ردنا  وچ  ) 

53 تشکن (  ربونص  ناشیا  وچ  دبوم  هک  ) 
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هرسیم رب  درک  نیزگ  یهاپس 
تسا رترب  یهس  ورس  الاب ز  هب 

دوب هاش  یس  لاس  نورد  یتیگ  هب 
وه ا نایم  نابات  دیشروخ  وچ 

رهپس رب  يرتشم  نوچ  هدنزورف   : يرتشم هب ، هبشم 
دوب هراپ  دصراچ  ورب  دّرمز  : حزق سوق   ، هب هبشم 

يدب هشون  يودرگ  تفگ  ودب  دیهان :  ، هب هبشم 
: هراعتسا

درپس ناشیدب  هس  ره  دروایب 
دروخلاس دش  هنازرف  نودیرف 

748 هرب (  جرب  نابات ز  دیشروخ  وچ  ) 
255 تسا (  رکیپود  هب  نابات  دیشروخ  وچ  ) 

11 دوب (  هاگ  رب  دیشروخ  وچ  یبوخ  هب  ) 
20 اورنامرف (  هاش  ورب  هتسشن  ) 

38 رهم (  مارآ و  يداش و  ياج  همه  ) 
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1141 دوسپان (  حزق  سوق  وچ  يزبس  هب  ) 
1781 يدب (  هشوخ  جرب  رد  دیهان  وچ  ) 
53 درگ (  هاش  هس  دوب و  ون  هام  هس  هک  ) 

54 درگ (  دروآ  ردنا  راهب  غاب  هب  ) 
هدافتسا یموجن  تاحالطصا  زا  اهنآ  رد  همانهاش ، رد  یسودرف  هک  يدراوم  رگید  زا   . 3-3

هّتبلا هک  تس  دارفا  ییابیز  فیصوت  ای  یگنج و  ياه  هنحص  هب  طوبرم  ياهقارغا  تسا ، هدرک 
: دنتسه نینچ  اهقارغا  نیا  زا  ییاه  هنومن  تسا . هیبشت  مه  اه  هغلابم  اهقارغا و  نیا  تخاسریز 

نیچ هب  دنیبن  وا  نوچ  يارآ  تب   : ییابیز فیصوت 
تسا رترب  یهس  ورس  الاب ز  هب 

دوب هاش  یس  لاس  نورد  یتیگ  هب 
نمس تسلگ و  شیاپ  هب  ات  رس  ز 

: اه هعلق  اهخاک و  فیصوت 
دید هوک  یکی  ایرث  ردنا  رس 

دومن ناویک  رترب ز  شناویا  هک 
باحس ردنا  رس  دراد  ياج  یکی 

كامس ردنا  كرات  دب  خاک  یکی 
كاپ نادزی  داد  ارت  رم  ناهج  تردق :  نایب 

دنژن كاخ  مدیسر ز  ناویک  هب 
تسارم یهاش  هب  رسارس  یناهج 

رو ا یهاش  شیوخ و  رتخد  مهد 
101 نیرفآ (  دننک  نیورپ  هام و  ورب  ) 

255 تسا (  رکیپود  هب  نابات  دیشروخ  وچ  ) 
11 دوب (  هاگ  رب  دیشروخ  وچ  یبوخ  هب  ) 

101 نمی (  لیهس  رب  یهس  ورس  هب  ) 
87 دیشک (  دهاوخب  هراتس  یتفگ  هک  ) 
38 دوسب (  دهاوخب  هراتس  یتفگ  هک  ) 

77 بآ (  رعق  زا  هدروآرب  هراچ  هب  ) 
87 كاخ (  بآ و  زا  هن  جنر و  تسد  زا  هن  ) 

56 كاخ (  هریت  ات  دیشروخ  هدنبات  ز  ) 
8 دنمجرا (  رادمان  لدکین  نآ  زا  ) 

421 تسارم (  یهام  جرب  ات  واگ  رد  ) 
234 ارو (  یهام  جرب  زا  رس  مرآرب  ) 

137 یسودرف / یکبس  ياه  هصیصخ  زا  یکی  یموجن  تاحالطصا  صاخ  دربراک 
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تسرترب اوه  زا  وا  موطرخ  هک 
یتشادرب وید  یت  ساوخ  نوچ  هک 

ناور رهپس  دش  نیمز  یتفگ  هک  : دربن فیصوت 
غیم تسب  اوه  ناراوس  درگ  ز 

1124 تسروای (  لحز  ار  وا  رم  نودرگ  ز  ) 
20 یتشارفارب (  نودرگ  هب  نوماه  ز  ) 
169 ناور (  يدنه  غیت  زا  دراب  یمه  ) 

75 غیت (  دالوپ  هدنشخرد  قرب  وچ  ) 
رد داضت  سانج و  نوچ  ییاهشیارآ  تاحالطصا ، نیا  زا  هدافتسا  اب  یسودرف  نینچمه   . 4-3

: میناوخیم ریز  رد  ار  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هک  تسا  هدرک  داجیا  دوخ  مالک 
: دیاز سانج 

هام ریت  زا  دوب  نوگ  هریت  وه ا  ریت :) )و( هریت )
: عراضم سانج 

ارو یهاش  شیوخ و  رتخد  مهد  (: یهام )و( یهاش )
غیم تسب  اوه  ناراوس  درگ  ز  غیت :) )و( غیم )

يدب هشون  يودرگ  تفگ  ودب  (: هشوخ )و( هشون )
: رّرکم سانج 

روه گنچرخ  گنچ  زا  رس  دزرب  وچ 
: فّرطم سانج 

دیش ریش  ۀمشچ  زا  رس  دزرب  وچ  (: دیش )و( ریش )
: قاقتشا

تفگب نیا  وا  هک  دش  مرواب  نونک  (: نادرگ )و( نودرگ )
: داضت

دنژن كاخ  مدیسر ز  ناویک  هب  كاخ :)  ) و ناویک ) )
هام خرچ  ات  هشیدنا  رب  یهام  ز  هام :)  ) و یهام ) )
یتشادرب وید  یتساوخ  نوچ  هک  (: نودرگ )و( نوماه )

500 هایس (  ربا  هوک  رب  تشگ  یمه  ) 
234 ارو (  یهام  جرب  زا  رس  مرآرب  ) 
75 غیت (  دالوپ  هدنشخرد  قرب  وچ  ) 

1781 يدب (  هشوخ  جرب  رد  دیهان  وچ  ) 
768 روش (  گنهآ و  گنج و  زا  رپ  دش  ناهج  ) 

1631 دیپس (  یمور  يور  نوچ  تشگ  ناهج  ) 
341 تفهن (  دراد  هچ  نادرگ  نودرگ  هک  ) 
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8 دنمجرا (  رادمان  لدکین  نآ  زا  ) 
91 هالک (  رس  رب  داهنن  هاش  وت  وچ  ) 

20 یتشارفارب (  نودرگ  هب  نوماه  ز  ) 

هجیتن

. دنا هتشاد  یسودرف  ۀمانهاش  رد  يا  هدرتسگ  باتزاب   ، نایناریا یموجن  ياهرواب  تاحالطصا و 
: هک تسا  هدوب  تروصنیدب  باتزاب  نیا 

. دنا هدمآ  همانهاش  رد  تاحالطصا  نیازا  دروم  تصش  دصکی و  زا  شیب   1-
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دنتسه یسراف  همانهاش ،  رد  هدش  هدافتسا  یموجن  ياه  ژاو ه  دصرد  جنپ  داتفه و  زا  شیب   2-
زا رتشیب  همانهاش ، رد  دوجوم  بّرعم  ای  یبرع  ياه  هژاو  ریگبش و ...  هاگپ ، نیورپ ، هرب ، ِریظن 

جاور یسراف  نابز  رد  هک  دنا  هدش  لیکشت  لمح و ...  قرب ، دسا ، ریظن :  يا  هداس  ياه  هژاو 
. دنراد يدایز 

رد تساهنآ  قن ش  دنراد ، یموجن  ياهرواب  تاحالطصا و  هک  یمهم  ياهدربراک  هلمج  زا   3-
: دندش تفای  ریز  دراوم  همانهاش  رد  هک  ناناملسم  نایناریا و  تاداقتعا  نایب 

ندوزفا رب  ینبم  ینوگانوگ  ياه  هناشن  شخب ، نیا  رد  ایند :  شنیرفآ  هب  طوبرم  تاداقتعا  فلا -
هتفرگ تروص  یبهذم  فلتخم  دیاقع  اب  اهنآ  نتخاس  گنهامه  تهج  یسودرف ، تایبا  رییغت  و 

. تسا
يارگلقع ۀیحور  ضراعت  اهناسنا :  یگدنز  رد  كالفا  ناگراتس و  ریثات  هب  طوبرم  تا  داقتعا  ب -

مه همانهاش  ياهناتساد  رد  نآ  ياهدومن  هک  مالسا  زا  شیپ  نایناریا  يارگربج  یسودرف و 
. تسا هجوت  لباق  شخب  نیا  رد  دراد ، دوجو 

شزومآ و زا  دنم ي  هرهب  اب  ، یصاخ دارفا  دهدیم  ناشن  هک  دراد  دوجو  یتایبا  همانهاش  رد  پ -
. دندوب لوغشم  ناریا  رد  ییوگشیپ  یسانش و  هراتس  لمع  هب  مزال ، رازبا 

زین جورب  لوصف و  اههام ، زور ، هنابش  تاقوا  ریظن  فلتخم ، یموجن  عیاقو  ياهیراذگمان  ت -
عیاقو رثا  رب  رتشیب  هک  نایناریا  ياهنشج  مان  نینچمه  تسا و  هتشاد  باتزاب  همانهاش  رد 

. دوشیم هدید  رثا  نیا  رد  دنا ، هدوب  یموجن 
. دنکیم نایب  ار  يوامس  مارجا  یعیبط  ياهیگژیو  تایبا ، یخرب  رد  یسودرف  ث -

. دراذگیم رثا  ناتساد  کی  رب  دوریم و  رتارف  هژاو  حطس  زا  یموجن  ياهرواب  ریثات  هاگ ، ج -
، هنمراعتسم ای  هلراعتسم  هب و  هبشم  ای  هبشم  ناونعب  یموجن  تاحالطصا  زا  هدافتسا   4-

نیا ياهدربراک  رگید  زا  داضت ، سانج و  نوچ  یعیانص  داجیا  تهج  اهنآ  زا  هدافت  سا  نینچمه 
. دنتسه همانهاش  رد  تاحالطصا 

اهتشاددای
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(private style : (1 و individual style.
139 یسودرف / یکبس  ياه  هصیصخ  زا  یکی  یموجن  تاحالطصا  صاخ  دربراک 

عبانم تسرهف 

. یهاگشناد رشن  زکرم  نارهت :   ، لوا پاچ  كاخ ، نامسآ و   (، 1376 هامجات (  یفصآ ،  1-
. سوت تاراشتنا  نارهت : موس ،  پاچ  راهب ، دادرهم  هدنرازگ : شهدنب ،  (، 1385 غبنرف (  یگداد ،  2-

ةزوم سیونتسد  زا  همانهاش   ،) همانهاش ۀمدقم  هب  هزات  یهاگن   (، 1382 سابع (  ییوخ ،  بایرز   3-
. نارهت هاگشناد  تاراشتنا  نارهت :   ، مود پاچ  ینیوج ، هّللازیزع  رتکد  ملق  هب  سنارولف ،)

. هاگآ تاراشتنا  نارهت :   ، متشه پاچ  یسراف ،  رعش  رد  لایخ  روص   (، 1380 اضردمحم (  ینکدک ،  یعیفش   4-
، ما هدنز  نم  هک  سپ  نیا  زا  مریمن  ، ) یسودرف موجن  یسانش و  هراتس  شناد   (، 1369 زارفارس (  ینزغ ،   5-

. نارهت هاگشناد  تاراشتنا  : نارهت ، لوا پاچ  ، هدوتس اضرمالغ  ششوک  هب  یسودرف ؛) ةرگنک  تالاقم  ۀعومجم 
. سمره تاراشتنا  نارهت :   ، مود پاچ  وکسم ، ) پاچ  ۀیاپ  رب   ) همانهاش  (، 1384 مساقلاوبا (  یسودرف ،   6-
 ، یسراف رعش  رد  یناهیک  ياه  هژاو  اب  هارمه  یموجن  تاحالطصا  گنهرف   (، 1381 لضفلاوبا (  یّفصم ،  7-

. یگنهرف تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  نارهت :  موس ، پاچ 
 ، لوا پاچ  یسراف ،  تایبدا  رد  اه  هراو  ناتساد  ریطاسا و  گنهرف   (، 1386 رفعجدمحم (  یقحای ،   8-

. رصاعم گنهرف  تاراشتنا  نارهت :
پاچ راگزومآ ،  هلاژ  ششوک  هب  یلضفت ،  دمحا  همجرت  درخ ،  يونیم   ( ، 1385 مولعمان (  فلؤم   9-

. سوت رشن  نارهت :  مراهچ 

تایبدا رد  موجن  - 2

هراشا

مارجا عاوـنا  بورغ  عوـلط و  دـهاش  هیلوا  ياـهناسنا  تسا . رـشب  هجوـت  دروـم  تاـعوضوم  نیلوا  زا  یکی  نآ  هب  طوـبرم  لـئاسم  موـجن و 
. دش يزیرهیاپ  موجن  ملع  تفرگ و  رارق  نایمدآ  هجوت  دروم  جیردت  هب  اهدنیآرف  نیا  مظن  دندوب . يوامس 

( نیرهنلا نیب   ) تارف هلجد و  يهناخدور  ود  نیب  هک  لـباب  مدرم  دنتـسه . ناگراتـس  اـب  ییانـشآ  رد  مدرم  نیرتهقباـسرپ  ناتـساب  ياـهینیچ 
دندوب . انشآ  زور ) لاس و 11   18  ) اهیگتفرگ دیشروخ  بوانت  يهرود  یکلف و  ياهتروص  اب  زین  دندرکیم ، یگدنز 

زا لبق  لاـس  دودح 300  هک  نانوی  یناتـساب  نّدـمت  دـندوب . انـشآ  موجن  ملع  اب  نانهاک )  ) يرـصم نویناحور  زین  رـصم  يهنعارف  نارود  رد 
تشاد . یناوارف  ریثأت  موجن  ملع  تفرشیپ  رد  دمآ ، دیدپ  هنارتیدم  يایرد  فارطا  رد  حیسم  دالیم 

تفرشیپ رد  دندرک و  تیلاّعف  موجن  يهزوح  رد  نایناریا  زا  يدایز  نادنمشناد  تسا . ناهج  رد  موجن  ملع  ياههاگتـساخ  زا  یکی  زین  ناریا 
، یمزراوخ ینوریب ، ناحیروبا  داتفا . نایرج  هب  یموجن  ياهشهوژپ  زا  یهوبنا  یمالسا ، ندمت  ییافوکش  اب  دنتشاد . یفرگش  ریثأت  ملع  نیا 

ملع تفرـشیپ  رد  یمالـسا  نّدـمت  يهنماد  رد  یناریا  نادنمـشناد  زا  رگید  يرایـسب  یـسوط و  نیدلاریـصن  هجاوخ  يروباشین ، مایخ  میکح 
لوادـج درکیم و  راک  دادـغب  يهناخدـصر  رد  یمزراوخ  درک . فیلأت  باتک  لقادح 113  ینوریب  ناحیروبا  دنتـشاد . يدایز  مهـس  موجن 

میوقت يزیرهیاپ  اب  يروباشین  ماّیخ  میکح  درک . یناوارف  کمک  موجن  شناد  تفرـشیپ  هب  شایـضایر ، هدرتسگ  شناد  اب  هارمه  وا  یموجن 
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هب یـساسا  هچ  رب  وا  دـهد  ناشن  هتـسناوتن  یـسک  زونه  درک . باختنا  ار  دـیدج  لاس  زاغآ  يارب  نامز  نیرتهب  دیـشروخ ، ساسا  رب  یلـالج 
، یموجن ياـهشرازگ  میظنت  هب  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  ياـهشالت  تسا . هتفاـی  تسد  یموجن  یـضایر و  تابـساحم  زا  یتـقد  نینچ 

ياهراک دنیوگیم  نادنمشناد  زا  يرایسب  یتح  دش . يدعب  نامجنم  ياهدرواتـسد  زا  يرایـسب  ياشگهار  دیدرگ و  رجنم  جیز ، هب  موسوم 
ناریا هاگیاج  يواکاو  يارب  تسا . هدوب  یـسمش  يهموظنم  زا  دیدج  لدـم  يهئارا  رد  کینرپوک  شخبماهلا  یـسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ 

یبرع و هب  سویملطب ، یطـسجملا  باـتک  زا  یـشخب  یمالـسا  نارود  رد  هک  تسا  يرورـض  دـیفم و  زین  هتکن  نیا  هب  هجوـت  موـجن  ملع  رد 
رارق دانتـسا  دروم  دیـشاپ ، مه  زا  ار  یـسویملطب  رکفت  کـینرپوک  يهیرظن  هک  یناـمز  اـت  دـش و  همجرت  نیتـال  هب  یطـسو  نورق  رد  اهدـعب 

ملع نیا  رد  ار  ناـیئاپورا  بیترت  نیدـب  تفر و  اـپورا  هب  یناریا  یمالـسا -  ندـمت  قیرط  زا  موـجن  شناد  تفگ  ناوـتیم  نیارباـنب  تفرگ .
. درمش ناریا  مالسا و  رادماو 

ظفاح راعشا  رد  موجن 

هراشا

راعـشا رد  ریثأـت  روضح و  نیا  رولبت  نیرتـالاب  تسا . هدوب  راذـگریثأت  زین  نیمز  ناریا  یمومع  گـنهرف  رد  نآ  هب  طوـبرم  لـئاسم  موـجن و 
ياهمان تاحالطـصا و  هاگ  نارعاش  تسا . یّلجتم  یماظن و ... یناقاخ ، یئانـس ، يدعـس ، ظـفاح ، نوچ  یگرزب  نایارـس  نخـس  نارعاـش و 

خوسر مدرم  يهدوت  نهذ  رد  هک  یفارخ  راکفا  زا  یخرب  ّدر  يارب  هاگ  دـندروآیم و  دوخ  مالک  رد  هیبشت  اـی  هراعتـسا  ناونع  هب  ار  یموجن 
دوب . هدرک 

هنازرف دنمشناد  رعاش و  نیا  دهدیم  ناشن  هک  هدرب  راک  هب  دوخ  راثآ  رد  رتشیب  ار  یموجن  راکفا  تایلجت و  نیا  زا  یخرب  ظفاح  نیب  نیا  زا 
: مینکیم دای  ار  وا  تاراشا  زا  ییاههنومن  هک  تسا  هتشاد  اناوت  یتسد  زین  تئیه  رد  رعش  باتک و  ملع  رب  هوالع 

اههیانک تاهیبشت و 

دیوگیم : وا  فیصوت  رد  دراد و  ياهرهچیرپ  رای  شایبدا  ینافرع و  تیصخش  نآ  اب  زاریش  يهجاوخ 
درک  ناوتن  اپ  رس و  یب  ره  هب  تسود  تبسن  تفگ  ناوتن  کلف  هام  لثم  هب  ار  شضراع 

ناگراتس ولألت  ییاج  رتمک  رد  تسا و  رترب  كالفا  مامت  زا  شرظن  رد  ظفاح  رای  هک  دید  میهاوخ  میـشاب ، هتـشاد  وا  ناوید  رد  يریـس  رگا 
دراد : يربارب  رهچیرپ  رای  نآ  اب  ناشخرد 

تسیک هنادکی  رهوگ  هک و  ياتکی  رد  نیبج  هرهز  خرهام  شوهاش  نآ  برای 

نامسآ زمر  زار و  ظفاح و 

دنادیم : ینامسآ  تاکرح  زمر  زار و  رد  ار  دوخ  یتخبروش  یتخبشوخ و  هکلب  تسین  هسیاقم  رد  شرای  اب  ار  نامسآ  طقف  ظفاح 
ماب هب  يرون  وترپ  هک  دوب  علاط  دوش  قفا  زا  دارم  هام  هک  یبش  دزادنا  مامت  هام  نادب  هعرق  را  تتخب  رآرب  دیـشروخ  هشوگ  هلک  رـس ز  ظفاح 

وت تعلط  باتفآ  وک  رس  قرـشم  تسبکوک ز  نیمادک  رد  تلود  ریثأت  نیا  برای  تسبـشما  تولخ  لها  دنیوگ  هک  يردق  بش  نآ  دتفا  ام 
تسناد  هم  دید و  دیهان  هک  تسیرگ  نانچ  ممشچ  ناهگرحس  علاط  بکوک  روج  تسا ز  نویامه  معلاط  دنک  عولط  رگا 

. متشادنپ هام  ار  نآ  نم  درک و  عولط  دیهان  هاگرحس  رد  هک  متسیرگ  ردقنآ  هنامز  ماکبان  شدرگ  راگزور و  يافج  زا  ینعی 
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ظفاح نامسآ 

ظفاح راعـشا  رد  يریـس  تسا . هدوبن  هبیرغ  نامـسآ  اـب  دوخ  رـصع  مه  مدرم  رگید  نوچ  مه  زین  وا  هک  تسا  نآ  رگناـیب  ظـفاح  رکفت  عون 
دنکیم . نادنچ  ود  نامیارب  ار  نامسآ  ییابیز 

تسا  نیمز  متفه  شمتشه  خرچ  هک  قشع  تئیه  ملع  تسا  یملع  بجع 
دنادیم : زور  ات  يرادیب  بش  ار  یکلف  عاضوا  نامسآ و  زا  شایهاگآ  لیلد  وا 

مرامشیم رتخا  زور  ات  بش  هک  نودرگ  عاضوا  سرپب  نم  مشچ  ز 

یسمش يهموظنم 

ياهلاس هب  هجوت  اب  دـناهدش . هتفرگ  راک  هب  فلتخم  ياه  مان  اب  لحز  يرتشم و  خـیرم ، دـیهان ، دراطع ، هام ، دیـشروخ ، اهراب  وا  راعـشا  رد 
دندوب . هدشن  هتخانش  زونه  یسمش  يهموظنم  رگید  يهرایس  هس  نامز  نآ  ات  هک  درب  نامگ  ناوتیم  ظفاح  یگدنز 

لک لقع  تسوت  تکوش  تفـص  دراطع  ءاـشنا  هک  يا  دراد  یباحـس  شیپ  رد  هک  تسا  یباـتفآ  فلز  هدرپ  سپ  شیاـمن ز  دیـشروخ  هاـم 
هم هرط  ریگب  شروشحلـس  خـیرم  یگنچ و  هرهز  بعل  هب  نمیا  نامـسآ  رکم  دـش ز  ناوـتن  هک  یم  رواـیب  داـب  وـت  ناوـید  شکارغط  رکاـچ 

نکـشب يرتشم  سوق  ات  ود  ناوربا  هبریگب  باتفآ  ریـش  رظن  ناوهآ  هبتـسا  لحز  هرهز و  ریثأـت  سحن ز  دعـس و  هک  ناوخم  هصق  ياهرهچ و 
مرپهش  تیص  دونشیم  شرع  سوواط  هاگراب  جوا  نیرد  زاب  هک  ادخ  رکش 

تسا . دیشروخ  زا  هیانک  سوواط  تیب  نیا  رد 
ار دوشیم  هدـید  یـصاخ  ناکم  رد  تعاس  ناـمه  رد  زور  ره  رد  تسا و  زور  تشه  تسیب و  هک  ار  هناـهام  رود  کـی  ره  رد  هاـم  ناـکم 

دناسریم : لزنم  هب  امئاد  ار  اهنیا  دنوادخ  هدش ، هتفگ  رعش  رد  هک  تسا  هام  هدزاود  نامه  مه  دیشروخ  لزانم  دنیوگیم و  هام  لزانم 
ناسر  زاب  نم  هب  زین  ارم  يور  هم  رای  دنسر  وت  رما  هب  وچ  لزنم  هب  دیشروخ  هام و 

رد هک  تسا  یتفرعم  يوجتسج  یپ  رد  كالفا  رد  تسا و  هدنار  نخس  اهنامـسآ  تمظع  نایب  رد  رایـسب  دوخ  ناوید  رد  زاریـش  يهجاوخ 
دیوگیم : هتفای  ار  نآ  تیاهن 

مشورفن  يوج  هب  ار  ناهج  کلم  ارچ  نم  تخورفب  مدنگ  ود  هب  ناوضر  هضور  مردپ 
درک ؟ هضواعم  ار  نآ  ناوتب  مدنگ  ود  اب  هک  تسیچ  ناوضر  هضور  دزرین  يوج  هب  تمظع  نیا  اب  ناهج  کلم  رگا 

دنادیم : يزرورهم  ار  هیلاع  تاجرد  هب  ندیسر  يارب  هار  نیرتهب  وا 
نانز  خرچ  یسر  دیشروخ  هگتولخب  ات  زروب  رهم  وشم  تسپ  ياهن  هرذ  زا  رتمک 

مینیبب تسه  هک  روط  نآ  ار  یهلا  رونا  رون  میناوتیمن  زگره  اهناسنا  ام  تسا  دقتعم  دنادیم و  دنوادخ  يهناشن  هیآ و  ییابیز  هب  ار  ملاع  وا 
ار تسا  باتفآ  زا  ياهیاس  وا  ریبعت  هب  دریگیم و  نآ  زا  ار  شرون  هک  هام  یلو  میرگنب  دیشروخ  هب  میقتـسم  میناوتیمن  زگره  هک  روطنامه 

دید : ناوتیم  یتحار  هب 
یتخادنا  باتفآ  رب  ياهیاس  يدرک  فطل  یتخادنا  باقن  نیکشم  طخ  زا  هام  رب  هک  يا 

دوشیم . نومنهر  ار  ام  دنکیم و  هولج  ابیز  وا  يهیاس  رد  هللا  رون  هک  دراد  تبترم  یمتخ  ترضح  سدقم  دوجو  هب  ياهراشا  هتبلا  هک 

دشیدنایم . زور  نآ  يارب  دوش و  هدیسر  شلامعا  باسح  هب  دیاب  هک  يزور  دنزیم ، باسحلا  موی  هب  يرذگ  ناوید  ینایاپ  راعشا  رد  و 
همه نیا  اب  تفگدیمد  دیشروخ  يدیتفخب و  تخب  يا  متفگ  ورد  ماگنه  دمآ و  شیوخ  هتشک  زا  مدای  ون  هم  ساد  مدید و  کلف  زبس  عرزم 
نکم دزد  بش  رتخا  رب  هیکت  وترپ  دـص  دـسر  دیـشروخ  هب  وت  غارچ  زا  کلف  هب  احیـسم  وچ  درجم  كاپ و  يور  رگ  وشم  دـیمون  هقباـس  زا 
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دب مشچ  ونشب  تحیصن  تسنارذگ  یبوخ  رود  شوگ  دراد  نارگ  هچ  را  لعل  رز و  راوشوگ  ورسخیک  رمک  دربب و  سوواک  جات  رایع  نیاک 
هم نمرخ  قشع  ردـناک  تمظع  نیا  شورفم  وگ  نامـسآ  ورگ  دیـشروخ  هم و  زا  درب  هک  دـنار  یقدـیب  نسح  هصرع  رد  هک  وت  لاـخز  رود 

ورب  زادنیب و  هنیمشپ  هقرخ  نیا  ظفاح  تخوس  دهاوخ  نید  نمرخ  ایر  دهز و  شتآ  وج  ود  هب  نیورپ  هشوخ  يوجب 
تارایـس رگید  اما  تفای  ناوتیم  دیهان  رگید  مان  اب  ار  هرهز  تسا و  هدش  دای  زین  روخورهم  نوچ  ییاهمان  اب  دیـشروخ  زا  ظفاح  راعـشا  رد 

. میباییم فراعتم  انشآ و  یماسا  نامه  اب  ار 

رگید ناگراتس 

يهراتس هس  یبطق ،)  ) اهنت يهراتس  نوچ  یناگراتس  دناهتـشاد . دوخ  يارب  یهاگیاج  ظفاح  دزن  رد  زین  يرگید  ناگراتـس  دیـشروخ  زا  ریغ 
حمار . كامسو  شورس )  ) قویع رابج ، یکلف  تروص  دنبرمک 

تودـع دوسح و  رب  تسا  نعط  سپ  رد  مادـم  تسداد  اـههدژم  هچ  مبیغ  ملاـع  شورـس  بارخ  تسم و  شود  هناـخیم  هب  هک  تمیوگ  هچ 
تیاده  بکوک  يا  يآ  نورب  ياهشوگ  زا  دوصقم  هار  تشگ  مگ  مهایس  بش  نیا  رد  دریگ  نانع  بش  زور و  نآ  زا  هزین  كامس 

. تسا یبطق  يهراتس  نامه  نیقی  هب  بیرق  لامتحا  هب  تیاده  بکوک 

ظفاح لاله  تیؤر 

دنادیم نیریش  یلو  راوشد  يراک  ار  لاله  تیؤر  وا  دنکیم . هجوت  بلج  هک  تسا  يرگید  عوضوم  زین  ظفاح  راعشا  رد  هام  لاله  تیؤر 
راک : نیا  يهلاو  هتفیش و  ار  لاله  يهدننیب  و 

میاهداهن وربا  مخ  نآ  رب  بلط  مشچ  هام  ناگراظن  وچ  دـیما  هشوگ  رد  دور  باقن  رد  وربا و  هشوگ  هب  دـنز  هراظن  ناگراچیب  هر  ون  هاـم  وچ 
وز  هالک  كرت  کمایس و  رسفا  زا  ناشن  دهدیم  همرس  ره  لاله  لکش 

دننیبب : ار  نآ  دنناوتیم  ناکاپ  طقف  هک  تسا  دقتعم  دنادیم و  يداقتعا  رایسب  ار  ون  هام  ندید  وا  یتح 
تسین  هراپهام  نآ  هولج  ياج  هدید  ره  لاله  نوچ  دید  ناوت  كاپ  مشچ  هب  ار  وا 

تسا : هدرک  هیبشت  کیراب  لاله  هب  ار  شیوخ  یناوتان  فعض و  هاگ  و 
یلاله نوچ  کیراب  مناوتان  صخش  دش  تبوخ  يور  رهم  زک  نم  لد  رب  رآ  محر 

یموجن تاحالطصا 

تسا : هتشاد  ییانشآ  زین  عافترا و ... هلباقم ، نارق ، نوچ  یموجن  میهافم  اب  ظفاح  دنهدیم  ناشن  نئارق  هک  روطنیا 
يرتشم : هام و  نارق 

دننک  نارق  هم  يرتشم و  هک  نامزنآ  تفگ  دوریم  هلجح  رس  هب  یک  هجاوخ  هک  متفگ 
تسا . زیاج  نآ  رد  جیوزت  ًاصوصخ  هدوب و  دعس  ینارق  هام  يرتشم و  نارق  یموجن  تاحالطصا  گنهرف  رد 

هلباقم :
دوب  هلباقم  نم  رای  خر  هام و  نایم  شود  هک  تسه  دعس  يرظن  مرتخا  ز 

هدوب : دنلب  لابقا  ناشن  هک  دیشروخ  نتفرگ  عافترا 
منیبیمن نانچنآ  تقو  علاط  هک  ارچ  ریگب  شیع  عافترا  حدق  باتفآ  ز 
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یکلف روص 

ای ازوج  یمور ،  گـنچ  اـی  نونغرا  نیورپ ، يهشوخ  نوچ  يروـص  تسا ، هتفر  ناـیم  هب  نخـس  مه  یکلف  ياـهتروص  زا  ظـفاح  راعـشا  رد 
ریت و .... ای  مهس  رابج ،

هرهز دـنک  زاس  نونغرا  کلف  دیـشمج  هناخبرط  يایاوز  رد  میـشورخن  ارچ  میلانن و  هصغ  زا  نوچ  تسا  رنه  لها  نزهر  کلف  زاس  نونغرا 
وجود  هب  نیورپ  هشوخ  يوجب  هم  نمرخ  قشعردناک  تمظع  نیا  شورفموگ  نامسآ  عامس  گنهآ  هب 

تسا . هدش  هدربمان  ریت  یکلف  تروص  زا  ماهیا  هب  ظفاح  رعش  رد 
دنب رد  هدقع  تسمرس  ات  هدب  هداب  کلف  ریت  ماهدروخ  دریگ  نامک  نوچ  هلمح  درب  خرچ  ریت  هب  دشک  غیت  نوچ  نوخ  جوم  دسر  هام  جوا  هب 

منکف  ازوج  شکرت  رمک 
تسا : هتفگ  ایرث  مظن  ای  دقع  هب  دوخ  مظن  ندوب  دننام  شیوخ و  رعش  شیاتس  رد  راب  ود  يزاریش  هجاوخ 

ار  ایرث  دقع  کلف  دناشفا  وت  مظن  رب  هک  ظفاح  ناوخب  شوخ  ایب و  یتفس  رد  یتفگ و  لزغ 
تسا : هدش  هارمه  رثن  لباقم  رد  مظن  اب  یهاگ  رعش  رد  تهج  نیدب  تسا و  داحتا  یگتسبمه و  تیعمج و  رادومن  نیورپ  يهعومجم 

حدـق ماج و  اب  هک  ظعاو  زا  هن  ونـشب  نمز  يدـنر  یتسم و  زومر  مرتمک  هک  زا  منکن  ارچ  رد  مظن  نم  هاش  مان  هب  ایرث  مظن  درک  وچ  نودرگ 
منیورپ  هام و  میدن  مدره 

تسا : رابج  یکلف  تروص  يهرابرد  تیب  ود  دنکیم  هجوت  بلج  یلیخ  ظفاح  راعشا  رد  هک  یعوضوم 
شکرت رمک  دنب  رد  هدقع  تسمرـسات  هدب  هداب  کلف  ریت  ماهدروخ  مروخ  یم  دـنگوس  مهاش و  مالغ  ینعی  مربارب  لیامح  داهن  رحـس  ازوج 

منکف  ازوج 
ءازوجلادی ءازوجلا ، بکنم  : دنکیم دای  هنوگ  نیا  ار  نآ  ناگراتـس  نیرتروهـشم  نویرا  ای  رابج  حرـش  رد  یموجن  تاحالطـصا  گنهرف  رد 

ءازوجلا . فیس  ءازوجلا و  قاطن  ءازوجلا ، مزرم 
یکی ببـس  دـیابن  كارتشا  نیا  یلو  تسازوج  رابج ، رگید  روهـشم  مان  هک  تسنآ  تروص  نیا  ناگراتـس  مان  اب  ازوج  ماـن  یهارمه  تلع 

رابج هلماجم  يور  زا  یهاگ  تلع  نیمه  هب  . دوشب تسا  موس  جرب  نامأوت و  ای  رکیپ  ود  تروص  هک  یلصا  يازوج  اب  رابج  تروص  نتسناد 
دناهتفگ . مه  نامأوت  ار 

ود نآ  ناـیم  صیخـشت  رکیپ و  ود  يارب  مه  راـبج  تروص  يارب  مه  تسا  یکرتـشم  ياـهمان  رکیپود  ناـمأوت و  ازوج و  یـسراف  رعـش  رد 
رابج تروص  صوصخم  هک  ازوجلا  هقطنم  اـی  ازوجلا  قاـطن  ینعم  هب  شکرت  رمک  دـنبرمک و  دـننام  ياهنیرق  دوجو  اـب  رگم  تسا  لکـشم 

تسا .
دیـشروخ سوق و  یکلف  تروص  رد  يرتشم  هک  هدـناجنگ  يرعـش  رد  ار  نآ  هک  داد  يور  ياهژیو  یموجن  دادـیور  ظفاح  تایح  نامز  رد 

هدوب : هدش  عقاو  ریش  ای  دسا  یکلف  تروص  رد 
نکشب  يرتشم  سوق  ات  ود  ناوربا  هب  ریگ  باتفآ  ریش  رظن ، ناوهآ  هب 

اب ار  نآ  لاس  ای  دندرکیم و  تبث  هناگ  تفه  روص  رد  ار  اههراتـس  دیـشروخ و  ناکم  هژیو ، ياهدادیور  تبث  يارب  هدوب  موسرم  میدـق  رد 
هدوب نیورپ  هشوخ  ای  هلبنس  رد  هام  ازوج و  رد  دیـشروخ  هک  ار  نیدلا  ماوق  هجاوخ  تشذگ  رد  مه  ظفاح  هک  دندرکیم  زمر  دجبا  فورح 

تسا : هدروآ  رعش  رد 
نطو هشوخ  ار  هام  ناکم و  ازوج  ار  رهم  رشبلا  ریخ  ترجه  زا  هاجنپ  دصتفه و 
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ییوگرتخا

روما نارذگ  يارب  هتساوخان  زین  نادنمـشناد  زا  یـضعب  دوب و  هدرک  ادیپ  یـصاخ  هاگیاج  هماع  نیب  رد  هک  ییوگرتخا  یفن  ای  در  رد  ظفاح 
دیارسیم : نینچ  دناهدز  نماد  لئاسم  نیا  هب 

تسین  هراتس  مرج  علاط و  هانگ  اناج  دشُکیم  هک  ارام  هک  سرپب  دوخ  مشچ  زا 
دنادیم : هنایماع  يرواب  یلایخ و  یناتساد  ینعی  هصق  ار  هرهز  ندوب  سحن  دعس و  ییاج  رد  ظفاح 

تسا  لحز  هرهز و  ریثأت  سحن ز  دعس و  هک  ناوخم  هصق  ياهرهچ و  هم  هرط  ریگب 
شاب هتشادن  رواب  تسا ، یمدآ  یگدنز  رد  ناگراتس  یکلف و  تاریثأت  زا  سحن  دعس و  دنیوگیم  هک  ار  هیاپیب  يهناسفا  هصق و  نیا  ینعی 

دیوگیم : تسا  یماکحا  مجنم  هک  میکح  هب  باطخ  اهنآ  تابوسنم  يهرابرد  و 
دنک  ادخ  اهنیا  هک  ریغ  هب  نکم  تبسن  میکح  يا  تحار  رگ  دیآ و  شیپ  جنر  رگ 

ناوتیم اهنآ  زا  هک  هدش  هتفرگ  راکب  ناگراتس  روص و  یماسا  یموجن و  تاحالطصا  زا  ظفاح  راعـشا  رد  زین  يرگید  ياههنومن  اهلاثم و 
، درک هراشا  باتفآ و ... هام و  هرهز ، يرتشم ، لحز ، ، ُ ریاط رسن  رابج ، ای  رکیپود  قایلش ، حمار ، كامس  هلبنس ، زابهـش ، دسا ، ناشکهک ، هب :
، دناهدش هتفرگ  راکب  حیحص  تسرد و  ًالماک  یموجن و  حیحص  تاحالطصا  زا  هدافتسا  اب  اههفارخ و  زا  رود  هب  ًالماک  اهنآ  زا  هدافتـسا  هک 

. دراد اهنآ  گنهرف  نایناریا و  نیب  رد  ملع  نیا  هاگیاج  زا  ناشن  هک 

یسراف تایبدا  رد  یموجن  ياهرازبا 

ناوارف یسراف  رعش  رثن و  رد  هک  تسا  نیمجنم  تاودا  تالآ و  زا  یکی  بالرطسا  ای  بالرتسا  بای ، هراتـس  امن ، یتیگ  ماج  دیـشمج ، ماج 
تسا . هدش  هتفرگ  راک  هب 

تسا : هدروآ  يرتسبش  دومحم 
هچره يو  زا  دشیم  ادـیپ  هک  تسار  نانچ  شدـندوب  هدرک  تعنـص  هک  دوب  امن  یتیگ  ناک  تشاد  یماج  هک  دوب  اشداپ  یتقو  مان  مج  یکی 

تساوخیم 
تسا : هدروآ  دوخ  نهک  یسراف  يهتشون  رد  يربت  بویا 

د . ــ نسیون بالر  ــ طصا يزات  ه  ــ و ب يا ، ــ من ناهج  ماج  يولهپ  هب  د و  ــ نیوگ بای  هراتس  ار  وا  يرد  یسراپ  نا  ــ بز هب  »
یقروز . ای  يرَود  ای  دوب ، يرک  ای  تسا : يور  هس  زا  هلمج  داهن  نکل  تسا ، عون  رایسب  زا  شاهرادرک  تروص  اهبرض و  و 

تباوث و ناگراتـس  جورب و  ياهتروص  هتـشاگن  يو  رب  کلف ، رادرکرب  تباث  بطق  درگ  رب  درگ ، دشاب  ییوگ  نوچ  هک  دشاب  نآ  يرک  اما 
يدنتشاد . رادرک  نآ  رب  میدق  راگزور  رد  ناگینیشیپ 

دنراد . رادرک  نیرب  نیرتشیب  ام  راگزور  نیردنا  نارخاتم  نهپ و  درگ و  دوب  ياهصرق  نوچ  هک  دشاب  نآ  يرَود  اما 
میدق راگزور  رد  نایسراپ  دنـشاب و  هتـشاگن  ناگراتـس  هگیاج  کلف و  تروص  يو  مکـش  ردنا  و  درگ ، مین  دوب  یماج  رادرکرب  یقروز  و 

دناهتشاد ». رادرک  نیرب 
وا هتفگ  و  دنناوخ . امن  ناهج  ماج  ارنآ  يولهپ  نابزب  تسا : هتفگ  هدرک  ریسفت  شبای  هراتس  هب  هتسناد و  برعم  یسراف  ارنآ  یناهفصا  هزمح 
زا یـضعب  ریغت  اـب  زج  درادـن و  یقرف  نادـنچ  بالرطـصا  اـب  نآ  فورح  هک  دـناهتفگ : دناهتـسناد و  باوصب  نورقم  هدیدنـسپ و  یعمج  ار 

تسین . اهنآ  رد  يرایسب  فالتخا  فورح 
تسا : هدروآ  هنازرف  یسوط  یسودرف 
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ناویک هچ  هرـسکی  ودب  رکیپ  هدـیراگن  هرب  ات  نوردـنا  ماج  هب  یهام  دـیرگنب ز  یمه  روشک  تفه  ورد  دـیدب  داهن و  فک  رب  ماج  نآ  سپ 
ریت  دیهان و  وچ  هام و  وچ  رهم و  وچ  ریش  مارهب و  هچ  زمره  هچ 

تسا : هدروآ  دوخ  راعشا  رد  يزاریش  ظفاح  و 
درکیم اّنمت  هناگیب  تشاد ز  دوخ  هچنآ  درکیم و  ام  زا  مج  ماج  بلط  لد  اهلاس 

یکلف ياه  تروص  ياه  هناسفا  - 3

( لمح  ) هرب

رود ياهنامز  رد  دریگیم . همـشچرس  نانوی  مدرم  زا  هک  تسا  ییالط  مشپ  چوق  ناتـساد  لمح ، يهرابرد  اـههناسفا  نیرتنیریـش  زا  یکی 
هله سوسکیرف و  ياهمان  هب  دـنزرف  ود  وا  زا  درک و  جاودزا  اهربا  يوناب  هلفن ، اب  وا  درکیم . یگدـنز  نانوی  رد  ساـماتآ  ماـن  هب  یهاـشداپ 

هله و يارب  یملاظ  سنج و  دـب  يردامان  ونیا  درک . جاودزا  ونیا  مان  هب  ینز  اب  داد و  قالط  ار  هلفن  ساماتآ ، دـعب  یتدـم  اـما  دـش . لـصاح 
هتـشرب ار  مدـنگ  ياههناد  هک  درک  عناق  ار  شدوخ  نیمزرـس  ناـنز  ونیا  يزور  درکیم . تیذا  رازآ و  تدـش  هب  ار  ناـنآ  دوب و  سوسکیرف 

دید هنوگ  نیا  ار  عاضوا  ساماتآ  هک  یماگنه  دنوش . ور  هب  ور  یطحق  رطخ  اب  مدرم  دنکن و  دـشر  اهمدـنگ  ات  دـنراکب  كاخ  رد  دـننک و 
هب درک و  عیمطت  ار  کیپ  ود  ونیا  اما  دنسرپب ؛ ار  یطحق  لکشم  لح  هار  وا  زا  دنورب و  یفلد  دبعم  رد  ایتیپ  هبهار  شیپ  کیپ  ود  داد  روتسد 

. سوئز نایادـخ  يادـخ  بارحم  رد  سوسکیرف  ندرک  ینابرق  اب  رگم  دوشیمن  لح  لکـشم  هک  دـنیوگب  ساماتآ  هاش  هب  هک  تفگ  اـهنآ 
دیسرن . اجنآ  هب  راک  یلو  درک  تقفاوم  شرسپ  ندرک  ینابرق  اب  یگنسرگ  یطحق و  زا  شموق  تاجن  يارب  هاش 

چوق نیا  دـش . رهاظ  اهربا  يوناب  هلفن ، يوس  زا  ییالط  مشپ  اب  یچوق  دوب ، هدـش  زارد  هاگنابرق  رب  ریجنز  لغ و  رد  سوسکیرف  هک  یماگنه 
هب اـپورا  زا  رفـس  درک . زاورپ  نامـسآ  هب  درک و  راوس  دوخ  تشپ  رب  ار  هله  سوسکیرف و  هوکـشاب  ناویح  نیا  دـیوگب . نخـس  تسناوتیم 

همادا زاورپ  هب  سوسکیرف  هارمه  چوق  دش . قرغ  ایرد  رد  درک و  طوقس  چوق  تشپ  زا  دوبن  شیب  یکدوک  هک  هله  هار  نیب  رد  اما  دوب  ایـسآ 
هک تخادـنا  یتـخرد  رب  ار  وا  مشپ  درک و  یناـبرق  ار  چوق  سیخولک  هاـشداپ  دیـسر . سیخولک  ماـن  هب  ناـهج  تمـسق  نیرترود  هب  اـت  داد 
هک دنادرگزاب  نانوی  هب  ار  چوق  وگرآ ، مان  هب  دوخ  یتشک  اب  نوسال  مان  هب  يدرونایرد  اهدعب  درکیم . تظفاحم  نآ  زا  كانرطخ  ییاهدژا 

. تفر نامسآ  هب  چوق  حور  يو  راک  ساپ  هب 

لوکره

هب دیـسریم . رظن  هب  هدننک  دـیماان  تسخن  دربن  نیا  دـشکب . ار  رـس  دـنچ  یبآ  ياهدژا  کی  تشاد  تیرومأم  لوکره  ینانوی  ریبک  نامرهق 
کی رگم  دـندرکیم ، ینابیتشپ  لوکره  زا  نارو  ــ ناج مامت  دـیئوریم . رـس  ود  درکیم ، عطق  اـهدژا  ندـب  زا  لوکر  ــ هک ه يرـس  ره  ياـج 

زاگ ار  نامرهق  ياپ  يهنـشاپ  بترم  گنچرخ  هچ  رگا  دوب . هدـش  هداتـسرف  تشاد  ترفن  لوکره  زا  هک  اره  يههلا  يوس  زا  هک  گـنچرخ 
ماد هب  هدنز  ار  تنامیرا  یشحو  زارگ  دروآ . رد  ياپ  زا  ار  ایمین  ریـش  دوش . زوریپ  گرزب  ياهدژا  رب  دش  قفوم  وا  هرخالاب  یلو  تفرگیم ،

. دیـشک ریز  هب  دوخ  ياههزین  اب  دوب ، هدش  دیـشروخ  شبات  عنام  هک  ار ، صیرح  هرابمکـش و  لاب  نینهآ  يهدـنرپ  دـیلافمیتسا  وا  تخادـنا .
زور کی  رد  اهنت  وا  دروآ . گنچ  هب  ار  وا  هرخـالاب  درک و  بیقعت  ماـمت  لاـس  کـی  دوب ، ییـالط  خاـش  اـب  يروناـج  هک  ار  اـینیرک  نزوگ 
ونیم هاشداپ  یشحو  شیمواگ  وا  در . ــ هزیکاپ ک زیمت و  دندوب ، هدش  يرادهاگن  مامت  لاس  کی  واگ  راز  ــ هس ه نآ  رد  هک  ار ، ایگآ  لبطـصا 

یناوغرا خرـس  ياهواگ  د و  ــ ـش زوریپ  اـهنوزامآ  يهکلم  اـب  گـنج  رد  وا  دروآ . گ  ــ نچ هب  ار  دـموید  راوخمدآ  رکیپ  بسا  يـالویه  و 
درک . هفخ  ار  یمنهج  گس  سوربرز  یلاخ  ناتسد  اب  تفای و  هبلغ  نودال  ياهدژا  رب  هرخالاب  دروآ . تسد  هب  ار  يونویرگ  گنر 
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. دـنکیم هولج  شرظن  رد  رتفلکتیب  رتعضاوتم و  لوکره  یکلف  تروـص  دـنکفایم ، رظن  هناـنامرهق  تاـیلمع  نیا  ماـمت  هب  ناـسنا  یتـقو 
رب ار  دازون  لوکره  سوئز  بناج  زا  یتیرومأم  رد  سمره  دـنوادخ  دـنیوگیم  دوشیم . هداد  طابترا  زین  يریـش  هار  ناشکهک  اـب  لوکره ،

لثم و ناریذـپانف  نایم  رد  هک  دـش  دـنمتردق  يوق و  نانچ  ییادـخ  ریـش  نیا  زا  هیذـغت  اب  دازون  تشاذـگ . دوب  هتفخ  هک  اره  يههلا  يهنیس 
ات وا  ریـش  درک ، ادـج  دوـخ  يهنیـس  زا  تعرــس  تدـش و  اـب  ار  کـچوک  لوـکره  دـش ، رادـیب  باوـخ  زا  اره  هـک  یتـقو  تشادـن . دـننام 

. دروآ دوجو  هب  ار  يریش  هار  دیشاپ و  نامسآ  ياهتسدرود 

ادموردنآ

رـسمه یپویتا و  هاشداپ  سوفک  تسا . ادـموردنآ  یـسرکلا و  تاذ  يهناسفا  متح  روط  هب  نامـسآ  ناگراتـس  ياههناسفا  نیرتابیز  زا  یکی 
ار اهنآ  دـناجنر و  دوخ  زا  ار  نایادـخ  يهکلم  ایپویـساک  يزور  دنتـشاد . ادـموردنآ  مان  هب  ییابیز  رایـسب  رتخد  ایپویـساک ، شدنـسپدوخ 

تسا . اهایرد  دنوادخ  سیورن  رتخد  نیدیارن  زا  رتابیز  شرتخد  درک  اعدا  هک  بیترت  نیا  هب  درک ، رطاخ  هدرزآ 
زا نودـیازوپ  دـندرک . حرطم  ار  دوخ  ياعدا  تیاکـش و  میمانیم ، نوتپن  ار  وا  بلغا  هزورما  ام  هک  اهایرد ، نارمکح  نودـیزوپ  دزن  اهنآ 

رارق نامسآ  رد  گنهن  یکلف  تروص  لکش  هب  هزورما  هک  داتسرف ، یپویتا  هب  ار  یکانسرت  ییایرد  يالویه  دش و  نیگمشخ  رایـسب  رما  نیا 
هدش دیماان  سویأم و  رما  نیا  زا  هک  مدرم  درک . ناریو  ار  نیمزرـس  نآ  مامت  دـیرابیم  شتآ  شناهد  زا  هک  كانتـشحو  يالویه  نیا  دراد .

وا دـنتفگ . وا  هب  ار  یکانتـشحو  لح  هار  اهنآ  تساوخ و  هراچ  هار  نایوگبیغ  زا  سوفک  دـندرک . يور  دوخ  هاـشداپ  هب  هرخـالاب  دـندوب 
لیوحت الویه  هب  ار  ادموردنآ  شرتخد  هناگی  وا  هک  تشادرب  دـهاوخ  تسد  وا  نیمزرـس  زا  یتروص  رد  اهنت  محر  یب  يالویه  هک  تفایرد 

. درکیم ناریو  رتدب  ار  وا  نیمزرـس  دـشیم و  رتنیگمـشخ  زور  ره  ییایرد  يالویه  یلو  تخادـنا ، ریخأت  هب  ار  راک  نیا  ادـتبا  هاش  دـهد .
دندنبب . مکحم  ایرد  رد  ياهرخص  رب  دننک و  ریجنز  لغ و  رد  ار  مناخ  هدازهاش  داد  روتسد  هاش  هرخالاب 

وا هک  ناولهپ ، شواسرب  هظحل  نامه  رد  تسرد  یلو  دریگب ، هربنچ  رد  ار  ادموردنآ  تساوخیم  دش و  رادـیدپ  يدوز  هب  ییایرد  يالویه 
اهنآ اب  تسناوتیم  تشاد و  اپ  رد  يرادلاب  ياهیلدنـص  هک  شواسرب ، دیـسر . هار  زا  دراد ، رارق  نامـسآ  رد  یکلف  تروص  لکـش  هب  زین 

رب دوخ  ریـشمش  اب  تسناوتن  اما  دش ، روهلمح  الویه  هب  گنرد  یب  وا  دـید . دیـشکیم ، دایرف  کمک  يارب  هک  ار  هراچیب  رتخد  دـنک ، زاورپ 
، درکیم هاگن  نآ  هب  يدوجوم  ره  هک  يرـس  دوب ، هدروآ  تسد  هب  ار  نوگروگ  رـس  يرگید ، يارجام  رد  وا  هناتخبـشوخ  دنک . هبلغ  الویه 

ندز مه  رب  مشچ  کی  رد  ییایرد  يالویه  هک  يوحن  هب  تفرگ ، الویه  تروص  ربارب  رد  ار  رـس  نیا  وا  دشیم . گنـس  هب  لیدبت  هلـصافالب 
. داد تاجن  دش ، وا  رسمه  اهدعب  هک  ار  مناخ  هدازهاش  شواسرب ، بیترت  نیدب  دش و  لیدبت  گنس  هب 

( مدژک  ) برقع

لکـش هب  رابج  هک  نامز  نآ  زا  دنیوگیم  دـناسر . لتق  هب  دز و  شین  ار  رابج  سیمیترآ  يههلا  نامرف  هب  برقع  ینانوی  ياهناسفا  ساسا  رب 
، قرش رد  برقع  یکلف  تروص  عولط  ضحم  هب  هک  دراد ، ترفن  نانچ  اهبرقع  مامت  زا  تسا ، هتفای  لاقتنا  نامسآ  هب  یکلف  ياهتروص 

دوشیم . دیدپان  نامسآ  یبرغ  قفا  طخ  ریز  رد  هلصافالب 
هدوب روآيرامیب  یلابقادـب و  يهناـشن  یناـملظ و  هریت و  یتروص  ءانثتـساالب  برقع  یکلف  تروص  نیمز ، یلامـش  يهرکمین  ناـنکاس  يارب 
شین مد  رد  دـننادیم و  یلابقا  شوخ  کین و  ياهدادـیور  يهناشن  ار  یکلف  تروص  نیا  یبونج  يهرکمین  ناـنکاس  نآ  فـالخ  رب  تسا .
بالق نیا  اب  ناوج  يدرم  هک  تسا  هدمآ  ییایزنیلوپ  يهناسفا  کی  رد  دننکیم . مسجم  ار  گرزب  يریگیهام  بالق  کی  روناج  نیا  دـننام 

، اـههوک اـب  گرزب  ینیمز  هعطق  هک  دـش  هجوتم  دـشکب ، یکـشخ  هب  ار  یهاـم  تساوخ  هک  یماـگنه  ناوـج  تفرگ . یگرزب  رایـسب  یهاـم 
دیدـج ياهریزج  بیترت  نیا  هب  دیـشک و  الاب  هرابکی  ار  بالق  يدایز  يورین  اـب  وا  دراد . دوخ  بـالق  رد  گـنراگنر  ناگدـنرپ  ناـتخرد و 
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. دناهدروآرب بآ  زا  رس  یناشفشتآ  ياهدنیارف  رثا  رد  اههریزج  زا  يرایسب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رب  رظان  یمیدق  يهناسفا  نیا  دش . داجیا 

نارهبارا

يههلا هنتآ ، زا  ناوج  نیا  دوب . رام  مد  تروص  هب  ییاهاپ  ناسنا و  ندـب  اب  يدوجوم  هک  تسا  سوینوتخیرا  نامه  نارهبارا  اههناسفا ، رباـنب 
ود هب  تشاذـگ و  دبـس  کی  رد  تشاد ، رام  مد  اپ ، ياـج  هب  هک  ار  هقلخلا  بیجع  كدوک  نیا  وا ، درک . ومن  دـش و  دـلوتم  درخ ، شناد و 

دـنداد و ماجنا  ار  راک  نیا  يواکجنک  يور  زا  اهنآ  اما  دـننک ، زاب  ار  دبـس  دـنرادن  هزاجا  زگره  هک  تفگ  اـهنآ  هب  داد و  لـیوحت  هبهار 
هب دـنتخادنا و  ریز  هب  نتآ  سیلوپورکا  نامتخاس  زا  ار  دوخ  دنتـشاذگ و  رارف  هب  اـپ  ساره  تشحو و  زا  دـندید ، ار  كدوک  هک  یماـگنه 
هب نایادخ  درک ؛ عارتخا  ار  ینارهبارا  يهقباسم  خرچ  راهچ  ياههبارا  دـش و  نتآ  هاشداپ  سوینوتخیرا  دـعب  يدـنچ  دـنتفر . ورف  گرم  ماک 

دنداد . لاقتنا  نامسآ  هب  یکلف  تروص  لکش  هب  ار  وا  عارتخا  نیا  رطاخ 
هشیمه ار  وا  هک  تسا  نیا  بیجع  بلاج و  يهتکن  دراد . دوجو  مه  يرگید  دایز  ياهناتساد  اههناسفا و  نارهبارا  یکلف  تروص  يهرابرد 

، سوتـسفه تسا . اره  سوئز و  گنل  رـسپ  سوتـسفه ، نامه  نارهبارا  اهناتـساد ، زا  یکی  رد  دـنهدیم . شیامن  اههلاغزب  اهزب و  هارمه  هب 
گنل ياپ  اب  ینالوط  ياهتفاسم  ندومیپ  هک  نیا  لـیلد  هب  وا ، دـندرکیم . راـک  نهآ  زلف و  اـب  هک  دوب  ینادـنمرنه  یماـح  شتآ و  يادـخ 

! درک عارتخا  ار  هبارا  دوب ، راوشد  شیارب 

( روث  ) واگ

دوب . هدش  هتخانش  مه  ناتساب  لباب  دهع  رد  تسا و  یکلف  روص  نیرتابیز  زا  یکی  روث  یکلف  تروص 
ار شمگلیگ  ياهروطسا  نامرهق  ات  تفر  نامـسآ  هب  لباب  قشع  يههلا  راتـشیا ، شهاوخ  هب  روث  هک  دنراد  نیا  زا  تیاکح  یلباب  ياههناسفا 

دزاس . دوبان  دوب  هدادن  خساپ  وا  قشع  يادن  هب  هک 
مان اپورا  هک  ار  هاشداپ  رتخد  دروآرد و  يواـگ  تروص  هب  ار  دوخ  ناـینانوی ، يادـخ  نیرتدـنمورین  سوئز  دـنیوگیم  یناـنوی  ياـههناسفا 

ییونیم ندـمت  هک  دـش  سونیم  مان  هب  يرـسپ  بحاص  سوئز  زا  اـپورا  درب . هنارتیدـم  ياـیرد  رد  ترک  يهریزج  هب  دوبر و  دوخ  اـب  تشاد 
هک دوب  چیپ  رد  چیپ  ياههلپ  هار  اب  ینامتخاس  سونیم  رـصق  رانک  رد  دیـسر . یهاشداپ  هب  دش ، گرزب  سونیم  هک  یماگنه  تسوا . نویدـم 

گرزب نامرهق  تسد  هب  درکیم و  هیذغت  ناسنا  تشوگ  زا  هک  دوب  سوراتونیم  مان  هب  ییالویه  نامتخاس  نیا  رد  دشیم . هدـیمان  تنیریبال 
زا دوب  هداد  وا  هب  هاشداپ  رتخد  هندایرآ  هک  ياهدـش  زاب  خـن  يهلولگ  کمک  هب  ـالویه  نتـشک  زا  سپ  سوزت  دیـسر . لـتق  هب  سوزت  ناـنوی 

دش . جراخ  تنیریبال  چیپ  رد  چیپ  ياهورهار 
شیاـهخاش ناـیم  ار  دیـشروخ  يهحفـص  لاـس  زاـغآ  رد  هک  دـندیدیم  ار  سیپآ  سدـقم  واـگ  یکلف ، تروص  نیا  رد  ناتـساب  نایرـصم 

دربیم . نامسآ  رد  شتیعضو  نیرتالاب  هب  ار  نآ  تفرگیم و 
تفه نانآ  هک  دنیوگیم  اههناسفا  تسا . روهـشم  زین  رهاوخ  تفه  هب  هک  دید  ار  نیورپ  يهشوخ  ناوتیم  روث  یکلف  تروص  رد  نینچمه 
رتخد تفه  نیا  لابند  هب  هراومه  تسرپ  توهـش  راـبج  تشاد . دوخ  شود  رب  ار  ناـهج  هک  دوب  ییادـخ  سلطا  دـندوب . ریبک  سلطا  رتخد 

. درک لقتنم  نامسآ  هب  ار  نارهاوخ  نیا  يهمه  سوئز  هک  نآ  ات  دوب 

گرزب بسا 

دادعتـسا غوبن و  ياراد  دیـشونیم  نآ  بآ  زا  سک  ره  هک  تشاد  دوجو  ياهمـشچ  ساـنراپ  هوک  يهلق  رب  هک  دوشیم  هتفگ  ياهناـسفا  رد 
گرزب . بسا  کمک  اب  رگم  دوبن ، ریذپ  ناکما  ییوداج  يهمشچ  نیا  هب  ندیسر  لاح  ره  هب  دشیم . هقالخ  تردق  يزادرپرعش و 
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ياهههلا رایتخا  رد  همـشچ  نیا  تسا . هدیـشوج  گرزب  بسا  مس  ياج  زا  هنرکوپیه  مان  هب  ياهمـشچ  هک  دـنیوگیم  يرگید  يهناـسفا  رد 
تفرگ . رارق  هزوم  مان  هب  شناد  رنه و  یقیسوم ، رعش و 

هک نوفورلب  ياهناسفا  نامرهق  هک  دوشیم  یـشان  اجنآ  زا  دـیاش  رما  نیا  دوشیم . هداد  شیاـمن  هنوراو  بلغا  گرزب  بسا  یکلف  تروص 
نانچ عوضوم  نیا  دـنک . یگدـنز  نایادـخ  اب  اجنآ  رد  ات  دـنک  زاورپ  نامـسآ  يافرژ  ات  وا  اب  تساوخیم  دوب ، هدز  ماـجل  رادـلاب  بسا  هب 

. درک باترپ  نیمز  رب  ار  اهنآ  درک و  طقاس  یتسه  زا  ار  راک  راوس  بسا و  هک  درک  نیگمشخ  ار  سوئز 

( يدج  ) یهامزب

بیکرت زا  هک  یلایخ  یتادوجوم  دنتـشاد ؛ ياهناسفا  تادوجوم  هب  يدایز  يهقالع  هنایمرواخ  هنارتیدـم و  يایرد  يهقطنم  رد  ام ، ناینیـشیپ 
. رکیپ بسا  ياهناسنا  و  شیمواگ ) رس  اب  راوخ  مدآ  يالویه   ) سوراتونیم لیبق  زا  دنتفرگیم  لکـش  یلومعم  یعقاو و  تادوجوم  ياضعا 

يادخ ناپ  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  ناتـساب  ناینانوی  درکیم . يزاب  ار  یمهم  شقن  میدـق  لباب  رد  ًالبق  هک  تسا ، یهامزب  اهنآ  زا  رتبیجع 
هب ار  دوخ  دـنک ، رارف  نانمـشد  گنچ  زا  دـناوتب  هک  نآ  يارب  دـنتفرگ ، شیپ  رد  ياهناـسفا  ياـهلوغ  هیلع  نایادـخ  هک  يدربن  رد  لـگنج 

لخاد هب  رید  وا  نوچ  دروآ . رد  یهام  لکش  هب  ار  دوخ  راتتسا ، يارب  نایادخ  رگید  زا  يرامش  دننام  تساوخیم  وا  تخادنا . ياهناخدور 
یلایخ بیجع و  دوجوم  بیترت  نیا  هب  دمآ . رد  زب  لکـش  هب  شرادـخاش  رـس  دـش و  یهام  مد  هب  لیدـبت  وا  ینییاپ  يهمین  اهنت  دـیرپ ، بآ 

داد . لاقتنا  نامسآ  هب  ار  وا  نایادخ  يادخ  سوئز  دعب  هک  دش ، قلخ  یهامزب 
رس رب  دربن  سوئز  هک  ینامز  دنیوگیم  دراد . دوجو  ياهناسفا  زین  مسا  نیا  يارب  دنناوخیم . يدج  رتشیب  هزورما  ار  یهامزب  یکلف  تروص 

تیامح وا  زا  تفرگ و  رارق  وا  رانک  رد  یهوک  زب  کی  لکـش  هب  لگنج  يادخ  رـسپ  ناپیجیآ ، درک ، زاغآ  سونورک  شردـپ  اب  ار  تردـق 
. درک لیدبت  یکلف  تروص  کی  هب  ار  وا  ًادعب  ناپیجیآ  کمک  زا  ینادردق  يارب  دنمزوریپ ، يادخ  سوئز  درک .

شوواسرب

دوشیم زاغآ  اج  نآ  زا  وا  يارجام  تسا . ادـموردنآ  شوواسرب و  ینعی  ینانوی ، يهناسفا  نیرتراگدـنام  نامرهق  سوئز ، رـسپ  شوواسرب ،
درکیم هاگن  وا  دـننام  رام  ياـهوم  هب  سکره  هک  دوب  رادـلاب  يهتیرفع  يـالویه  هس  زا  یکی  اسودـم  دـنکیم . ار  اسودـم  نتـشک  مزع  هک 

دوخ رپس  رد  نآ  يهدرک  سکعنم  ریوصت  هب  اهنت  تفای و  هبلغ  وا  رب  هنادزد  دوب ، باوخ  رد  اسودم  هک  یماگنه  شوواسرب  دـشیم . گنس 
زاورپ هناخ  فرط  هب  هک  ینامز  تشاذـگ . ياهسیک  رد  درک و  ادـج  نت  زا  ار  اسودـم  رـس  وا  دـنامب . ناما  رد  ندـش  گنـس  زا  ات  درک  هاگن 

ار الویه  شوواسرب ، دوش . ایرد  يالویه  ینابرق  ات  دوب  هدـش  هتـسب  ياهرخـص  هب  ریجنز  اـب  هک  دـید  ار  اـبیز  يادـموردنآ  هزیـشود  درکیم ،
. درک باختنا  دوخ  سورع  ناونع  هب  ار  ادموردنآ  تشک و 

( نازیم  ) وزارت

انشآ زین  نایلباب  نارود  رد  یتح  یکلف  تروص  نیا  اب  مدرم  ددرگیم . زاب  دالیم  زا  لبق  لاس 2000  هب  یکلف  تروص  نیا  یخیرات  يهقباس 
رصم رد  نازیم ، دوشیم . نزو  ناگدرم  حور  گرم ، زا  سپ  تواضق  یعون  رد  نآ ، رد  هک  دهدیم  ناشن  ار  ینامز  تروص ، نیا  دناهدوب .

زا هتشاد ، گس  تروص  نوچ  یتروص  هک  ناتساب  رـصم  نایادخ  زا  یکی  سیبونآ  دنیوگیم  تشاد . یهباشم  يانعم  تیمها و  زین  ناتـساب 
هزاجا هدرم  دوب ، هدنرپ  رپ  کی  زا  رتکبس  حور  نزو  هک  ینامز  اهنت  تسا . هدرکیم  هدافتسا  ناگدرم  حور  نیزوت  يارب  ینامسآ  يوزارت 

. دوش هتفریذپ  اج  نآ  رد  دبای و  هار  نایادخ  ورملق  هب  تفاییم 
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کچوک سرخ  گرزب و  سرخ 

هک دوب ، هدش  ابیز  رتخد  نیا  قشاع  سوئز ، نایادخ ، ردـپ  تسابیز . يوتـسیلاک  سوئز و  يهناسفا  اهسرخ ، ینانوی  يهناسفا  نیرتفورعم 
نوچ دش . يزاتمم  یچراکـش  اهدعب  هک  دروآ  ایند  هب  ساکرآ  مان  هب  يرـسپ  سوئز  زا  وتـسیلاک  تشاد . رب  رد  ار  ییاهدـمایپ  رما  نیا  هتبلا 

یگرزب سرخ  هب  ار  وتـسیلاک  ماقتنا  يارب  تشگ و  نیگمـشخ  رایـسب  دش ، رادربخ  ود  نآ  یقـشاع  قشع و  ناتـساد  زا  سوئز ، رـسمه  اره ،
ردام عقاو  رد  سرخ  نیا  هک  تشادـن  ربخ  وا  دـنک . راکـش  ار  یگرزب  سرخ  تساوخیم  شیاهراکـش  زا  یکی  رد  ساـکرآ  درک . لیدـبت 

فرحنم شریـسم  زا  ار  ساکرآ  ریت  دـش ، قفوم  هظحل  نیرخآ  رد  سوئز  دوب . هدـمآرد  لکـش  نآ  هب  اره  تداسح  رثا  رد  هک  تسوا  دوخ 
لکـش هب  ار  شرـسپ  ردام و  درک و  لیدـبت  یناوج  رن  سرخ  هب  ار  ساـکرآ  دـنک ، تظفاـحم  وتـسیلاک  زا  هدـنیآ  رد  هک  نیا  يارب  وا  دـنک .

. داد لاقتنا  نامسآ  هب  رغصا  بد  ربکا و  بد  ياهتروص 

ولد

زا هک  تسا  يرسپ  ای  درم  رگشیامن  یکلف  تروص  نیا  دوشیم . هتخانش  نوگانوگ  ياهمان  تحت  هک  نامسآ  رد  یناتساب  تسا  یلکش  ولد 
شیپ یناهج ، ینافوط  لیس و  يایوگ  هرهچ  نیا  يرموس ، يهروطسا  هلمج  زا  اههناسفا ، اههروطسا و  زا  يرایسب  رد  دزیریم . بآ  ياهزوک 

تسا . هدوب  سدقم  باتک  لیس  ناتساد  زا 
ایرد ار  نآ  هک  نامـسآ  زا  یعیـسو  يهقطنم  رب  میدق  لباب  رد  وا  اههناسفا ، ربانب  تسا . یکلف  ياهتروص  نیرتیمیدق  زا  یکی  لود  ای  ولد 
توح لیبق  زا  دنوشیم  هداد  طابترا  بآ  اب  هک  یکلف  ياهتروص  زا  يرایـسب  نامـسآ  زا  هقطنم  نیا  رد  درکیم . ییاورنامرف  دندناوخیم 

هک دنرادنپیم  تسیز  مامت  يهمشچرس  ار  یکلف  ياهتروص  نیا  مدرم  دنتسه . عمج  هناخدور  سطیق و  يدج ، یبآرام ، نیفلد ، یبونج ،
دنکیم . روبع  اهنآ  نایم  زا  ناراب  لوزن  نارود  رد  دیشروخ 

، نافوط نیا  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  زین  ناتساب  ناینانوی  دنراد ، دوخ  خیرات  رد  حون  نافوط  يهرابرد  ییاهشرازگ  یناتساب  ماوقا  زا  يرایـسب 
رد هب  ملاس  ناج  یعیبط  يالب  نیا  زا  ناسنا  ود  اهنت  نانوی ، ياههناسفا  ربارب  تسا . هدوب  دـساف  راکهانگ و  تیرـشب  يارب  نایادـخ  تازاجم 
ورف نافوط  نوچ  دـنداد و  تاجن  ار  دوخ  یتشک  زا  هدافتـسا  اب  حون  دـننام  زین  اـهنآ  دنتـشاد . ماـن  اـهرویپ  نویلاـکیود و  جوز  نیا  دـندرب .

ار نیمز  هراـبود  هکنیا  يارب  اـهنآ  دـنتفای . ناـسنا  زا  یلاـخ  ناریو و  ار  نیمز  دوـخ ، ربارب  رد  اـهنآ  دـندرک ، شکورف  اـهبآ  تسـشن و 
زا دیدج  ییاهناسنا  اهگنـس  نیا  زا  هک  دننک ، باترپ  دوخ  تشپ  ار  ییاهگنـس  هک  دـنتفای  تیرومأم  سوئز  يوس  زا  دـننک ، ینوکـسم 

ياـههشقن زا  يرایـسب  رد  دـش . لیدـبت  ولد  یکلف  تروص  هب  نایادـخ  يوـس  زا  نویلاـکیود  نآ ، زا  سپ  دـنیوگیم  دنتـساخیم . رب  نیمز 
درکیم هفیظو  ماجنا  پملا  نادنوادخ  یقاس  ناونع  هب  تسیابیم  هک  دوشیم  هداد  ناشن  ناوج  دـمیناگ  تروص  هب  ولد  نامـسآ  ناگراتس 

. درادیم هاگن  دوخ  ناتسد  رد  ییوبس  ظاحل  نیا  هب  و 

( هلبنس  ) هشوخ

ماوقا رثکا  تسا . هدـش  ف  ــ یـصوت ییاسانـش و  ناسنا  طـسوت  هک  تسا  یکلف  ياـهترو  ــ ـص نیرتیمیدـق  زا  یکی  هلبنـس ، یکلف  تروص 
هک دندیدیم  ار  راتشیا  يههلا  یکلف  تروص  نیا  رد  اهیلباب  دندرمـشیم . سدقم  يربراب  يههلا  ناونع  هب  ار  یکلف  تروص  نیا  یناتـساب 
وا گو  ــ ـس هب  راتـشیا  دـندزیم  مخـش  ار  نیمز  دـندرکیم و  ورد  ار  وا  هک  یتـقو  لاـس  ره  دـیزرویم . قـشع  زوـمت  تـال ، ــ يادـخ غ هب 
رد هرابود  هزات  زبس و  ياهماج  رد  زومت  لاس  زاغآ  رد  هاگنآ  دـنادرگزاب . ار  زومت  ات  تفریم  نیریز  ناهج  هب  ناتـسمز  رد  وا  تسـشنیم .

د . ــ شیم رهاظ  نیمز 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 711 

http://www.ghaemiyeh.com


يادـخ هب  سوئز  نایادـخ  يادـخ  تفریم . رامـش  هب  نوفزرپ  شرتخد  ای  رتمید  يربراب  يههلا  زین  ناتـساب  ناینانوی  دزن  یکلف  تروص  نیا 
تسد زا  اب  رتمید  ههلا  دوب . هدوبر  هتفیرف و  ار  رتخد  سداه  دروآرد و  وا  يرـسمه  هب  ار  رتخد  نیا  هک  دوب  هداد  لوق  سداه  نیریز ، ناهج 

زا يریگولج  يارب  تفرگ  میمـصت  سوئز  هرخـالاب  دیناکـشخ . ار  يزرواـشک  ياـهنیمز  ناـتخرد و  دـش و  نیگمغ  یلیخ  شرتـخد  نداد 
ناهج رد  شرـسمه  دزن  ار  رگید  موس  کی  نیمز و  رب  شردام  دزن  ار  لاس  موس  ود  نوفزرپ  هک  دـهد  هزاجا  اـهناسنا  یگنـسرگ  یطحق و 
فرب شراب  دنتخیریم  ناتخرد  ياهگرب  دشیم . یناراب  درس و  اوه  تفریم  نیمز  ریز  هب  نوفزرپ  هک  نآ  ضحم  هب  دروآ . رس  هب  نیریز 

. دشیم زاغآ  راهب  دشیم و  زبس  اج  همه  تشگیم  زاب  نیمز  يور  هب  هرابود  نوفزرپ  هک  ینامز  دیـسریم . هار  زا  ناتـسمز  دشیم و  زاغآ 
دروآیم . رطاخ  هب  زین  ار  اهلصف  رییغت  هلبنس  یکلف  تروص  بیترت  نیا  هب 

يههلا ینعی  آرتسآ  ار  یکلف  تروص  نیا  نایمور  دمآیم . رامـش  هب  یـسانشرتخا  ینانوی  يههلا  ایناوا  هلبنـس  یکلف  تروص  رگید  ریبعت  رد 
. دندرکیم هدهاشم  ار  سدقم  میرم  یکلف  تروص  نیا  رد  نیشیپ  نایحیسم  دندرکیم و  روصت  تعیبط  نیناوق  تلادع و 

( ازوج  ) رکیپود

ءزج لیلد  نیمه  هب  دوب و  رـشب  عون  زا  روتـساک  یلو  دوب ؛ سوئز  ینعی  نایادخ ، ردـپ  رـسپ  وا  اریز  دوب ، ریذـپانانف  سکولوپ  اههناسفا  ربارب 
يدربن رد  روتساک  هک  یماگنه  دندشیمن . ادج  رگیدکی  زا  هاگ  چیه  دندوب و  یگرزب  نانامرهق  ردارب  ود  ره  دمآیم . رامـش  هب  ناریذپانف 

ینیمزریز کـیرات  ورملق  هب  دـیابیم  روتـساک  هک  هلأـسم  نیا  صوصخ  هب  تشادـن . ار  ردارب  زا  ییادـج  لـمحت  سکولوپ  دیـسر ، لـتق  هب 
دناوتب ات  دریمب  مه  وا  دهد  هزاجا  هک  درک  شهاوخ  شردـپ  زا  سکولوپ  تهج  نیا  هب  دادیم . رازآ  یلیخ  ار  سکولوپ  تفریم ، ناگدرم 

ددنویپب . شریذپانف  ردارب  هب 
یگدنز پملا  رد  نایادخ  دزن  هشیمه  هکنیا  ياج  هب  درک  داهنشیپ  سکولوپ  هب  دوب ، هتفرگ  رارق  هناردارب  قشع  نیا  ریثأت  تحت  هک  سوئز 

رکفت ثکم و  نودـب  سکولوپ  دروآ . رـس  هب  پملا  رد  ار  رگید  زور  ناـگدرم و  ورملق  رد  ار  زور  کـی  یتبون  روط  هب  روتـساک  اـب  دـنک ،
دشابن . روتساک  زا  ییادج  هب  روبجم  زگره  رگید  ات  دریذپب  ار  داهنشیپ  نیا  تفرگ  میمصت 

لیدبت نامـسآ  رد  ینارون  یناگراتـس  هب  ار  اهنآ  رگیدکی  هب  ردارب  ود  يرادافو  تدحو و  ساپ  هب  سوئز  نآ ، زا  سپ  يدـنچ  دـنیوگیم 
تقافر و يردارب و  قشع  دای  هب  ار  نایمدآ  دنـشخردیم و  ناتـسمز  نامـسآ  رد  رکیپود  یکلف  تروص  لکـش  هب  اهنآ  ناـمز  نآ  زا  درک .

دنزادنایم . یتسود 
رد اهنآ  یتشک  ینوگژاو  رطخ  هک  یماگنه  دنیوگیم  دنتشاد . تکرش  وگرآ  ییایرد  رفـس  رد  ردارب  ود  نیا  هک  تسا  هدمآ  اههناسفا  رد 

يارب ازوـج  یکلف  تروـص  دـنیوگیم  هـک  تـسا  رطاـخ  نـیا  هـب  دـیاش  دــندرک . مارآ  ار  دوـلآفک  ياـیرد  ردارب  ود  تـفریم ، ناـفوط 
دروآیم . یلابقا  شوخ  نادرونایرد 

رد ات  دـندرک  کمک  نایمور  هب  دـالیم  زا  شیپ  لاـس 490  رد  ردارب  ود  دـنیوگیم  دـندوب . مارتحا  دروم  ردارب  ود  نیا  زین  ناتـساب  مور  رد 
دنداد و بآ  دوخ  نابـسا  هب  همـشچ  کی  رـس  رب  دـندش و  رهاظ  مر  رد  گنر  یناوغرا  یـسابل  اب  اهنآ  زور  نامه  رد  دـنوش . زوریپ  گنج 

اپرب ردارب  ود  دوبدای  هب  یگرزب  دـبعم  گنج ، رد  يزوریپ  يارب  ینادردـق  يرازگساپـس و  روظنم  هب  مر  مدرم  دـندش . دـیدپان  نآ  زا  سپ 
. تساجرب نآ  ياههبارخ  مه  زونه  هک  دندرک ،

( ریل  ) قایلش

یسکرک يهنوگ  هب  نینچمه  ار  ینامـسآ  رکیپ  نیا  دندیمانیم . هیاپهس  ماوع  هیاپکی و  هیاپگید ، ار  ینامـسآ  رکیپ  نیا  میدق  زا  نایناریا 
دناهدرکیم . روصت  هدشعمج  ياهلاب  اب 
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ناوخزاوآ يارجام  دش و  عارتخا  سمره  دنوادخ  طسوت  اههناسفا  ربارب  تسا ، تیرشب  خیرات  یقیـسوم  تالآ  نیرتیمیدق  زا  یکی  هک  ریل 
تفگ و تایح  دوردـب  دـش و  هدـیزگ  يرام  طـسوت  تشاد  ماـن  هکیدـیریوا  هک  سوئفروا  رـسمه  دروآیم . رطاـخ  هب  ار  سوئفروا  گرزب 

زاب ار  شرـسمه  ات  دش  نیریز  ناهج  دراو  دوب  ریذپان  یلـست  هتـسکش و  لد  هک  سوفروا  تفریم . ناگدرم  ینیمزریز  ورملق  هب  تسیابیم 
درک . روسحم  زین  ار  ناگدرم  ورملق  نیگمشخ  نانابهگن  یتح  هک  تخاونیم  ریل  زاونلد  ابیز و  نانچ  وا  دنادرگ .

نیمز هب  تشگزاب  هار  رد  تشادـن  هزاجا  سوئفروا  لاح  ره  هب  ددرگ . زاب  ناگدـنز ، ناهج  هب  نیمز ، هب  تفاـی  هزاـجا  هکیدـیریوا  هرخـالاب 
اب ار  سوئفروا  دـش و  دـیدپان  هشیمه  يارب  هکیدریوا  درک ، ار  راـک  نیا  وا  هک  یماـگنه  دـنک . هاـگن  شرـسمه  يوس  هب  دوخ و  رـس  تشپ 

تشاذگ . اهنت  شزاس 
ناوخزاوآ رعاش و  یگدـنز  زاس ، نیا  دـنیوگیم  ًالثم  دزادـنایم . ریل  یهز  زاس  دای  هب  ار  ناسنا  هک  دراد  دوجو  يدایز  ياههناسفا  مه  زاـب 

هجوتم یتشک  رگتراغ  تسردان و  يهمدخ  دنک ، رفـس  نانوی  هب  تشاد  دصق  وا  هک  یماگنه  راب  کی  تسا . هداد  تاجن  ار  نویرآ  گرزب ،
وا هب  درک  شهاوخ  نادیقیسوم  دننک . تراغ  ار  وا  دندنبب و  ار  وا  ياپ  تسد و  دنتـساوخیم  دراد و  دوخ  هارمه  هب  يدایز  لوپ  هک  دندش 
رود هب  ار  يدایز  ییایرد  ناروناج  هک  درک  ارجا  ییابیز  گنهآ  نانچ  وا  دزاونب . دـنکب و  كوک  ار  شزاـس  رگید  راـب  کـی  دـنهد  هزاـجا 

نآ زا  دروآ . لحاس  هب  تفرگ و  دوخ  تشپ  رب  ار  وا  نیفلد  کی  اجنآ  رد  دـیرپ و  اـیرد  هب  ناـهگان  نویرآ  نآ  زا  سپ  درک . عمج  یتشک 
. دراد رارق  قایلش  یکلف  تروص  یکیدزن  رد  نیفلد  یکلف  تروص  ناتسبات ، نامسآ  رد  نامز 

( دسا  ) ریش

ریـش تشاد  تیرومأم  نامرهق  نیا  دزادنایم . نانوی  ياهناسفا  گرزب  نامرهق  لوکره ، دای  هب  ار  ناسنا  ناشخرد  ذفان و  یکلف  تروص  نیا 
تـسکش ًالمع  هدـنرد  روناـج  دروآ . رد  اـپ  زا  دوب ، هدـش  مدرم  بارطـضا  رازآ و  تیذا و  بجوم  اـیمین  يهبـصق  یکیدزن  رد  هک  ار  اـیمین 

تسناوتیم یتحار  هب  هدنرد  روناج  تشاد و  یجورخ  هار  ود  تسیزیم  نآ  رد  ریش  هک  يراغ  دوب . دالوف  زا  رتتخـس  وا  تسوپ  ریذپان و 
. تسشن كانسرت  كانرطخ و  ریـش  نیمک  هب  رگید  یجورخ  هار  رـس  رب  تسب و  ار  یجورخ  ياههار  زا  یکی  لوکره  دهد . تاجن  ار  دوخ 

تخـس تسوپ  هب  اههزین  یلو  تخادـنا ، ناویح  يوس  هب  ییاههزین  دوخ  نامک  اب  لوکره  دـش . ادـیپ  دوز  یلیخ  هدـنرد  روناج  يهلک  رس و 
لوکره يارب  زین  هدرم  روناج  دـنک . هفخ  شیاهتسد  اب  ار  هدـنرد  ناویح  دـش  قفوم  هرخالاب  لوکره  درک . هنامک  داتفین و  رگراک  روناـج 

، دوب ساملا  زا  رتتخـس  هک  ریـش  لای  اهنت  دومنیم . نکمم  ریغ  یلومعم  رازبا  اب  ناویح  تسوپ  ندـنک  اریز  درک ، داجیا  يدایز  تالکـشم 
رب رد  ار  ریـش  دننام  دالوف  هوکـش و  اب  تسوپ  وا  دزاس . ادج  روناج  ندب  زا  دنک و  هراپ  ار  تسوپ  تبقاع  ات  دنک  کمک  نامرهق  هب  تسناوت 

دش . ریذپان  تسکش  نت و  نیئور  دوخ ، بیترت  نیا  هب  درک و 
رد ار  ام  ات  درک ، لیدبت  جوربلاۀقطنم  یکلف  ياهتروص  نیرتابیز  زا  یکی  هب  ار  ریـش  تبقاع  سوئز ، یکلف ، ياهتروص  نایادخ  يادـخ 
مان دسالا  بلق  هک  ار  یکلف  تروص  یلـصا  يهراتـس  یناتـساب  ماوقا  زا  يرایـسب  دزادنایب . لوکره  هنانامرهق  ياهراکیپ  دای  هب  اهنامز  مامت 

تردـق و تورث ، هک  دنتـسنادیم  نامـسآ  نابهگن  راهچ  زا  یکی  ار  نآ  اـهیناریا  دندرمـشیم . نامـسآ  ياورناـمرف  تردـق و  رهظم  دراد 
. دروآیم دوخ  اب  راختفا 

( سوق  ) نامک

محر و یب  ملاظ ، یتادوجوم  یگلمج  ناـینانوی ، ياـههناسفا  رباـنب  دـندوب ، بسا  رگید  یمین  ناـسنا و  یمین  عقاو  رد  هک  رکیپ  بسا  نادرم 
زا یگنج  نونف  عاونا  دادیم و  میلعت  دندشیم ، نامرهق  ًادـعب  هک  ار  یناوج  نادرم  وا  دوب . ءانثتـسا  کی  نوریـش  اهنت  دـندوب ، نارذگـشوخ 

يزور دوب . ریذپان  انف  نایادخ  ریاس  دننام  نوریـش  عقاو  رد  تخومآیم . نانآ  هب  ار  نامک  اب  يزادناریت  هزین و  باترپ  يزادنا ، نخالف  لیبق 
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ار نوریش  دوجو  رـسارس  هک  دوب  دب  قیمع و  نانچ  تحارج  درک . حورجم  تخـس  دولآرهز  ياهزین  اب  ار  وا  يدمع  ریغ  یفداصت و  لوکره 
. دیشوپ مشچ  يریذپانانف  تبهوم  زا  هنابلطواد  باذع ، هب  نداد  همتاخ  درد و  زا  ییاهر  يارب  رکیپ  بسا  درم  تفرگ . ارف  یکانتـشحو  درد 

. داد لاقتنا  نامسآ  هب  یکلف  تروص  لکش  هب  ار  وا  دریمب و  وا  ات  داد  هزاجا  سوئز  نایادخ  يادخ  هرخالاب 

( اوح  ) ياسفارام

ياهزار وا  هب  رکیپ  بسا  دنمشناد  نوریش  هک  دندیدیم  ار  یشخب  تمالس  رنه  دنوادخ  سویپلکسآ  یکلف ، تروص  نیا  رد  میدق  ناینانوی 
رادومن هناشن و  مه  زورما  هب  ات  هک  تشاد  تسد  رد  ار  يرام  نآ –  يزورما  مان  پالوکسا –  ای  سویپلکسآ  دوب . هتخومآ  ار  یکشزپ  ملع 

دشخب . یگدنز  ار  ناگدرم  دوب  رداق  یتح  وا  تسا . یکشزپ  ملع 
مشخ و بجوم  لاح  ره  هب  رما  نیا  هک  دـناهرب ، یمتح  گرم  زا  ار  وا  تساوخ  سویپلکـسآ  دز ، شین  ار  یچراکـش  برقع ، هک  یماـگنه 
ار وا  دروآ و  رد  ياپ  زا  هقعاص  يهبرض  اب  ار  سویپلکـسآ  هرخالاب  ادخ ، نیا  ندرک  مارآ  يارب  سوئز  دش . نیمزریز  ناهج  يادخ  بضغ 

. داد لاقتنا  نامسآ  هب  یکلف  تروص  لکش  هب 

( هجاجد  ) نایکام

يادـخ دای  هب  ار  ناسنا  تسا ، بونج  تمـس  هب  يریـش  هار  ناـیم  زا  زاورپ  لاـح  رد  دـیآیم  رظن  هب  هک  ناـیکام  اـی  هجاـجد  یکلف  تروص 
ود طابترا  نیا  زا  دـنک . کیدزن  ابیز  يادـل  هب  ات  دروآ ، رد  دیفـس  يوق  کـی  لکـش  هب  ار  دوخ  وا  دـنیوگیم  دزادـنایم . سوئز  نایادـخ 

. دوشیم دای  مه  ازوج  یکلف  تروص  رد  سکولوپ  ینعی  شنیتال  مان  اب  وا  زا  هک  سکیود  یلپ  ابیز و  يانله  دمآ  دوجو  هب  دنزرف 

( توح  ) یهام

. دـناهدروآ رد  یهام  لکـش  هب  ار  دوخ  هک  دـندادیم ، شیامن  يرـسپ  رداـم و  تروص  هب  ار  یکلف  تروص  نیا  ناگراتـس  ناتـساب  ناـیلباب 
سونوتیت مان  هب  يدرم  بیقعت  تحت  سورا  شرـسپ  قشع و  يههلا  تیدورفآ ، دـنراد . دروم  نیا  رد  یهباـشم  ًـالماک  ناتـساد  زین  ناـینانوی 

ار وا  نایمور  هک  سونوتیت ، دشیم . ریپ  یلومعم  ياهناسنا  دننام  یلو  دوب ، ریذپانانف  هک  دنچ  ره  وا  تشاد : یبیجع  تشونرـس  هک  دـندوب ،
دوب . شکچوک  رسپ  تیدورفآ و  یپ  رد  دندرکیم ، مسجم  يروآ  ترفن  لوغ  تروص  هب 

نیا نآ  زا  سپ  دـندروآ . رد  یهام  ود  لکـش  هب  ار  دوخ  دـندیرپ و  ایرد  هب  رـسپ  ردام و  دـسرب ، اهنآ  هب  دـناوتب  سونوتیت  هک  نآ  زا  شیپ 
دومن ناونع  هب  یطابترا  يهقیرط  نیا  دندش . طبترم  رگیدکی  اب  ینهپ  راون  يهلیسو  هب  دنتفای و  لاقتنا  نامـسآ  هب  نایادخ  يوس  زا  اهیهام 

. دیآیم رامش  هب  يردام  قشع  زا  یناشن  و 

راعشا - 4

قافآ رد  رکفت  يهدعاق 

عیانص رد  نک  رظن  يآ و  نورب  **** عیابط ناکرا و  سوبحم  وشم 
تایآ  رد  يدرگ  قح  حودمم  ات  هک  ( **** 1) تاوامس قلخ  رد  وت  نک  رکفت 
ملاع  ود  ره  طیحم  دش  هنوگچ  ( **** 2) مظعا شرع  دوخ  ات  هک  هر  کی  نیبب 

ناسنا  بلق  اب  وا  دراد  تبسن  هچ   **** نامحر شرع  شمان  دندرک  ارچ 
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مارآ  دنریگیمن  هظحل  کی  هک   **** مادام ود  ره  نیا  دنشبنج  رد  ارچ 
تسا طیحم  رود  نیو  هطقن  نوچ  نآ  هک  تسا **** طیسب  شرع  زکرم  لد  رگم 

شیورد درم  يا  ( 3) شرع وت  ياپارس   **** شیب مک و  يزورنابش  رد  دیآرب 
رگنب کین  هر  کی  دنتشگ  ارچ  ( **** 5) رّودم ماسجا  شبنج  رد  ( 4) وزا

باوخ روخیب و  مئاد  دندرگ  یمه  بالود **** وچمه  برغم  هب  ات  قرشم  ز 
ملاع درگ  یمامت  رود  دنک  (**** 6) مظعا خرچ  نیا  یبش  زور و  ره  هب 

نادرگ  دنشاب  یمه  ردنا  خرچ  هب   **** ناس نیدب  مه  رگید  كالفا  وا  زو 
(8) سّوقم تشه  نیا  دندرگیمه  (**** 7) سلطا خرچ  رود  سکعرب  یلو 

(11) تسا جور  ــ هن ف توافت  هن  ار  نآ  ه  ــ ک  **** تسا جوربلا  تاذ  ( 10) یسرک ( 9) لدعم
گنوآ  هشوخ  ریش و  وچمه  رب  وا  رب   **** گنچرخ ازوج و  اب  روث و  اب  لمح 

یسرک رب  هک  ( 12) دنراچ تسیب و  راز و  ــ ک ه ــ تباوث ی تسا  ناشن  اجنآ  توح  ولد و  يدـج و  تسا ز  نامک  سپ  برقع  نازیم و  رگد 
باتفآ مراچ  هب  ياج  ار  خیرم  کلف  مجنپ  دوب  تسا  ناکم  اج و  ار  سیجرب  مشـش  تسا  نابـساپ  ناویک  خرچ  متفه  هب  دنراد  شیوخ  ماقم 

درک توح  سوق و  هب  زاب  يرتشم  ولد و  يدج و  ار  لحز  دراو  تشگ  ( 14) ایند خرچ  رب  ( 13) رمق دراطع  ياج  مود  هرهز  میس  يارآ  ملاع 
رد تفر  دراطع  هشوگ  تخاس  نازیم  روث و  هرهز  وچ  مارآ  ياج  دـش  ار  دیـشروخ  دـسا  مارهب  ياج  دـمآ  برقع  اب  لـمح  زاـغآ  ماـجنا و 
دو ــ لزانم ش دمآ  تشه  تسیب و  ار  رمق  ( 15) دیزگب هدقع  کی  دش  سار  نوچ  بنذ  دید  دوخ  سنجمه  ار  گنچرخ  رمق  هشوخ  ازوج و 
درم يدرگ  رکف  رد  رگا  ( 17) تسا م  ــ یلع و  ــ يزیزع ک رید  ــ قت تسا ز  میدـق  نوجرع  وـچمه  يو  زا  سپ  ( 16) لبا ــ قم هگنآ  با  ــ تفآ اب 
دراد هشپ  دوـجو  ( 18) تسا نیقی  فعـض  زا  ندـید  لطاب  هک  تسا  نیدـب  قطاـن  یمه  قح  مـالک  لـطاب  تسین  ییوگ  هک  هنییآ  ره  لـماک 

نامیا نوچ ز  مجنم  راّبج  مکح  ردـنا  ینیب  ار  کـلف  راـک  نیا  لـصا  رد  يرگنب  نوچ  یلو  مارهب  ریت و  دوجو  رد  دـشابن  ماـخ  يا  تمکح 
( 19  ) ر ــ خسم هتشگ  ق  ــ رما ح م و  ــ کح رّودم ز  خرچ  نیا  هک  دنیبیمن  تسا  بیرغ  لکش  زا  هک  دیوگ  رثا  تسا  بیصنیب 

يرتسبش  دومحم  خیش  زار ، نشلگ 
تشونیپ 

نارمع  لآ  يهیآ 191  هب  هراشا  - 1
كالفالا  کلف  - 2

راهنلا  لدعم  کلف  - 3
كالفالا  کلف  زا  شرع ، زا  - 4

ناگراتس  كالفا و  - 5
مظعا  شرع  كالفالا ، کلف  - 6
مظعا  شرع  كالفالا ، کلف  - 7

دنتسه . هریاد  هک  كالفا  تشه  - 8
دراد . جورب  يهیآ 1  هب  هراشا  عارصم  نیا  دناهتفگ . زین  لدعم  کلف  مهن ، کلف  ، هدننک تسار  - 9

دنیوگ . زین  یسرکلا  تاذ  جوربلا ، کلف  مهن ، کلف  - 10
دراد . هیآ 6 ق  هب  هراشا  عارصم  نیا  - 11

ناشدادعت 1024 دـنیوگیم و  تباوث  اهنآ  هب  هک  تباث  بکاوک  و  دنتـسه ، ات  تفه  هک  راّیـس  بکاوک  دنـشابیم : مسق  ود  بکاوک  - 12
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دنراد . ياج  تسا ، متشه  کلف  هک  یسرک  ای  جوربلا  کلف  رد  تسا و 
تسا . رقتسم  اجنآ  رد  هدمآ و  دورف  لوا  کلف  رد  تسا  فورعم  ایند  خرچ  هب  هک  رمق  - 13

دنیوگ . ار  لوا  کلف  - 14
رد ود  ره  گنچرخ  رمق و  دـخرچیم . نیمز  رود  هب  کلف  نآ  شدرگ  اـب  تسا و  عقاو  لوا  کـلف  رد  نامـسآ و  هراّیـس  نیتسخن  رمق  - 15

ياراد زین  هام  دنناوخیم و  جوربلاۀقطنم  ار  نآ  درذـگیم و  اهجرب  نایم  زا  هک  تسا  يرادـم  ياراد  باتفآ  دنتـسه . رت  درـس و  یهاگیاج 
؛ دنیوگیم هدـقع  ار  عطاقت  يهطقن  ود  نآ  هک  دـننکیم  عطق  ار  رگیدـکی  رادـم  ود  نیا  مه ، لباقم  يهطقن  ود  رد  هک  تسا  رگید  يرادـم 

لامش رد  درذگیم و  نآ  زا  هام  هک  هدقع  نآ  تسا و  بونج  بناج  رد  رگید  يهمین  کی  لامـش و  بناج  رد  هام  رادم  زا  همین  کی  سپ 
مد رس و  دننام  لکـش  رد  هکنآ  ببـس  هب  دنیوگیم و  بنذ  تسا  عقاو  بونج  رد  درذگیم و  نآ  زا  هام  هک  هدقع  نآ  سأر و  تسا  عقاو 

دناهتسناد . سحن »  » ار بنذ  و  دعس »  » ار سأر  تسا و  هدش  روهشم  بنذ  سأر و  هب  تسا  اهدژا 
هدراـهچ دـنکیم  یط  ار  لزاـنم  نیا  نوچ  دـشابیم و  لزاـنم  نیا  زا  لزنم  کـی  رد  زور  ره  تسا و  لزنم  تشه  تسیب و  ياراد  رمق  - 16

لزنم هدراهچ  یط  زا  سپ  ات  دوشیم  رتشیب  شرون  دوشیم  رود  باتفآ  زا  هک  جیردت  هب  و  دوشیم . عقاو  باتفآ  هام و  نایم  رد  لماک  لزنم 
دوش . لیدبت  لاله  هب  ات  دوشیم  رتمک  شرون  درذگب  هام  لباقم  زا  نوچ  دنیوگ و  ردب  ار  تلاح  نیا  دریگیم و  رارق  باتفآ  لباقم  رد  هک 

هّیلوا تلاـح  لـثم  اـت  دوشیم  رتـمک  نآ  رون  دوشیم  کـیدزن  نآ  هب  رود و  باـتفآ  لـباقم  زا  هک  یماـگنه  دوخ  لزاـنم  یط  رد  هاـم  - 17
سی يهیآ 38  هب  مود  عارصم  سی و  يهیآ 39  هب  لوا  عارصم  دوشیم . رادسوق  یلاله و  نوجرع )   ) امرخ هشوخ  کشخ  بوچ  نوچمه 

دنکیم . هراشا 
دنکیم . هراشا  يهیآ 27 ص  هب  تیب  نیا  - 18

دراد . هراشا  دعر  يهیآ 2  هب  تیب  نیا  - 19

لیامح يدید  ون  هام 

لق ياهمیس  راو  لفط  لیامح  درگ  رب  درگ  مجنا  بش ز  هتخیگنا  نارک  یب  نیمیـس  ذیوعت  نارتخا  هتخیگنا  نامـسآ  لیامح ز  يدید  ون  هام 
هدـنکفا نزوگ  بش  هتخیگنا  نادـقیل  هم  زا  فرگنـش و  قفـش  زا  بش  هدرک  شرازگ  اـهتیآ  هد  ار  اـنیم  فحـص  هتخیگنا  ناـیع  یهللاوه 

هدرک تشط  تشط  شنودرگ  عضبم و  شهام  هک  يداصف  وچ  بش  هتخیگنا  ناوغرا  خرچ  رفولین  زا  شنوخ  اوه  رد  کنیا  شخاش  ییوگ 
هام و اب  هرهز  هتخیگنا  نامک  هم  زو  اههرهم  بکاوک  زا  تسه  هک  ندنکفا  دـهاوخ  رئاط  رـسن  انامه  بش  هتخیگنا  ناگر  زا  نوخ  نوگنرس 

هدرک هم  وگ ز  کنآ  رهب  زا  دـیعب  نالفط  نوچ  خرچ  دزاب  وگ ز  هتخیگنا  ناوریق  ياوه  رد  شتآ  لعن و  تسا  ییوداج  لباب  یئوگ ز  قفش 
ریز و هب  دـشاب  ررـش  ین  هتخیگنا  ناخد  زا  اهررـش  هبق  رب  کیل  خرچ  قارح  زا  یمرگ  هدرب  هقارح  نیـشتآ  هتخیگنا  نارتخا  زا  زوگ  تسا و 

نابـساپ بش  يودـنه  زا  ماب  ریز  خرچ  هاش  ناهنپ  هاش و  دراد  ماب  رب  نابـساپ  هتخیگنا  نآ  يالاب  ررـش  ریز و  رد  دود  تسارچ  سپ  الاب  دود 
زو تسد  هب  نودیرفا  واگزرگ  خیرم  هرب  رد  هتخیگنا  نابدرن  شتـسه  شعنلا  تانب  زک  ریق  هب  ار  یتیگ  ماب  دهاوخ  دودنا  رگم  بش  هتخیگنا 
نت ناچیپ  خرچ  هتخیگنا  نامـسیر  شراز  هبنپ  زا  ار  ولد  نآ  رهب  ناویک  بآ و  یب  کـلف  رب  يراز  هبنپ  هتخیگنا  ناـیواک  شفرد  بش  هرجم 
ناـش یتشآ  عبط  هب  هدرک  یتشآ  گرگ  هرب  واـگ و  اـب  ریـش  هتخیگنا  ناتـس  ناـج  راـم  تشپ  زا  یمدژک  اـضق  هگنآ  ناتـس و  ناـج  راـم  وچ 

نآ رب  هلاغزب  مشچ  هتخیگنا  ناسلیط  بحاص  يارق  نآ  زا  زوس  خرچ  مزب  ردـنا  طبرب  بحاص  يانعر  نآ  زاـس  هتخیگنا  ناـبرهم  ( 1) دزمروا
جوربـی ود  اـی  ساـیق  زا  زوج  یکی  ردـنا  زغم  ود  نوچ  ازوج  شقن  هتخیگنا  ناـشکهک  هار  نادـندژک ز  ساد  بش  هدرک  نمرخ  هک  هشوـخ 

ار يرتشم  هتخیگنا  ناخر  زا  ارفـص  تسا و  جولفم  هکناز  دنک  یناطرـس  نوجعم  ات  هدـنام  ناطرـس  هب  روخ  هتخیگنا  ناکم  کی  رد  منـصلا 
نارماک ناتـسخا  مان  شقن  کلف  يوزارت  رد  مجنا  ياهرز  رب  تخب  هتخیگنا  نامکرت  نامک  زا  ریت  تفآ  تسدریز  یناـمک  دیـص و  ییهاـم 
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هتخیگنا  نارق  بحاص  هش  ناورش  رکشل  زاب  هزین  كامس  زادنا و  كوان  باهش  زو  هتخیگنا 
یناورش  یناقاخ  ، راعشا ناوید 

تشونیپ 
دنیوگ . ار  يرتشم  يهراتس  دزمروا  - 1

نامهم رای  يا  بسخم 

رگا بشما  رارـسا  دوش  ادـیپ  ات  هک  رارـسا  مشچ  زا  ار  باوخ  نک  نورب  بشما  رامیب  ام  یحور و  وت  هک  بشما  راد  نامهم  رای  يا  بسخم 
ات لقیـص  داد  قح  ار  وت  بشما  رایط  يرفعج  ناج  وچ  نودرگ  هب  ار  ریاـط  رـسن  راکـش  بشما  راود  دـبنگ  درگب  درگ  هم  درگ  یییرتشم  وت 
قح هک  رادـیب  لابقا  رف و  رک و  یهز  بشما  راک  رب  مقلاخ  رب  نم  دـنتفخ و  هلمج  ناـقلخ  هک  هللادـمحب  بشما  راـگنز  قرزا  رجه  ییادز ز 

رازاب ناشکهک  هار  هب  رگنب  وت  دش  یلاخ  رازاب  رگا  بشما  رازیب  موش  دوخ  مشچ  هگرحس ز  ات  دبسخب  ممـشچ  رگا  بشما  رادیب  ام  رادیب و 
ناهنپ لحز  بشما  راتـسد  دهنرب  دراطع  هلمج  هب  دزاترب  روث  رب  دسا  بشما  رادید  رد  دـیباترد  هک  تس  ناگراتـسا  نآ  زور  ام  بش  بشما 

بشما  راتفگ  یب  يایوگ  منم  نکیلو  متسب  نابز  مدرک  شمخ  بشما  رانید  يرتشم  دزیرب  هنتف  مخت  دراکب 
یخلب  دمحم  نیدلا  لالج  انالوم  سمش ، ناوید 

رفظملا نب  رهاط  نیدلارصان  حدم  جورب و  كالفا و  تفص  رد 

قفش ز بانط  نوچ  مایخ  هام  وچ  وا  نیزر  هام  تفاتب  رهپس  يهمیخ  رب  زا  مامت  دیشک  ورف  برغم  هب  رس  ماش  هگ  نوچ  شود  دیشروخ  مرج 
نم و میدرک  رظن  یمه  بجعت  هب  مادنا  میس  ناتبعل  شسپ  زا  تسیلحک  يهدرپ  خرچ  ییتفگ  مالظ  ياههدرپ  تشه  ورف  بش  تسسگب  مه 

مافانیم ياههقح  رـس  رب  تسیبامیـس  ياهرهم  ییتفگ  مارجا  شبات  ریـس و  رد  هاگ  كالفا  شبنج  رود و  رد  هاگ  ماب  يهشوگ  نم ز  قوشعم 
هن زاغآ  تیادب و  ار  یکی  هن  مارآیب  هداهن  ردنا  نکیل  شمارآ  رازه  دص  ثدـحم  مامز  هدرپس  نیا  ریبدـت  هب  ناو  رثا  هدومن  نآ  ریثات  نیا ز 
هب طـبرب و  یفک  هب  وهل  یپ  زا  ورـسخ  مزب  رد  هرهز  مـالقا  تسکـش  یمه  تلاـجخ  زا  هرهز  يهرهچ  شیپ  رد  ریت  ماـجنا  تیاـهن و  ار  یکی 

هتشگ ناماوت  ماد  هدیمر ز  يرتشم  یهام  هاچ  هب  هداتفوا  رد  ناویک  ولد  ماغرـض  رـس  رب  دیـشروخ  تخت  برقع  مد  رد  خیرم  غیت  ماج  رگید 
ات هداشگب  ماک  روث  یپ  زا  ریحت  ردنا  دسا  مارهب  رجنخ  حوبذم  هرب  مدنگ  يهشوخ  نوتفم  يدج  ماصخ  عفد  هب  رگدـکی  رپس  سوق  ربارب  رد 

کلک هب  هگ  ماگ  دز  یمه  اوتـسا  زا  جراخ  ناطرـس  رد  هرجم  يوج  هب  هگ  ماسقا  يوزارت  ياههفک  دب  کین و ز  رگدکی ز  لیام  ماک  دبایب 
تفه ناگجاوخ  يهجاوخ  ماظن  رارق و  دهدیم  ار  کلم  ناوید  رد  هجاوخ  کلک  ییتفگ  ماقرا  دیـشک  یمه  رب  کلف  هب  ریثا  تسد  باهش 

رب هدیشک  لطاب  طخ  ردق  اضق و  وا  مکح  اب  هکنآ  مالسا  ترصن  هب  دش  یتیآ  شرفظ  تیار  هک  رفظملاوب  مانا  یـضر  قح  نید  رـصان  میلقا 
زا دریگ  ماو  ییانـشور  دیـشروخ  مرج  زور  ره  شنـشور  يار  زا  دـهاوخ  مایا  رب  دـنهن  تعاط  غاد  نینـس  روهـش و  وا  رهب  زا  هکناو  ماـکحا 

شلدع طسوت  زا  درک  حلـص  ماتـسفرط  خرچ  فرط  شدیاش  نیگن  رهم  خرچ  رهم  شدـبیز  مان  دراطع  رتفد  ملق و  مدره  شرتفد  کلک و 
دـشکرب ز خـیرم  غیت  وا  تیانع  يهیاس  رد  هرهز  ماعط  دـنک ز  رپ  زآ  يهدـعم  وا  تواخـس  يهدـئام  ار  لخب  مانغا  اب  گرگ  کبک و  اب  زاـب 

ماین ...
يرونا  راعشا ، ناوید 

یناورش دسا  نیدلادیشر  ریما  هیثرم  رد 

دناوخ مجع  هللادـسا  دـسا  ناویا  رب  دـغج  يهمغن  نونک  تساقنع  يهمغن  لدـب  دـسا  ناتـسبش  هب  شتآ  دز  رد  لجا  نوخیبش  هک  ادرد  هآ و 
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تـشاد یلد  لد  خرچ  روخآبرچ  قلبا  مرجال ز  دسا  ناشخر  فک  راقفلاوذ  داشگب  نارزخ  ربیخ  مرجال  دسر  نارقا  دوب ز  یلع  هک  شیلع 
دـسا ناخ  مرک  دیـشروخ  تشاد  دنهن  دیـشروخ  يهناخ  دسا  رگ  دسا  نابرد  يودنه  مرک  رد  نمی  فیـس  برع و  نعم  دوب  دـسا  نار  مخ 

يدنکفا رهم  خیرم ز  زاب  دـسا  نارب  رجنخ  نسم  لحز  مرج  زا  یتخاس  يرتشم  دـسا  ناهرب  دـشاب  سب  هن  نیا  دوب  قرـشم  کلم  شخب  جات 
دـسا نادکمن  هاگ  ناوخ  هاگ  رابود  هام  ره  يدوب  هم  زاب  دسا  ناونع  هب  دوج  يهمان  يدرب  راطع  هب  هرهز  زاب  دـسا  نارکی  نت  رب  رز  تخاس 
هلبنس رس  ساد  زا  رتمک  دسا  ناطرس  علاط  مداخ  ودب  ود  ازوج  وچ  دوب  هم  رهم و  دسا  نابرق  ود  روث  لمح و  لامک  جنگ  رب  يدرک  نامـسآ 
مزمز رد  قلخ  ولد  هتخادنا  هبعک و  شـسلجم  دسا  ناکیپ  رـس  مه  نامک  مه  حزق  سوق  هدـش و  برقع  شین  دـسا  نازیم  هب  خرچ  دـسا  دوب 
اهلاس دسا  ناکرت  شکرت  رـس  رب  نادند  يداهن  توحلا  مف  زو  دسا  نامرف  هب  يدج  نت  زا  تسوپ  یتسب  کلف  سوک  رب  تخب  دـسا  ناسحا 
هدـش نیب  یکلف  دـسا  ناج  وت و  ناج  کلف  يا  تسا  کلف  رب  دـسا  وچ  نونک  ادـسا  دـسا  ناسکلف  يار  شبنج  رگم  تشاد  کـلف  دـصق 

رد هفطاع  تیآ  شرع  زا  داتسرف  هک  یئادخ  هب  دسا  نادان  دب  ناتسود  مدنناوخ  دسا  کین  نمـشد  دسا  نامهم  هدش  نیب  يدسا  کلف  يالاب 
دسا هک  یئادخ  هب  دسا  ناکما  دینارذگب ز  کلف  ار ز  دسا  هک  یئادخ  هب  دسا  ناوید  هب  عیقوت  درک  تانـسح  موقر  هک  یئادخ  هب  دسا  ناش 

دسا ... نارجه  تسین ز  لد  چیه  رتهتخوس  ملد  ناورش ز  هب  هک  دسا  نامیا  دیناسب ز  تشهب  هب  ار 
یناقاخ  راعشا ، ناوید 

اروغ مکام  حبصا  نا  تئارق  رب  یفسلف  راکنا 

دوش ات  رض  عفن و  ینعی  درک  دیاب  حرش  رثا  ود  ره  نیزا  یضعب  مه  کیل  يرمشب  هچرگ  رصح  ردنا  دیان  يرتشم  دعـس  هک  ای  ناویک  سحن 
زا لحز  علاط  ار  کناو  يرورـس  طاشن و  زا  ددرگ  داش  يرتشم  دـشاب  هک  سکنآ  علاط  ار  سحن  دعـس و  لها  رم  ياهمـش  اضق  راثآ  مولعم 

تسین امش  رکذ  زا  مکاپ  هچرگا  تفگ  داد  رون  ار  ام  دید  شتآ  ردنا  داد  روتسد  ام  هاش  هللا  اورکذا  روما  رد  دیآ  مزال  شطایتحا  رورـش  ره 
اهنآ زا  هناهاش  فصو  تسصقان  لایخ  هنامـسج  رکذ  لاثم  یب  ار  ام  تاذ  دباین  رد  لایخ  ریوصت و  تسم  زگره  کیل  اهریوصت  ارم  رم  قیال 

تسین  هاگآ  رگم  نیا  تسحدم  هچ  نیا  تسین  هالوج  یسک  دیوگ  ار  هاش  تسصلاخ 
يولوم  يونعم ، يونثم 

ام هک  کلف  خرچ  نیا 

وا ردـناک  میروص  نوـچ  اـم  سوناـف  ملاـع  ناد و  غارچ  دیـشروخ  میناد  یلاـثم  وا  زا  لاـیخ  سوناـف  میناریح  وا  رد  اـم  هک  کـلف  خرچ  نیا 
میناریح 

مایخ  تایعابر ،

هایس لگ  مرج  زا 

لجا  دنب  زجب  دش  هداشگ  دنب  ره  لیح  هب  لکشم  ياهدنب  مداشگب  لح  ار  یلک  تالکشم  همه  مدرک  لحز  جوا  ات  هایس  لگ  مرج  زا 
مایخ  تایعابر ،

میهاربا نب  لیعامسا  ریما  حدم  رد 

یلح و زاب  لدب  هب  نونکا  یلاخ  نبلگ  هتفای و  للخ  غاب  رد  دمآ  لمع  رد  ناهج  زاب  رس  دنیوگ ز  دمآ  لمح  جرب  هب  توح  زا  وچ  دیـشروخ 
لد نآ  رب  درک  یمه  وت  يانث  دیـشروخ  دـمآ  للط  موسر و  وچ  سک  همه  مشچ  رد  شیپ  نیزا  هک  یناهج  زورما  دـش  سودرف  دـمآ  للح 
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هام تنیز  زا  هم  ياج  هچ  دمآ  لحز  مرج  هب  سیدست  هاگان ز  سیدقت  زکرم  زا  يرتشم  رظن  یتفگ  دمآ  لمح  يورس  هب  یهام  مد  زا  نوچ 
هک لوا  مد  رد  مه  دمآ  لزا  نوعز  لام  زا  هن  وت  دوج  میهارب  دننام  هک  لیعامـسا  ریم  يا  دمآ  لحم  هاج و  تلآ  لحم  ياج  هچ  دـمآ  کلف 

يارفـص دمآ  لمج  صقرب  هدعم  برط  هچ ز  رو  ناج  ارم  دوب  لجا  ریت  يهتـسارآ  دمآ  لدبیب  رنه  هب  رخآ  مد  نوچ  نیک  متفگ  مدـید  ارت 
دوخ ارم  لصا  زک  تسدوس  هچ  کیل  نخس  تسین  وت  رـسفا  رد  دمآ  لخز  یلاخ  وت  قلخ  لسع  اریز  تسین  بجع  ریپ و  دش  وت  قلخ  زا  نم 

دنزرف هک  شاـب  ون  هزاـت و  وت  دـمآ  لـلخ  یب  تفک  دوج  نوچ  وت  رمع  دوخ  كاریزا  وت  لـالج  داـب  لـلخ  یلاـخ ز  دـمآ  لـک  زغم  یب  رس 
دمآ  لباو  دنون  راب  ابرغ  دزن  تدوسح 

ییانس  راعشا ، ناوید 

دیشروخ دش  وچ  بش 

اب دـنک  نوریب  يرفعج  رز  هسیک  زا  يرتشم  نم  نآ  دـیوگ  هام  ناد  نم  نآ  دـیوگ  هرهز  دـننز  یفال  نارتخا  بیاغ  دیـشروخ  دـش  وچ  بش 
زا باتفآ  نم  ناکرا  اهجرب  تسا و  نم  کلم  اهخرچ  رودـصلاردص  منم  هک  دریگ  ردـص  دراطع  ناو  نم  نارب  رجنخ  دـیوگ  خـیرم  لحز 

دراطع دـش  تسکـش  ندرگ  ار  هام  دـیرد و  هرهز  هرهز  نم  نآ  کنیا  دـیتفر  اجک  نادزد  يا  دـیوگ  دـشک  رکـشل  مدحبـص  قرـشم  يوس 
نادیم یکی  نوچ  نم  نایمه  دش  هاک  دمآرب  سلفم  يرتشم  تسکشرد  مه  ام  رون  زا  لحز  خیرم و  راک  نم  ناشخر  خر  اب  دراب  کشخ و 
نادنز رد  شاب  ور  ورف  برغم  هچ  رد  ورب  وت  اباتفآ  مباتفآ  باتفآ  نم  نادـیم  زا  وش  نوریب  بدایب  يا  ناه  ناه و  ادـن  دـمآ  باتفآ  دـیناود 

وا نابرق  وا  هک  دشاب  یهم  نآ  سک  ره  دیع  نم  ناهرب  زا  نک  هگآ  ار  رـشح  نارکنم  وش  هدنز  رآرب و  رـس  قرـشم  روگ  زا  حبـص  تقو  نم 
نم  ناکما  دح و  زا  دش  نورب  وا  تاذ  بات  هیقرشال  جرب  زا  تفات  وچ  يزیربت  سمش  نم  نابرق  هدش  يا  دمآ  نم  هام  وت  دیع  تسا 

يولوم  سمش ، ناوید 

لعل بارش  مزب و 

دـشابن هدیرفآ  هک  اریز  تسین  ریذپلد  نیا  نم و  مردنلق  ییوگ  يرب  وا  زا  ردنلق  تسردـنلق و  کلم  يرفاک  تابارخ و  لعل و  بارـش  مزب و 
دنک شخب  هرهز  دنچ  ات  زین  هام  کیپ  دنک  زیر  لعن  دنچ  ات  يرجنخ  مخز  دنز  دنچ  زین  خیرم  يربدم  درآ  لحز  زا  دراطع  یک  ات  يردـنلق 

فـشن بآ  دـنچ  ات  نامـسآ  بالود  دزیر  بآ  دـنچ  ات  يرتشم  قلخ  رب  دراد  گنت  رازاب  دـنک  یخبطم  فت  هب  باتفآ  دـنچ  ات  يرمحا  ماج 
دزود راهب  یک  ات  رامد  اهغاب  زا  درآرب  يد  دـنچ  ات  يرتسم  رب  درد  هدرپ  زور  دـنچ  ات  دوش  دـب  نافیرح  هانپ  بش  دـنچ  ات  يرذآ  جرب  دـنک 
يوس ار  شیوخ  نوخرپ  هتـسکشرد  رپ  نیو  يرپرب  هک  دـماین  تقو  حور  غرم  يا  دـش  لوـلم  معبط  یبـیرغ  تقرف و  نیز  يرـضخا  جاـبید 
هزات وچ  رادبآ  نسح  ناز  يرتخا  ربا و  ین  یشاب  هچ  کلف  ریز  ینهآ  هوک و  ین  یـسفچ  هچ  نیمز  ردنا  يرب  دوخ  مودخم  کلام و  بانج 

يروخرد  هچ  ییوگن  تسلد  رد  چنآ  اب  يدمآ  راتفرگ  هک  ینغور  بآ و  يا  يرثوک  ضوح  ین  ییوج  رضخ  بآ  ین  رگج  ینک 
يولوم  سمش ، ناوید 

نم زورما  یتسم 

عادولا درخ  تفگ  بآ  درب  ارم  لقع  بارـش  رد  مدـش  قرغ  شونب  ریگب و  هساک  مرواـب  ینکنیم  شود  یتسم  وچ  تسین  نم  زورما  یتسم 
تـسم نونجم  لد  نیا  شوج  تفر  دـح  کنوچ ز  گید  تفر  رـس  کنوچ ز  نورب  ایند  تفر ز  نونج  رد  درخ  لقع و  شوه  هب  میاـینزاب 
مدینـش شود  کلف  متفه  يوس  زک  نابـساپ  ارم  تفگ  نابدرن  زا  مدحبـص  شومخ  ور  وگم  چـیه  چـیپم  ناتـسمرس  اب  تسج  دـیردب و  دـنب 

ریـش روث  ناتـسپ  هب  ریـش  بیهن  زا  نیب  هدش  نوخ  شودب  ریگب و  خاش  ار  روث  نآ  دسا  يو  نز  هتـسهآ  همخز  ار  هرهز  لحز  تفگ  شورخ 
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مـشچ شوپ  يور  ینک  دنچ  ور  هام  يا  نک  هولج  گس  وچ  يزیرگ  دـنچ  کت  ریـش  يا  نک  مرگ  شوم  وچ  تبیه  هتـشگ ز  رگن  ار  کلف 
شقن رد  رگنب  مالک  زا  یهرب  ات  مالـس  ناج  زا  ونـشب  شوگ  وت  مشچ  هدش  يا  خرچ  يوس  اشگ  شوگ  نیب  رون  هعـشعش  تهج  شـش  اشگ 
هلاوح تسه  ار  وت  دـیما  سرت و  شورف  يدرد  هدـنب  ون  دازآ  مفاص و  وشب  وگ  دوش  هچ  ره  ور  هجاوخ  يا  شمتفگ  شوقن  زا  یهرب  اـت  رگ 

شوکب  نآ  تسوت  راک  وگم  اهنیا  زا  نم  اب  تفرگ  تیامح  هب  نوچ  ارم  شدرد  يدرد  شوحو  يراکش  تسه  ار  وت  ماد  هناد و  لقع  هب 
يولوم 

نالدیب ربلد  يا 

دوخ فوط  هب  هک  مد  نآ  یفوک  فاک  وچ  مغ  گنتلد ز  میتشگ  مال  وچ  اتود  رجه  زا  یفوقویب  ناج  هک ز  اشاح  یفوص  نـالدیب  ربلد  يا 
هک اریز  رارـسا  تسوت  فشک  فوشکم ز  یفولا  يرهم و  ندـعم  نوچ  تفلا  رهم و  ياـمنب  ار  اـم  یفوط  هب  مه  هناـخ  هب  هک  هگنآو  یفوطب 
رد هک  ياهن  سمـش  نآ  سمـش  زا  فوسک  يرب  هک  ینآ  یفوسخ  رد  هک  ياهن  هاـم  نآ  هاـم  زا  فوسخ  يرب  هک  ینآ  یفوشک  ره  فوشک 

یفوخم  لزنم  هب  وت  اج  نیاک  شاب  ار  فولا  يداحآ  يا  یفولا  هناخ  نکاس  وت  سدنهم  يا  میداحآ  رد  یفوسک 
يولوم 

علطم دیدجت 

رون نیع  ار ز  تلود  جورب  موجن  هک  شقرـشم  ردم ز  ياج  هب  رد  دوب و  رجح  ياج  هب  رهوگ  نآ  رد  هک  یملاع  زورفالد  يهدید  دـید  هچ 
نازک دنلب  دـش  ضیف  قفا  زا  یلیهـس  ربغا  يهدوت  هنهک  نیا  دـش  شخب  غورف  نآ  يهعـشا  زک  دیـشخردب  ياهراتـس  رهظم  علطم و  دوب  افص 

هک رکفتم  ادگ  نم  رونا  باتفآ  یلامج ز  دومن  نم  هب  هاج  تزع و  ریرـس  رب  یهـشداپ  هک  ضرغ  رـضخا  دـبنگ  هنهک  نیا  دـش  گنر  قیقع 
رورـس نیا  تسوت  تاجاح  يهدنروآرب  لفاغ  يا  هک  داد  زاوآ  یفتاه  بیغ  رـسفا ز  رهپـس  رب  هدوس  تفـص  باتفآ  هک  تسا  هش  مادک  نیا 

رگـشل و هراتـس  ریمـض  رهم  ریبد و  دراطع  ریرـس و  کلف  رواخ  ورـسخ  تسوا  رد  بور  كاخ  هک  دنه  يهدازهاش  هاش و  للم  کلم و  هانپ 
كولم ياـشگ  هرگ  نیقاوـخ  دـنب  قاـطن  ربـکا  هش  اـیربک  هگراـب  نیمک  کـلملاماظن  نید  نیقاوـخ  شخب  ماـظن  رکاـچ  هم  مـالغ و  ناوـیک 

هک يریلد  هلمح  ربژه  رفغم  کلف  رس  رب  مس  يهساک  دهن ز  وا  شکرس  شخر  هک  ياروس  هبتر  دنلب  رواد  ناهج  مسج  نیطالـس  ناگیادخ 
اج رذح ز  هب  نالماح  دننارذگ  وا  شیپ  نودرگ ز  قروز  هک  یگنهن  هشیب  فاصم  رفن  ریـش  هدنرد  زک  وزا  دـساره  نانچ  گنلپ  خرچ  ریش 

نوخ رپ ز  ماک  ارم  ریت  قاف  وچ  مان  دتفا  رب  شک  هقان  يهغدغد  یهگ ز  رگنل  نیمز  یتشک  دلـسگ  شتبیه  وا ز  تلوص  داب  دـنت  رگا  دـبنجب 
زوج فوسک ز  لحم  وزا  رهم  دبلط  ددم  رگ  رف و  همه  نیا  هب  دور  اج  زا  هغدغد  نیمز ز  فوسخ  تقو  هب  وزا  هام  دـنک  هناعتـسا  رگ  رگج 
هزیر گنس  شبضغ  یمرگ  رکش ز  يوج  رام  نادند  نب  زا  دیاشگ  دودسم  دننک  ار  رازآ  هر  وا  قلخ  وچ  رمق  رس  وچ  يو  مهس  زا  دهج  ره 
بر هب  اهاش  هبترم  رهپـس  رگید  يالج  ار  مایا  يهدید  دورف  نآ  یلجت  وترپ  زا  هک  تفاتب  یهم  رگخا  ترارح  دبای  همهاو  بات  بآ ز  هت  رد 
نت نشوج  هب  ربمغیپ  رازه  نیدنچ  بلاغ  فیرح  یبرع  دمحم  تلاسر  تخت  هاش  هب  رشب  نج و  يادخ  رضاح  بیاغ و  هاش  هب  امس  ضرا و 

هب رت  هدش  وا  مشچ  بآ  زا  نمد  نماد  هک  بیرغ  میتی  كدوک  نآ  نم  مشچ  رون  هب  ربیخ  رد  حـتاف  نید  يهعلق  راصح  یلو  یلع  رـشبلاریخ 
ورسخ يدوب  ناهج  ات  هک  مین  دیماان  تسنیا و  مرگید  دیما  رب  رد  دوب  ناج  هچ  ردارب  يوب  هب  ارم  رمع  یقاب  هک  ناور  نک  شنم  يوس  فطل 

تخرد وا  رب  دوب  هک  البرک  نامیتی  مشچ  بآ  هب  رهطا  ناگتـشرف  مشچ  يهدرپ  دوب ز  ناشرهاط  لیذ  هک  دـمحم  تیب  لـها  هب  رورپ  ناـهج 
هدارا رگ  هک  دـشاب  وت  ماک  هب  نانچ  رگنب  مشتحم  هاش  يا  مشتحم  لاح  هب  راگنب  ادـگ  نیا  مان  تمارک  رتفد  هب  رمث  هتـسجخ  نآ  زا  تعافش 

رهوگ  راخ  کشم و  كاخ  دوش و  رز  لافس  ینک 
یناشاک  مشتحم  راعشا ، ناوید 
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مارهب ناتساد  زاغآ 

يوزارت زا  تسرهگ  یکی  رد  گنس و  یکی  رد  تسرس  ود  يوزارت  ار  نامساک  زاب  دیاشگ  نینچ  رهوگ  جنگ  زار  هناخ  جنگ  يامآ  رهوگ 
یگنس يرهوگ  دیآ ز  یهاگ  دراد  رهگ  ای  گنس  ای  هچب  دراد  رثا  نیمه  ناهاش  بلص  گنس  هگ  دروآ  رس  رب  رهگ  هگ  گنر  ود  ناهج  وا 

لعل و اب  گنس  تسبجع  نیا  تخاون  نیا  دز و  نآ  مارهب  اب  درگدزی  تبـسن  مان  تبـسن و  هب  دش  گنـس  رهوگ و  یگنر  ابرهک  یلعل ز  هاگ 
هروک یماندـب  درب  هریت  بش  زا  یمارهب  حبـص  هک  لوا  زور  داد  یئایموم  درک و  فطل  نآ  داد  یئاپ  هتـسکش  نیا  ار  هکره  تسبطر  اب  راـخ 

دمآ گنچ  هب  یهد  هد  رز  دوخ  یجنپ  هد  میس  دنتسج  زاب  یجنس  نامسآ  يوزارت  رد  رهم  هام و ز  ناشدوب ز  یهگاک  رهپـس  يایمیک  نابات 
اب لعل  وچ  وا  اب  هرهز  توح  رد  يرتشم  توح و  شعلاط  يزورفا  ملاع  یگرزب و  رد  يزوریپ  قیرط  زا  دنتفای  دمآ  گنس  رهگ ز  ایرد  رد ز 
رد يور  هدروآ  بنذ  یئاـمیپ  داـب  هداد  ار  مصخ  یئار  يوق  اـب  ولد  زا  لـحز  ادـیپ  دـسا  رد  خـیرم  جوا  ازوج  رد  ریت  روث و  رد  هاـم  توقاـی 
مان مدرب  هک  یعلاـط  نینچ  اـب  شیوخ  تداعـس  رب  سیجرب  وچمه  شیوخ  تداهـش  یبکوک  ره  هداد  شلمح  رد  هداـتفوا  باـتفآو  شلحز 

مارهب  دش  هداز  لابقا  هب  نوچ 
يوجنگ  یماظن  رکیپ ، تفه 

 ... بش

هتسخلد یسک  دشاب ، رگا  قشع  تسین  هتسب  زگره  هک  تمحر ، رد  زج  دش  هتسب  اهرد  دنتفخ و ، ناگتسخ  دش  هتسخ  اهندب  دمآ ، بش  زاب ،
نتفگ زا  هتـسب  تراشا ، اب  نانزکمـشچ  نامـسآ  رد  نارتخا  بش  هریت  حول  هب  رتنایامن ، دـش  بر  تاـیآ  همین و ، زا  تشذـگ  بش  تسین 

ار قح  تردـق  نیمز »  » نیا نارتخا و  نیا  شدرگ  گنچ  هرهز »  » نوچ دـنز  لد  رب  یکی  ره  گنـشق  بوخ و  دوخ  ياج  رد  یکی  ره  ناـبز 
یک زور ، تسا  يرظنمشوخ  ییابیز و  همه  بش  نآ  شقن  يرون ، لاـس  نویلم  زمر  نآ  شخب  تنیز  حول  نامـسآ و ، نیمه  سب  شیاـمن 

دوریم راپـسهر  نُوتپن » ، » قشع رادم  رد  ْلَزَیَْمل  رون  ز  نشور ، یتیآ  لَحُز »  » نیا سوناُرا »  » نیا دراطع »  » نیا تسا  يرتشم »  » شنامـسآ رد 
دََرب ربلد  يهبذج  ناشکهک »  » یلازَیال رون  وحم  ياهتشگ  مگ  یپ  رد  ناریح ، تام و  ياهتشگرس  قشاع  نوچمه  هام »  » رایتخایب مه  خیّرم » »

حیبست زمر  توکس  نیا  اهزار و ، نیا  بش و ، نیا  تسا  بلاج  هام و  هچ  ادنوادخ ، بش ، تسا  بقاث » باهـش   » زا يرون ، ّطخ  ناشک  ار  وا 
تُومَی  يادخ ال 

هام هرک  هب  رفس 

هاگراک زا  يرد  دـندرک  زاغآ  هام  يوس  ار  رفـس  رکیپلوغ  درون  ناهیک  نآ  رد  دـندرک  زاورپ  نامـسآ  يوسب  دـنمرنه  ینادرون  هم  مدـینش 
ار رشب  هام  زا  دنتشگرب  وچ  يزوریپ  هب  دندرک  زاجعا  اضف  ریخست  هب  نادرونهم  نآ  حیـسم  دالیم  هب  دندرک  زاب  شناد  لها  يور  هب  شنیرفآ 
راسهمشچ و اجنآ  هن  تسارحص  غاب و  رازهزبس و  اجنآ  هن  ینارماک  شیع و  رهب  بسانم  ینامسآ  هام  تسین  ابیز  هک  دندرک  زاس  ییاههمغن 

نیئآ گـنج  هک  تسین  ناـشن  يزیرنوخ  اـجنآ ز  یلو  تسا  تشنُک  هن  اـسیلک  اـجنآ  رد  هن  لـّلجم  ياـهانب  اـجنآ  رد  هن  تسا  تشک  عرز و 
نانچ ار  ناـیکاخ  مزب  هچ  نشور  دـنک  تسا  تشز  هچ  رگ  نادرونهم  مشچ  هب  گـنج  هنتف و  ملظ و  هک  يرادـنپ  وت  تسا  تشرـس  نمیرها 

دشابن  يراک  یسک  اب  ار  یسک  دشابن  يرازاک  تساجنآ  تشهب  تسا  تشهب  ام  مشچ  هب  یتشز 
اسر  مساق  رتکد  راعشا ، ناوید 

هام راتفگ 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 721 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهتفگ هانگ  زا  كاپ  ینماد  مراد  هکناز  منماد  زا  تسد  رادرب  رشب  ياک  هام  تفگ  يدرونهم  اب  نینچ  نیا  رشب  ریخست  وچ  دش  نودرگ  هام 
زج اههّکل  هاگن  مکاپ  هرهچ  رب  ینک  رگ  دنـسپدوخ  يا  ور  تشز  نم  متـسین  هاـیگ  بآیب و  شوماـخ و  يداو  تسور  تشز  رادهّکل و  هم 
زا باتهم  همـشچ  هاگمزب  نیا  افـص  حلـص و  زا  نشور  گنج  گنرین و  زا  وت  يایند  هریت  هآ  باـت  درادـن  زگره  هنیآ  تسین  قلخ  هآ  دود و 
رب قح  دزن  مشاب  هک  ادرف  ات  شاب  هابت  راز و  نینچ  دـش  تراگزور  سوهلاوب  نایکاخ  زک  نیمز  يا  هایـس  یکاپان  ایند ز  هرهچ  دیفـس  یکاـپ 

هابتشا  تسا  هابتشا  تسا  هابتشا  یمدآ  مان  یهن  رگ  ار  نمرها  هاوگ  لّوا  رشب  تایانج 
اسر  مساق  رتکد  راعشا ، ناوید 

حتفلا

خیرات هحول  رب  تبث  گرزب  فشک  نیا  دش  دنداهن و  هام  رب  هحول  يربخیب  زا  دنک  ار  ناربخیب  اهر  ات  داهن  هام  هرک  رب  مدق  كاخ  زا  رـشب 
همزمز دنک  شوماخ  يداو  نآ  رد  هن  يرط  گربلگ  هزبس و  زا  یهت  یخالگنس  اوه  تسا و  بآ  هن  هام  رد  هک  دنیوگ  هچ  رگ  يرـشب  مولع 

يرب بیع  ره  تسا و ز  نسح  هنیئآ  هم  هک  دوجو  زار  زا  ربـخیب  يا  نکم  یئوجبیع  يرگهمغن  دـنک  گـنهآ  شوخ  غرم  نآ  رد  هن  بآ 
يا هگن  زور  بش و  تعیبط  يابیز  هنحـص  نیا  رب  نک  يرگهولج  دـنک  كاخ  ینـشور  یپ  زا  بش  تملظ  رد  هک  تسا  یناـشفرون  همـشچ 

نادب باتهم  همـشچ  فرطکی  يردبرد ! نادـب  هداتفا  هم  رهم و  کلف و  ام  هنودرگ  شدرگ  یپ  هک  یبایب  ات  يرظن  نشور  دـنمدرخ ز  درم 
يرظن يرگن  تقیقح  هب  تعیبط  ناکرا  هب  رگ  رمک  هتسب  ام  تمدخ  یپ  شنیرفآ ز  يروهلعش  نادب  دیشروخ  لعشم  فرطکی  هوکش  رون و 

فک هب  ینان  وت  ات  دنراک  رد  کلف  دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و   » يربهار دنک  زاریش  يدعـس  نخـس  ار  وت  هار ، نیا  رد  هک  ناتـسلگ  هب  نک 
زا رس  هتفخ  رـشب  يارآ  رب  ناه  يربن » نامرف  وت  هک  دشابن  فاصنا  طرـش  رادربنامرف  هتـشگرس و  وت  رهب  زا  همه  « » يروخن تلفغ  هب  يرآ و 

بکوک يرگدادـیب  یهارمگ و  هشیر  ینکرب  لدـع  هشیت  اب  هک  زادـنارب  ملظ  هیاپ  يرـسهریخ  متـس و  گنج و  رادرب ز  تسد  نارگ  باوخ 
یکاپ و نیدب  تسین  يربهر  دوجو  کلم  رد  هک  مالسا  ملاع  ربهر  يرپس  یهابت  نایـصِع و  تلفغ و  هرود  دوشن  دشخردن  ات  افـص  حلص و 

شوخ اسر »  » عبط رـشب  حـتف  تینهت  یپ  زا  يرفـس  دـش  ناوت  تاوامـس  يوس  نیمز  زک  حـتف  هدـعو  ارت  حـتفلا »  » هروس رد  هداد  يرهُگـالاو 
يرد  ياهنخس  هماخ  زا  هتخیگنارب 

اسر  مساق  رتکد  راعشا ، ناوید 

رترب يا  ادخ  يا 

وت قشع  ار  ام  لقع  وت  يانعم  زا  زجاع  منایب  يو  وت  ياوآ  زا  رپ  ملاع  همه  يا  اههشیر  اههخاش و  رد  نایع  يا  اههشیدنا  زا  رترب  يا  ادخ  يا 
رب وت  شقن  دز  اهگنر  تست  راک  هدرپ  هدرپ  اهلگ  شقن  تست  راگرپ  طـخ  رد  اهنامـسآ  درک  هناـخیم  تا  هداـب  ار  اـم  ناـج  درک  هناوید 

يرتشم رگید  يوس  وس ، کی  هرهز  نامـسآ  غارچلچ  اهناشکهک  نامـسآ  غاب  ياهلگ  نارتخا  ناـشنرتخا  دـش  وت  زا  اهنامـسآ  ناـشکهک 
ناوخدجبا لفط  نارورس  هاگ  هدجـس  تناتـسآ  وت  نادرگرـس  راگرپ  ره  ياپ  وت  ناریح  اههشیدنا  همه  يا  يرگ  انیم  نیا  هب  ناریح  اههدید 

يا تست  زاوآ  نالبلب  يولگ  رد  تست  زاورپ  اهزاورپ  رپ  رد  دناشتآ  رد  وت  قشع  زا  نارتخا  دـناشو  قشاع  وت  رهب  زا  ناکغرم  ناربمغیپ  وت 
ابیز يابیز  همه  يا  اههناورپ  رپ  رب  دز  اهشقن  اـههناخلگ  رد  وت  فطل  هماـخ ي  وت  كـالفا  هتـشگرس  نارتخا  وت  كاـخ  رب  اههدجـس  ماـمت 

دوب  وت  يوگ  نیرفآ  شنیرفآ  دوب  وت  يوس  ناهج  مشچ  لزا  زا  نیرفآ  میوگب  ات  مشاب  هک  نم  نیرفآ 
یلیهس يدهم 

یسانش هلبق 
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یسانش هلبق  خیرات  - 1

همدقم

يرورـض ناناملـسم  يارب  هلبق  تهج  نتـسناد  تسا . هبعک  تهج  هلبق  عقاو  رد  تسا . دـنریگ ، يور  شیپ  هک  هچنآ  تهج و  ياـنعم  هب  هلبق 
دراد . یصاخ  تیمها  هلبق  تهج  یمالسا ، يرامعم  رد  یبهذم و  مسارم  زا  يرایسب  ماجنا  يارب  دجاسم ، يانب  حرط و  رد  تسا .

، مالـسا جاور  لیاوا  رد  تفای . رییغت  همظعم  يهکم  يوس  هب  سدـقملا  تیب  زا  ناناملـسم  يهلبق  تهج  يرجه ، مود  لاس  رد  بجر  هاـم  زا 
، رود ياهنیمزرـس  رد  مالـسا  شرتسگ  زا  دـعب  یلو  تفرگیم ، تروص  یتحار  هب  هّکم ، هب  ییایفارغج  قطاـنم  یکیدزن  لـیلد  هب  یباـیهلبق 

طاقن تیعضو  ناوتیم  یتحار  هب  ییاوه  ياهيرادربسکع  یعونصم و  ياهرمق  کمک  هب  هزورما  تفای . یـصاخ  تیمها  هلبق  یبایتهج 
درک . نییعت  ًاقیقد  نیمز  يهرک  يور  رب  ار  دایز  لصاوف  اب 

نوـچ هتبلا ، دـشاب . تسد  رد  هبعک  ییاـیفارغج  ضرع  لوـط و  دـیاب  نیمز ، يهرک  يور  رب  ناـکم  ره  رد  هلبق  تهج  ندرک  صخـشم  يارب 
دوشیم . هدافتسا  هّکم  ییایفارغج  تاصتخم  زا  تسین  تسد  رد  هبعک  ییایفارغج  تاصتخم 

 Φ=21° 27' یلامش
 λ=39° 49' یقرش

هّدج هب  برغ  فرط  زا  ریسع و  هب  بونج  زا  فئاط ، هب  قرشم  زا  هنیدم ، هب  لامش  زا  دراد . رارق  ناتسبرع  يهریزج  هبش  برغ  رد  هکم  رهش 
نییعت يارب  دشابیم . روصحم  هوک  هتشر  ود  نیب  تسا و  رتم  دودح 33  ایرد ، حطس  زا  هّکم  عافترا  تسا . دودحم  خرس  يایرد  لحاس  رد 

دروآ . تسد  هب  ییایفارغج  بونج  لامش و  دادتما  هب  تبسن  ار  لحم  ره  يهلبق  فارحنا  يهیواز  دیاب  هلبق 
هب ترجه ، مود  لاس  ات  زاغآ  زا  ناناملـسم  يهلبق  تسا ، هدمآ  مارحلادجـسم » ای  هبعک  مالـسا ، يهلبق   » باتک رد  تسا و  روهـشم  هک  نانچ 
زا لبق  هّکم ، رد  تماقا  تّدم  رد  (ص ) دمحم ترضح  تفای . رییغت  مارحلادجـسم  هبعک و  تمـس  هب  سپ ، نآ  زا  دوب و  سدقملاتیب  يوس 

ار زامن  یهاگ  لاس ، هدزیس  تّدم  لوط  رد  هتبلا ، دوش . عقاو  ورهبور  سدقملاتیب  هک  دنداتسیایم  نانچ  تایاور ، كرادم و  قبط  ترجه ،
ترجه مود  لاـس  بجر  يهمین  هبنـشود  زور  رد  هرقب ) يهروـس  يهیآ 144   ) هلبق يهیآ  دـندرازگیم . زین  مارحلادجـسم  هبعک و  يوـس  هب 

اب هک  یناسک  دینادرگ و  مارحلادجـسم  بناج  هب  يور  لیئربج ، يهراشا  هب  (ص ) دـمحم ترـضح  رهظ ، زامن  مود  تعکر  رد  دـش و  لزان 
، دنداتسیا نادرم  ياج  هب  نانز  نانز و  ياج  هب  نادرم  هک  یتروص  هب  دنداد ، هلبق  رییغت  ناشیا ، زا  تیعبت  هب  دندناوخیم ، زامن  ترضح  نآ 

. دوب هبعک  يوس  هب  رخآ  رد  سدقملاتیب و  يوس  هب  ربمغیپ  يهلبق  زامن ، نآ  يادتبا  رد  نیاربانب ،

ناریا رد  یسانشهلبق 

هلبقلا ۀـفرعم  باـتک  تسا . هـتفرگ  تروـص  زین  ریخا  يهرود  رد  یباـیهلبق  ياـهتیلاعف  ناریا  رد  ینوریب ، ناـحیروبا  ياـههلاسر  رب  هوـالع 
، نارهت هاگشناد  کیزیفوئژ  يهسسؤم  ياهلاس 1367 و 1375  ياهشرازگ 73 و 79  يریاغب ، قاّزرلادبع  سدنهم  شراگن  (1331 ه.ش )

یلع هللا  ءاشام  يهتشون  ( 1367  ) یبایهلبق رد  مولع  دربراک  یلمآ و  هداز  نسح  هللا  تیآ  فیلأت  1364 ه.ش )  ) ۀلبقلا تقولا و  ۀفرعم  سورد 
رد دناهدنار . نخس  طوبرم  تابساحم  یبایهلبق و  فلتخم  ياههویش  زا  لیصفت  هب  هتسیرگن و  هضیرف  کی  يهلزنم  هب  یسانشهلبق  هب  یئایحا 

همظعم و يهکم  اب  لباقم  یبرغ  يهرکمین  رد  عقاو  طاقن  يارب  یبایهلبق  هلمج  زا  هدش  حرطم  تالاؤس  زا  يرایـسب  خـساپ  ناوتیم  راثآ  نیا 
یهار نتفای  تسا  هجوت  دروم  رتشیب  هچنآ  درک . ادـیپ  ار  ییاـیفارغج  ياـهبطق  هب  کـیدزن  نیمز و  برغ  قرـش و  رد  تسدرود  طاـقن  اـی 

دشابن . هدیچیپ  یضایر و  تابساحم  هب  يزاین  دنشاب و  هتشاد  ار  نآ  زا  هدافتسا  ناوت  مه  یماع  مدرم  هک  تسا  قیقد  هداس و 
تالکـشم هب  هجوت  اب  یلو  دناهتـشادرب  يور  شیپ  زا  ار  لکـشم  نیا  شیب  مک و  ارآ  مزر  ياـمنهلبق  دـننام  یـسیطانغم  ياـهامنهلبق  هچرگ 
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فارحنا و ياههیواز  نتفرگ  رظن  رد  ترورـض  یفاک و  تاعالطا  هب  زاین  یـسیطانغم و  ییایفارغج و  ياهبطق  قابطنا  مدع  هلمج  زا  یعطق 
، نیا رب  هوالع  دوب . دـهاوخن  ناسآ  مه  نادـنچ  هلبق  یعقاو  تهج  هب  یبایتسد  امنبطق ، يهبرقع  رب  طیحم  يراذـگرثا  یـسیطانغم و  لیم 

یمهـس نییعت  ای  اتـسار و  کی  رد  رباربان  یـسیطانغم  فارحنا  ياههیواز  توافتم و  ییایفارغج  تیعقوم  اـب  اهرهـش  زا  يدادـعت  يدنبهتـسد 
ناـمک لوط   ) رتمولیک يهلـصاف 07/1935  رد  فارحنا  هجرد  کی  اـهنت  اریز  تسین ، شخب  ناـنیمطا  نادـنچ  رهـش  نیدـنچ  يارب  كرتشم 

هک دـنکیم  فرحنم  همّرکم ) يهّکم  رهـش   ) دـصقم زا  رتمولیک  نازیم 25/32  هب  ار  رازگزاـمن  همّظعم ) يهّکم  اـت  نارهت  يهـمیظع  يهریاد 
هجوت . لباق  ًالماک  تسا  ياهتکن  دوخ 

و ( 1  ) يهرامش ياههشقن  تسا . رادروخرب  یصاخ  ّتیمها  زا  هلبق  هب  هجوت  ناهج  حطس  رد  هدنکارپ  ناملسم و  مدرم  يارب  رگید ، يوس  زا 
. تـسا هـتکن  نـیمه  دـیؤم  یمالـسا  ياـهروشک  ناـهج و  حطـس  رد  ینوـیلیم  ياهرهـش  ناناملـسم و  تـیعمج  یگدـنکارپ  لودـج  و  ( 2)

لیلد هب  امنهلبق  سلطا  رد  هک  نآ  هجوت  لباق  ( 2  ) يهرامش يهشقن  رد  هدش  صخشم  يهقطنم  ساسا 12  رب  ناناملسم  تیعمج  یگدنکارپ 
هدـش نیودـت  شخب  هس  رد  امنهلبق  سلطا  دراد . دوجو  يرتمک  هابتـشا  یبایتهج  میالع  اههشقن و  میـسرت  یتاـثلثم و  تابـساحم  تیاـعر 

تسا :
زا هتفرگرب  تاـعالطا  نیا   ) دـهدیم نادـنمهقالع  هب  ار  مزـال  تاـعالطا  عوضوم ، تیمها  هب  هجوت  اـب  یباـیهلبق ، یباـیتهج و  لوا : شخب 

تسا .) یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  تاراشتنا  زا  یضایر  يایفارغج  ینابم  لوصا و  باتک 
فارحنا و يهیواز  ییایفارغج ، ضرع  لوط و   ) اهرهـش هب  طوبرم  تاـعالطا  شخب  نیا  رد  روشک ؛ زا 157  رهش  يهلبق 1415  مود : شخب 

دناهدش مظنم  اهروشک  کیکفت  هب  موس و  شخب  ياهقطنم  ياههشقن  هب  هجوت  اب  هک  اهروشک  نایدا  ناوریپ  دصرد  تیعمج و  هلبق ،) تهج 
تیعمج و يهدـمع  زکارم  اهرهـش ، اههشقن  يور  هلبق  شیامن  يارب  هک  نیا  حیـضوت  دریگیم . رارق  هعلاطم  لها  نارگـشهوژپ و  رایتخا  رد 

یبایناکم زا  سپ  طاقن  ریاس  يهلبق  نییعت  يارب  و  دناهتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  دنـشاب  هلبق  يامنهار  روشک  يهرتسگ  رد  دـنناوتب  هک  یطاقن 
دوش . راتفر  يدربراک  يامنهار  ربارب  یتسیاب  هشقن  يور  رد  اهنآ 

تهج اهرهش ، مان  اهنآ  رد  دشابیم و  ياهقطنم  ياههشقن  يدربراک و  يامنهار  ای  لمعلاروتسد  لماش  هک  امنهلبق ، ياههشقن  موس : شخب 
هاگیاج دریگ و  رارق  ناناملـسم  يهدافتـسا  دروم  امنهلبق  سلطا  تسا  دـیما  تسا . هدـش  سکعنم  تقد  رثکادـح  اب  فارحنا  يهیواز  هلبق و 

دروآ . تسد  هب  ار  دوخ  دیفم  هتسیاش و 
هک : میسریم  هجیتن  نیا  هب  نایدا  ناوریپ  دصرد  تیعمج و  تاعالطا و  ياهلودج  رد  تقد  یسررب و  اب 

، روشک رد 47  دـنراد ) تـیعمج  رفن  اـت 000/150  نیب 1000  روـشک  و 17  رفن  زا 000/150  شیب  روــشک   176  ) ناـهج روشک  زا 193 
هب دقتعم  تیعمج  زا 40 % شیب  ناهج  ياهروشک  زا  دودح 25 % رد  رگید  ترابع  هب  دننکیم . تسیز  زا 4/39 % شیب  مکارت  اب  ناناملسم 

، ور نیا  زا  دراد و  صاـخ  یهاـگیاج  هلبق  قیقد  حیحـص و  تخانـش  نیارباـنب ، دـنراد . كرتـشم  یهاـگهلبق  دنـشابیم و  مالـسا  نیبـم  نید 
تسا . ضامغا  لباق  ریغ  هلبق  هب  طوبرم  راثآ  رد  دوجوم  تاهابتشا 

لباق نآ  لوادـج  رد  دوجوم  تاهابتـشا  یلو  تسا  ناهج  ياهروشک  يارب  یمظنم  تاـعالطا  يواـح  هلبقلا  تقولا و  ۀـفرعم  باـتک  هچرگ 
جارختـسا ماقرا  اب  اهنآ  ییایفارغج  ياهتیعقوم  اریز  تسا ، یتابـساحم  ياهشور  زا  یـشان  تاهابتـشا  نیا  دـسریم  رظن  هب  تسا و  لمأت 

دوشیم هظحالم  لودج  هب  هرابود  یهاگن  اب  دناهدش .) هدروآ  هسیاقم  روظنم  هب  تافالتخا   ) دنرادن یتوافت  نادنچ  رـضاح  باتک  رد  هدـش 
هچنانچ تسا . یقرش ) يهیسور  لاپن ، هرک ، نیچ ، نپاژ ،  ) يرواخ يایـسآ  ياهروشک  ناتـسودنه و  يهیحان  هب  طوبرم  تافالتخا  رتشیب  هک 

27 ° ات  18° ياهرادـم يهدودـحم  رد  تافالتخا  نیا  يهنماد  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  دـنوش  یبایناکم  هشقن  يور  رد  طاـقن  نیا 
یمیـسرت شور  يدـنه و  يهریاد  قیرط  زا  یبایهلبق  لمعلاروتـسد  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  رتشیب  یقرـش   75° راهنلافصن یلامـش و  ضرع 

طخ  ) هلـصاف نیرتهاتوک  هک  یلقن  یلقع و  لیالد  تایاور و  هب  هجوت  اب  دریگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  ناهج  طاقن  هیلک  حطـس  رد  دناوتیمن 
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تیعـضو نیمه  تسا و  شخب  نانیمطا  يورک  تاثلثم  تابـساحم  قیرط  زا  هلبق  یعقاو  تهج  هب  لوصو  هار  اهنت  تسا  هلبق  تهج  میقتـسم )
. تسا میمعت  لباق  یلامش ) اکیرمآ  يهراق   ) یبرغ يهرکمین  رد  رود  طاقن  يارب 

یبایهلبق ياههار  - 2

يورک تاثلثم  هار  زا  یبایهلبق  - 1

هک ییایاوز  دـیآیم و  تسد  هب  همیظع  يهریاد  هس  زا  نامک  هس  عطاـقت  زا  هرک  کـی  حطـس  يور  رب  هک  تسا  یلکـش  يورک  ثلثم  کـی 
ییاهسوق  CA و BC و BA ياهنامک دـناموسوم . ثلثم  يایاوز  مان  هب  دـنیآیم  دوجو  هب  يورک  ثلثم  سأر  هس  رد  نامک ، هس  طسوت 

C ،B ،A و گرزب فورح  اب  يورک  ثلثم  يایاوز  ًـالومعم  دـناهدرک ، عطق   C ،B ،A طاقن رد  ار  رگیدـکی  هک  دـناهمیظع  يهریاد  هس  زا 
دنوشیم . صخشم   c ،b ،a کچوک فورح  اب  اهنآ  لباقم  عالضا 

تسا . هیواز  هس  علض و  هس  ياراد  هحطسم  ثلثم  دننام  يورک  ثلثم  ره  نیاربانب 
اب دـنیوگ . يورک  يهیواز  نآ  هب  هک  دـیآیم  تسد  هب   A يهیواز مینک  مـسر   AC و  AB سوق ود  رب  سامم  طـخ  ود   A يهطقن زا  رگا 

نینچمه درک ، هدافتسا  هلبق  فارحنا  ای  تمس  يهبساحم  يارب  روتـسد  ود  زا  ناوتیم  يورک  ثلثم  رد  ایاوز  عالـضا و  نیب  طباور  هب  هجوت 
دروآ . تسد  هب  ار  هجیتن  داد و  هنایار  ای  یکینورتکلا و  باسح  ياهنیشام  هب  ار  اهروتسد  نیا  ناوتیم  راک  تلوهس  يارب 

میراد : نینچ  نیاربانب 

هدش هبساحم  فارحنا  يهیواز  هار  زا  هلبق  تمس  نییعت  - 2

همظعم يهکم  زا  نیمز  يهرک  طاقن  اهرهش و  رثکا  فارحنا  يورک  تاثلثم  يهیاپ  رب  نآ  نیودت  میسرت و  هشقن و  شناد  تفرـشیپ  اب  زورما 
هیاپ : نیا  رب  دروآ ، تسد  هب  ار  هلبق  تمس  ناوتیم  تلوهس  هب  هتفر و  شراگن  هبساحم و  هب  ییاهلودج  رد 

رگید یطخ  هاگنآ  میروآیم ، باـسح  هب  هریاد  رطق  يهلزنم  هب  ار  نآ  هدرک و  میـسرت  لیـصحت و  ار  بونج  لامـش و  طـخ  تسخن  فلا )
دیآیم . تسد  هب  هریاد  زکرم  راک  نیا  اب  مینکیم ، دومع  نآ  رب  لادتعا ) برغم  قرشم و  طخ  )

N لامش ای  بونج S و  يهطقن  زا  یطخ  هلاقن  کی  کمک  هب  هتفرگ و  هدش  دای  لودج  زا  ار  رظن  دروم  رهـش  فارحنا  يهیواز  رادقم  ب )
ناشن ار  هلبق  تمس  يهطقن  طخ ، نیا  ناکیپ  سأر  مینکیم ، مسر  زکرم  ات  هریاد  طیحم  زا  نتـشاد ) بونج  ای  لامـش  زا  فارحنا  رابتعا  هب  )

داد . دهاوخ 
میهاوخ نینچ  نیاربانب  تسا ، برغ  بناـج  هب  ( 8  ) ′ هقیقد تـشه  و  ( 39  ) ° هجرد هن  یـس و  بوـنج  يهطقن  زا  مق  رهـش  فارحنا  لاثم 1 -

لاثم 3- تسا . یقرش  لامـش  تمـس  هب  ( 32  ) ′ هـقیقد ود  یـس و  و  ( 56  ) ° هجرد شش  هاجنپ و  نتگنـشاو  رهـش  فارحنا  لاثم 2 - تشاد .
تسا . یقرش  لامش  بناج  هب  ( 59  ) ′ هقیقد هن  هاجنپ و  و  ( 58  ) ° هجرد تشه  هاجنپ و  كرویوین  فارحنا 

ییایفارغج يهرک  زا  هلبق  تمس  نییعت  - 3

شور نامه  عقاو  رد  تسا و  مک  نآ  رد  هابتـشا  لاـمتحا  هدوب و  عیرـس  دوش  ماـجنا  تقد  اـب  هچناـنچ  ییاـیفارغج  يهرک  زا  هدافتـسا  شور 
زا : دنترابع  هویش  نیا  رد  زاین  دروم  مزاول  دوشیم . هدایپ  هرک  کی  يور  رب  هک  تسا  یتاثلثم 

رادروخرب مزال  تّحـص  تقد و  زا  دـیاب  هدـش ، میـسرت  نآ  رب  اهرهـش  اهراهنلافصن و  تارادـم ، ریاود ، هک  ییایفارغج  يهرک  کی  فلا )
دشاب .
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دوشیم : لمع  قیرط  نیا  هب  هاگنآ  هلاقن . کی  میقتسم و  فاص و  يهبل  اب  ذغاک  يهحفص  کی  ای  مکحم ، كزان و  خن  هتشر  کی  ب )
زا هکم  رظندروم و  رهش  نیب  ار  مکحم  كزان و  خن  سپـس  دوشیم ، صخـشم  هرک  يور  رب  رظندروم  رهـش  همظعم و  يهکم  لحم  تسخن 

کمک هب  و  دـنکیم ، نیعم  ار  هلبق » فارحنا  تهج  ، » رظندروم رهـش  راهنلافصن  دادـتما  اب  خـن  يهیواز  میـشکیم ، هرک  يور  رب  رـس ، ود 
دیاب مینکیم ، يریگهزادنا  سپس  لقتنم و  ذغاک  يور  رب  ار  هدش  داجیا  يهیواز  هکنیا  ای  دروآ ، تسد  هب  ار  هیواز  يهزادنا  ناوتیم  هلاّقن 
دایز يانحنا  دشاب . دایز  هکم  رهش و  نیب  يهلصاف  رگا  هژیو  هب  دوشیم ، هابتـشا  بجوم  هنرگو  دزغلن  هرک  يور  رب  خن  هک  درک  تقد  رایـسب 

نآ یجک  زا  هتفر و  هناشن  مشچ  اب  هّکم  بناج  هب  رظندروم  رهـش  فرط  زا  ار  خن  دادـتما  دـیاب  نینچمه  ددرگیم ، خـن  ندـیزغل  ببـس  هرک 
يهحفص کی  میقتسم  فاص و  يهبل  زا  ناوتیم  خن  ياج  هب  زین  تسا . همیظع  يهریاد  کی  زا  یـسوق  يهلزنم  هب  خن  نیا  مینک ، يریگولج 

. درک هدافتسا  ذغاک 

نیعم زور  رد  هیاس  دادتما  زا  هلبق  تهج  نییعت  - 4

. تسا یفنم  نآ  بونج  رد  تبثم و  لامش  رد  يوامـس  ياوتـسا  زا  دیـشروخ  ( δ  ) لیم تسا . راوتـسا  دیـشروخ  لیم  يهزادنا  رب  شور  نیا 
تواـفتم زور  لوـط  رد  یتـح  نآ  يهزادـنا  تـسا و  ّریغتم  ناتــسبات  لوا  رد  + 5/23 ° ًاـبیرقت اـت  ناتـسمز  لوا  رد  - 5/23 ° زا لیم  ریداـقم 

دوشیم .
نییعت اب  دریگ ، رارق  سأرلاتمـس  رد  همظعم  يهکم  رد  یعرـش  رهظ  يهظحل  رد  باتفآ  هک  تسا  ییاـهزور  هلبق  تمـس  نییعت  هار  نیرتهب 

صخشم هلبق  تمـس  ناونع  هب  ار  قافآ ) هب  یگتـسب   ) نآ سکعرب  ای  هیاس  دادتما  فالخ  و  بصن ، صخاش  ناوتیم  یقفا  ره  رد  تقو  نیا 
تخاس .

، یموجن لودـج  هب  هعجارم  اب  دـشاب ، هکم  ییایفارغج  ضرع  ربارب  باتفآ  لیم  هک  دوب  دـهاوخ  سأرلاتمـس  رد  یناـمز  هکم  رد  دیـشروخ 
 ( ΦM  = 5/21  ) ° هکم ییایفارغج  ضرع  ر  ــ بار ــ ًابیر ب ــ قت  δ  = 21،°28 ، ′ ریت زور 25  δ و   = 21،°30 ، ′ دادرخ متفه  رد  دیـشروخ  لیم 
هک یتقو  رگید  راب  دنکیم و  تکرح  یناتـسبات  بالقنا  يوس  هب  يراهب  لادـتعا  يهطقن  زا  دیـشروخ  هک  یماگنه  راب  کی  ینعی  دوشیم ،

ندرک ادیپ  يارب  هیاپ  نیا  رب  تسا . ربارب  هکم  ییایفارغج  ضرع  اب  دیـشروخ  لیم  ددرگیمرب  يزییاپ  لادـتعا  يوس  هب  یناتـسبات  بالقنا  زا 
میریگیم : راک  هب  ار  هویش  نیا  لحم  ره  رد  هکم  رهظ 

رظن . دروم  لحم  هکم و  ییایفارغج  لوط  فالتخا  نییعت  - 1
دوش . تعاس  هب  لیدبت  هجرد  ات  ددع 15  رب  روبزم ، فالتخا  زا  هدمآ  تسد  هب  ددع  میسقت  - 2

تسا . هقیقد  راهچ  هجرد  ره  تعاس و  کی  هجرد  ره 15  مینادیم 
نامز هک  نیا  ات  هکم ، برغ  ياهرهش  یعرش  رهظ  زا  نآ  نتـساک  هکم و  قرـش  ياهرهـش  یعرـش  رهظ  هب  هدمآ  تسد  هب  نامز  ندوزفا  - 3

دیآ . تسد  هب  هکم ) سأرلاتمس  هب  دیشروخ  عوقو   ) رظن دروم 
دریگیم . رارق  هکم  سأرلاتمس  رد  مق  تقو  هب  دادرخ  رد 7  دیشروخ  هک  ینامز  ندروآ  تسد  هب  يارب  لاثم :

اب : تسا  ربارب  هکم  مق و  ییایفارغج  لوط  فالتخا  - 1
 λQ-λM  = °50 ، ′55-°39  ، ′50  = °11  ، ′5

- 2
 11×°4 هقیقد 44 =  ، 5×′4 هیناث 20 =  هقیقد 44 →  هیناث 20 / 

هکم سأرلاتمـس  هب  مق  یعرـش  رهظ  زا  دـعب  هیناث  هـقیقد و 20  دیـشروخ 44  تسا  هدـش  عقاو  همظعم  يهکم  قرـش  رد  مق  رهـش  نوچ  - 3
تسا . هکم  تمس  هب  ًاقیقد  مق ، رهش  صخاش  لوقاش و  يهیاس  تهج  فالخ  لاح  نیا  رد  دسریم ،
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زور 7 رد  مق  رهـش  یعرـش  رهظ  ناـمز : لیدـعت  نتفرگ  رظن  رد  و  یطـسو ) رهظ   ) ناریا یمـسر  تعاـس  اـب  هدـمآ  تسد  هب  تقو  قیبطت  - 4
دوش هدیـشک  ولج  هب  تعاس  کی  يهزادنا  هب  نامز  هچنانچ  و  ( 12:3:′6  ) ″ یطسو يهیناث  هقیقد و 6  تعاس 12 و 3  اـب  تسا  ربارب  دادرخ 

تشاد : میهاوخ 
 12+1 تعاس 13 =  هقیقد 3 /  هیناث 6 /  + 

هقیقد 44  هیناث 20 /  تعاس 13 =  هقیقد 47 /  هیناث 26 / 
دنکیم . روبع  همظعم  يهکم  رس  يالاب  زا  مق  قفا  هب  هیناث  هقیقد و 26  تعاس 13 و 47  رد  دیشروخ  دادرخ  زور 7  رد  نیاربانب 

میراد : نینچ  سپ  هیناث  هقیقد و 36  تعاس 13 و 11  اب  تسا  ربارب  ریت  زور 25  رد  مق  رهش  یعرش  رهظ  یلو 
تعاس 13  هقیقد 11 /  هیناث 36 /  هقیقد 44 +  هیناث 20 /  تعاس 13 =  هقیقد 55 /  هیناث 56 / 

زور ود  نیا  رد  هچنانچ  دراد و  رارق  همظعم  يهکم  رهـش  رـس  يالاب  ًاقیقد  باتفآ  هیناث  هقیقد و 56  تعاس 13 و 55  ریت  زور 25  رد  ینعی 
دوب . دهاوخ  هلبق  تمس  يهطقن  هیاس ، دادتما  تهج  فالخ  هکم  رس  يالاب  باتفآ  ندیسر  ماگنه  دوش ، بصن  یصخاش  ای  لوقاش 

(: یمیسرت شور   ) هیدنه يهریاد  قیرط  زا  یبایهلبق  - 5

تسا : رکذ  لباق  هتکن  دنچ  یمیسرت  شور  ای  هیدنه  يهریاد  زا  هلبق  ندروآ  تسد  هب  يارب 
يوس زا  ضورفم و  يهطقن  کـی  اـی  رهـش و  کـی  سأرلاتمـس  هب  یفرط  زا  هک  تسا  ياهمیظع  يهریاد  نآ  و  هلبق : تمـس  يهریاد  فلا )

درذگیم . هکم  سأرلاتمس  هب  يرگید 
تسا . هلبق  تمس  يهطقن  ضورفم ، رهش  قفا  اب  هکم  تهج  رد  هلبق  تمس  يهریاد  عطاقت  يهطقن  هلبق : تمس  يهطقن  ب )

بناج زا  هلبق ، تمـس  يهریاد  نیب  و  بونج ) لامـش و  طـخ   ) راـهنلافصن يهریاد  نیب  قفا  يهریاد  زا  تسا  یـسوق  هلبق : تمـس  سوق  ج )
دوشیم . هدیمان  زین  هلبق  تمس  فارحنا  سوق  سوق ، نیا  برقا ،

و دـنیوگ . هلبق  تمـس  طخ  ار  هلبق  تمـس  يهطقن  نیب  یـسح و  قفا  رد  رظاـن  سأرلاتمـس  يهطقن  نیب  لـصاو  طـخ  هلبق : تمـس  طـخ  د )
طیحم رد  تسا  ياهطقن  هلبق  تمـس  نیارباـنب  تسا . هداتـسیا  نآ  هب  قـلعتم  ياـضف  هلبق و  هب  ور  دریگ  رارق  طـخ  نیا  رب  رازگزاـمن  هچناـنچ 

دوب . دهاوخ  هلبق  هجاوم  دشاب  نآ  هجاوم  ناسنا  هاگ  ره  هک  قفا  يهریاد 
رد نودب  دراد و  یـساسا  مهم و  شقن  هلبق  ندروآ  تسد  هب  يارب  یمیـسرت  شور  رد  نیمز  يهرک  طاقن  دالب و  ضرع  لوط و  نتـسناد  ه )

تسین . یناسآ  راک  هلبق  تمس  هب  نتفای  تسد  ضرع  لوط و  لودج  ای  هشقن  نتشاد  تسد 
تفگ : میهاوخ  هیدنه  يهریاد  میسرت  هدش و  دای  تاکن  هب  هجوت  زا  سپ 

ره دشاب ، هکم  ضرع  زا  رتیلامـش  ضورفم  رهـش  ضرع  هتفرگ و  رارق  لوط  کی  رد  همظعم  يهکم  اب  ضورفم ، يهطقن  ای  رهـش و  رگا  . 1
ضرف نیا  رد  تسا . رهـش  نآ  يهلبق  تمـس  يهطقن  هیدنه ، يهریاد  بونج  يهطقن  دـنراد و  رارق  زورمین  يهریاد  کی  حطـس  رد  رهـش  ود 

تسا . هلبق  تمس  روبزم ، يهریاد  یلامش  يهطقن  دشاب ، یبونج  يهرکمین  رد  ای  هکم و  ضرع  زا  رتمک  رهش ، ضرع  رگا 
يهریاد يور  رب  یلـصا  تهج  راهچ  تسخن  تسا  مزال  دـشاب  هکم  ضرع  لوط و  زا  رتمک  اـی  رتشیب و  روظنم ، رهـش  ضرع  لوط و  رگا  . 2

و هبساحم ، هکم ، اب  رهـش  ضرع  لوط  نایم  توافت  هاگنآ  دوش  میـسرت  لادتعا ، برغم  قرـشم و  بونج و  لامـش و  طخ  ود  طسوت  هیدنه 
، دوش هدیـشک  همظعم  يهکم  عضوم  رهـش و  عضوم  نیب  تمـس » طخ   » ماجنارـس ددرگ و  مولعم  هریاد  يور  ضرع  لوط و  طخ  ود  طـسوت 

. تسا هکم  رهش  یبیرقت  يهدنهد  ناشن  تمس  طخ 
25  ) ′ هقیقد جنپ  تسیب و  هجرد و  کی  تسیب و  نآ  ضرع  یقرش و  ( λM  = 39 ، °50  ) ′ هقیقد هاجنپ  هجرد و  هن  یس و  هکم  لوط  لاثم 1 )

تشه یس و  هجرد و  راهچ  یس و  نآ  ضرع  و  ( λQ  = 50  ، °55  ) ′ هقیقد جنپ  هاجنپ و  هجرد و  هاجنپ  مق  لوط  یلامش و  ( ΦM  = 21 ، °
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هجرد هدزیس  ضرع  ود  نیب  توافت  و  ( 11  ، °5  ) ′ هقیقد جنپ  هجرد و  هدزای  لوطود  نیب  توافت  ، تسا یلامش  ( ΦQ = 34  ، °38  ) ′ هقیقد
هدزیس هجرد و  هدزیس  ( 13  ، °13  ) رتیبرغ و′ هقیقد  جـنپ  هجرد و  هدزای  ( 11 ، °5  ) ′ هکم رهش  ینعی  تسا ، ( 13  ، °13  ) ′ هقیقد هدزیس  و 

یلو تسا  رتینف  لاثم  نیا  لاثم 2 ) تسا . هلبق  تمـس  طخ  هکم  يهطقن  راهنلافصن  نیب  لصاو  طخ  نیارباـنب  تسا . مق  زا  رتیبونج  هقیقد 
تشاد : میهاوخ  نینچ  میهد  حرش  یمیسرت  شور  اب  ار  نارهت  يهلبق  تمس  يهطقن  میهاوخب  رگا  تشاد . دهاوخ  هارمه  ار  یلماک  حیضوت 
E طاقن نیاربانب  دشاب ، ییایفارغج  برغم  قرـشم و  دادتما   EW طخ ینعی   T هک دوش  ضرف  مسر و   NESW هریاد دننام  ياهریاد  فلا )
ار  EB نامک ب ) دشابیم . ییایفارغج  تاصتخم  روحم   EW و NS ياهرطق سپ  دناهداد ، ار  یلصا  تهج  راهچ  لیکـشت   W و ،S ،N

دیزاس . ادج   T و M طاقن ییایفارغج  ياهضرع  يربج  فالتخا  ربارب 
 EB = ETB  = °4/21-°68/35 - = °28/14

ددرگ . مسر   WE روحم  BB ′ طخ سپس  تسا  هطقن  ود  رادم  ود  نیب  ياهلصاف  تقیقح  رد  رادقم  نیا 
دوش . ادج   T و M طاقن ییایفارغج  يربج  فالتخا  ربارب   NA نامک ج )

 NA = NTA  = °9/39-°45/51 - = °55/11
مسر  S روـحم تازاوـم  هب  ار   AA ′ طـخ سپـس  تسا ، هطقن  ود  ياـهراهنلافصن  نیب  ياهیواز  يهلـصاف  اـب  ربارب  رادـقم  نیا  تقیقح  رد 

مینکیم .
نیدب درک  ادج  ار  هیواز  تناژنات  ناوتیم  رتشیب  تقد  يارب  اما  درک ، ادج  هلاّقن  کی  زا  هدافتـسا  اب  تسا  نکمم  ار   ETB و ATN يایاوز

يهیواز تناژناـت  رد  ار  نآ  لوط  يهزادـنا  هاـگنآ  هدرک  ادـج  رظندروم  روحم  يور  رب  تاـصتخم  أدـبم  زا  ار  یـصخشم  لوط  هک  بیترت 
رظن دروم  تهج  رد  هدمآ  تسد  هب  برض  لصاح  اب  ربارب  روحم ، رب  دومع  یطخ  هدش  ادج  لوط  ياهتنا  زا  سپس  مینکیم ، برض  طوبرم 

-28/14 ° يهیواز مسر  يارب  شور  نیا  دوشیم ، مسر  رظن  دروم  يهیواز  تاصتخم ، أدـبم  هب  طخ  نیا  ياـهتنا  لاـصتا  زا  مینکیم . مسر 
تهج  T يهطقن هب   M لاصتا زا  دنکیم  عطق   M دننام ياهطقن  رد  ار   BB ′ طخ  AA ′ طخ د ) تسا . هدش  هداد  ناشن  لکـش  رد   ETB=

هب ار  ییایفارغج  بونج  دادتما  هب  تبـسن  هلبق  فارحنا   MTS يهیواز تسا . نارهت  رد  هلبق  تـهج   TM طخ ینعی  دـیآیم . تسد  هب  هلبق 
يهجیتن اب  ًابیرقت  هلاقن  اـب  يریگهزادـنا  تسا .  5/38 ° اب ربارب  ًاـبیرقت  لاـثم  نیا  رد   MTS يهیواز يهزادـنا  دـهدیم . ناشن  برغم  فرط 

تسا . ربارب   52/38 ° هبساحم
تسا دایز  یلیخ  فالتخا  نازیم  یهاگ  تسین و  یکی  يورک  تاثلثم  هار  زا  هبساحم  يهویش  يهجیتن  اب  یمیـسرت  شور  يهجیتن  هشیمه  اما 

. دوب دهاوخ  رتشیب  شور  ود  هجیتن  فالتخا  دشاب  رتشیب  همظعم  يهکم  زا  نیمز  يور  رب  رظندروم  لحم  يهلصاف  هچ  ره  یلک  روط  هب  هکلب 
ینعی رظن  دروـم  يهطقن  رد  مه  رب  دوـمع  تاـصتخم  روـحم  ود  هک  بیترت  نیدـب  تسا ، هدـش  هدـنایامن  لکـش  رد  شور  نیا  راـک  ساـسا 

ییایفارغج تاصتخم  يربج ، توافت  هار  زا  طوبرم  ياـهتهج  هب  هجوت  اـب  ( M يهطقن  ) همظعم يهکم  تیعـضو  هدوب و  رفـص   T يهطقن
دوشیم ضرف  حطسم  تروص  هب   M و T طاقن نیب  نیمز  حطس  شور  نیا  رد  نخـس  رگید  هب  دیآیم . تسد  هب   M يهطقن يهطقن T و 

اطخ نازیم  رتداـیز  لـصاوف  رد  اـما  دوشن ، بجوم  ار  يداـیز  ياـطخ  تسا  نکمم  رتمک  لـصاوف  رد  بلطم  نیا  تسین ، یتسرد  ضرف  هک 
رظن رد  نانچمه  زین  ار  هکم  تاصتخم  میروآیم : تسد  هب  ریز  تاصتخم  اب  ناتسودنه  رد  یئبمب  رد  ار  هلبق  تهج  ًالثم  دوب ، دهاوخ  رتشیب 

دادتما برغم  رد  هجرد  ار 5/85  هلبق  تهج  هدش  هداد  ناشن  لکـش  رد  هک  یمیـسرت  شور  يهجیتن  تشاد : میهاوخ  نینچ  سپ  میریگیم ،
شور رد  اطخ  نازیم  نیاربانب  تسا ، هجرد  يورک 52/79  تاثلثم  هار  زا  هبـساحم  جیاتن  هک  یلاح  رد  دهدیم ، تسد  هب  ییایفارغج  لامش 

ياهطقن رهش و  يارب  یمیسرت  شور  نیا  رب  نوزفا  درک . هدافتـسا  ییایفارغج  يهرک  ای  تاثلثم  شور  زا  دیاب  ور  نیا  زا  تسا  دایز  یمیـسرت 
رد نارگـشهوژپ  زا  رگید  یخرب  یـسوط و  ققحم  ور ، نیا  زا  تسین ؛ زاسراک  دشاب  هتـشاد  هلـصاف  رتشیب  هجرد و  همظعم 90  يهکم  اـت  هک 

هکم یقرش  تهج  رد  رهـش  نآ  رگا  دشاب ، هلـصاف  هجرد  رظن 90  دروم  رهـش  همظعم و  يهکم  لوط  نیب  رگا  دـناهتفگ : یـشیدناهراچ  ماقم 
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( لادتعا طخ  اب  هیدنه  يهریاد  عطاقت  يهطقن  ینعی   ) لادتعا برغم  يهطقن  رب  دومع  رهـش ، راهنلافصن  طخ  يزاوم  یلوط  طخ  کی  تسا 
ددرگیم . جراخ  زا  هریاد ، سامم  لادتعا ، برغم  يهطقن  رد  یلوط  طخ  هک  دوش  جارخا 

طخ کی  نآ ، زا  سپ  درک  دـیاب  دومع  ناـنچمه  لادـتعا  قرـشم  يهطقن  رب  ار  یلوط  طـخ  دـشاب ، یبرغ  تهج  رد  رظن  دروم  رهـش  رگا  و 
و تسا ، هلبق  تمـس  عطق ، يهطقن  دنک ، عطق  هریاد  جراخ  رد  ار  یلوط  طخ  ات  دوش  هداد  دادتما  جارخا و  دیاب  لادتعا  طخ  يزاوم  یـضرع 

يهکم زا  دایز  لـصاوف  رد  یمیـسرت  شور  دـش  هراـشا  هکناـنچ  یلو  تسا . هلبق  تمـس  طـخ  دوش  لـصو  نادـب  هریاد  زکرم  زا  هک  یطخ 
دوش : هجوت  ریز  لاثم  هب  هنومن  باب  زا  رتشیب ، هجرد و  رد 90  هژیو  هب  دروآ  راب  هب  یتسرد  يهجیتن  دناوتیمن  همظعم 

لـحم و يهلـصاف  هک  دوشیم  هدـید  لاـثم  نیا  رد  میراد : نینچ  ریز : تاـصتخم  اـب  اـکیرمآ  رد  وکـسیسنارفناس  رد  ياهطقن  رد  هلبق  تهج 
دشاب . هتشاد  دربراک  دناوتیمن  یمیسرت  شور  تسا و  رتشیب  هجرد  زا 90  ییایفارغج  لوط  رظن  زا  همظعم  يهکم 

هک نیا  هب  هجوت  اب  ینعی  تسا . ییاـیفارغج  یلامـش  قرـشم  رد   7/18 ° وکـسیسنارفناس رد  هلبق  تهج  يورک ) ثلثم   ) یتابـساحم شور  اـب 
هک دوـش  روـصت  تسا  نکمم  دراد  رارق  ( Φm  = 5/21  ) ° هکم رادم  لامـش  رد  یلامـش )  Φsan  = 37  ، °35  ) ′ وکسیسنارفناس رادم 

تسین تسرد  يروصت  نینچ  یلو  ییایفارغج ـ  لامش  قرش  رد  هن  دشاب ـ  ییایفارغج  بونج  قرش  رد  تسیابیم  روبزم  رهـش  يهلبق  تهج 
تروص هب  نیمز  ییایفارغج ، ياهضرع  يهسیاقم  اب  هک  دوشیم  یـشان  اجنآ  زا  هابتـشا  نیا  تسا . حیحـص  یتاثلثم )  ) هبـساحم يهجیتن  و 

شوـمارف تسا  هجرد   4/162 ° دودـح رد  همظعم  يهکم  وکـسیسنارفناس و  ياهیواز  يهلـصاف  هـک  هـتکن  نـیا  دوـشیم و  روـصت  حطـسم 
تفرگ . رظن  رد  دیاب  ار  همیظع  يهریاد  ریسم  ینعی  هلصاف ، نیرتهاتوک  ریسم  لحم ، کی  يهلبق  تهج  نتفای  يارب  نیاربانب  ددرگیم .

هکم لباقم  يهطقن  رد  هلبق  تهج  - 6

هب نآ  دادـتما  نیمز و  زکرم  هب  هکم  زا  هک  دـشاب  يرطق  فرط  لـحم ، نآ  ینعی  دنـشاب ، رطاـقتم  همظعم  يهکم  صخـش و  عـضوم  هاـگ  ره 
بونج رد  یلحم  نینچ  تسا ،  21،°51 ′ نآ یبونج  ضرع  و  ، 140،°10 ′ ربارب لحم ، نآ  یبرغ  لوط  ًاعبط  دشاب ، هدیسر  صخـش  عضوم 
تسا . هتفرگ  رارق  مارآ  سونایقا  رد  وتوماوت  ریازجلا  عمجم  نایم  رد  يزنیلپ  ریازجلا  عمجم  کیدزن  ( Tahiti  ) یتیهات يهریزج  یقرش 
يهریاد ره  نوـچ  تفریذـپ . دـهاوخن  تروـص  هدـش  داـی  روـما  رگید  تمـس و  يهطقن  هلبق ، تمـس  يهریاد  زا  کـی  چـیه  ماـگنه  نیا  رد 

ًالثم زاـمن  ماـگنه  نیارباـنب  تشذـگ ، دـهاوخ  تسا -  همظعم  يهکم  هک  نآ -  لـباقم  يهطقن  زا  دـنک  روـبع  لـحم  نیا  زا  هـک  ياهـمیظع 
( 115 هرقب / . ) دیاهدروآ ور  ادخ  يوس  هب  دینک  ور  وس  ره  هب  ِهّللا » ُهْجَو  َّمَثَف  اْوُّلَُوت  امََْنیَأ   » درازگ زامن  فرط  ه هـر  ــ ناوتی ب ــ م

یبطق قطانم  بطق و  رد  هلبق  نییعت  - 7

تعـسو نیرتشیب  تلاح  نیا  رد  دسریم  +( 5/23  ) ° هجرد نیرتالاب  هب  دیشروخ  لیم  یلامـش ) يهرکمین  رد   ) یناتـسبات بالقنا  يهطقن  رد 
مئاد یکیرات  رد  یبونج  دمجنم  يهیحان  زا  حطس  نیرتشیب  سکع  رب  دریگیم و  رارق  دیشروخ  میاد  ییانشور  رد  یلامش  بطق  يهیحان  زا 

دوریم . ورف  بش 
يارب اما  دوشیم  هتـساک  نآ  عافترا  ییانـشور و  زا  رتکیدزن و  اوتـسا  يهریاد  حطـس  دادتما  هب  ًاجیردت  دیـشروخ  دـعب  هب  ناتـسبات  لوا  زا 

ار دیشروخ  ینعی  دشخردیم ، لامش  بطق  يهطقن  يوربور  هشیمه  دیشروخ  هتفرگ  رارق  بطق  يهطقن  رد  ینالوط  زور  نیا  رد  هک  يرظان 
هب تسا و  نیمز  یعـضو  تکرح  زا  یـشان  تکرح  نیا  دـنیبیم . تکرح  رد  قفا  حطـس  تازاوم  هب  ًاـبیرقت  لکـش  ياهریاد  ریـسم  کـی  رد 

تسا هدش  هداد  ناشن  راهب  لوا  ناتسبات و  لوا  ياهریسم  لکـش  رد  دوشیم ، هدیمان  دیـشروخ  يهنازور  يرهاظ  تکرح  مان  هب  تلع  نیمه 
سکعرب بوـنج  بطق  رد  دیـشروخ  يهنازور  تکرح  ریـسم  لاـح  رد  . ) تسا تعاـس  ياـههبرقع  يوـسمه  دیـشروخ  يرهاـظ  تـهج  و 

دسریم .) رظن  هب  تعاس  ياههبرقع 
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وا رظن  هب  دیـشروخ  دریگ ، رارق  یلامـش  يهجرد  زا 5/66  شیب  یلامـش و  يهجرد  زا 90  رتمک  ییایفارغج  ياهضرع  رد  رظاـن  هک  ناـنچ 
رادم يارب  لکش  تسا . لیامتم  نآ  هب  تبسن  هکلب  هدوبن  قفا  حطس  تازاوم  هب  ياهریاد  ریسم  حطـس  اما  دومیپ ، دهاوخ  ار  ياهریاد  يریـسم 

بش هامرهم )  28  ) دسریم هجرد  هب 10  رفـص  زا  دیـشروخ  لیم  هک  يزییاپ  لادـتعا  رد  هجرد ، ضرع 80  رد  تسا : یلامـش  يهجرد   80
مراهچ ات  ینالوط  زور  بش و  نیا  ددرگیم -  عورش  یبونج  يهجرد  رادم 80  رد  یبطق  ینالوط  زور  رب  و  دوشیم -  زاغآ  یبطق  ینالوط 

يهجرد رادـم 80  رد  یبـطق  ینـالوط  بش  تدـم  نیارباـنب  دـماجنایم ؛ لوط  هب  دـسریم  هجرد  هب 10  هرابود  دیـشروخ  لـیم  هک  دنفـسا 
يراهب لادتعا  يهطقن  زا  دشکیم . ازارد  هب  زور  دودح 127  رد  یبونج  يهجرد  رادم 80  رب  عقاو  قطانم  رب  یبطق  ینالوط  زور  و  یلامش ،

رادـم 80 رب  عقاو  قطانم  رد  دوشیم  هجرد  ًابیرقت 10 + دیـشروخ  لیم  هک  هام  نیدرورف  ات 27  تسا  هجرد  رفص  دیـشروخ  لیم  هک  دعب  هب 
زور لوط  جیردت  هب  هک  تسا  تعاس  زورهنابش 24  لوط  دشابیم و  بورغ  عولط و  ياراد  یلومعم  تروص  هب  دیشروخ  یلامـش  يهجرد 

دوشیم . هتساک  بش  زا  هتفای و  شیازفا 
ات دنکیمن و  بورغ  دـشخردیم ، نامـسآ  رد  هتـسویپ  دیـشروخ  دوشیم  رتشیب  هجرد  زا 10 + دیـشروخ  لیم  هک  دـعب  هب  نیدرورف  زا 27 

عولط و ياراد  دیـشروخ  ًاددـجم  دـعب  هب  خـیرات  نیا  زا  دـباییم ، همادا  دـسریم  هجرد  هب 10 + هرابود  دیـشروخ  لـیم  هک  رویرهـش  مشش 
تسا . بورغ 

رادم رد  یلامش  قطانم  زور  کی  ره  نیاربانب  دنکیم . عولط  یبونج  يهجرد  رادم 80  رب  عقاو  قطانم  رد  رگید  راب  دیشروخ  رویرهش  رد 6 
دماجنایم . لوط  هب  زور  دودح 135  روبزم  رادم  رد  یبونج  قطانم  ینالوط  بش  هدش و  دای 

تفگ : میهاوخ  تاحیضوت  نیا  هب  هجوت  اب 
زور رد  مئاق  صخاش  کی  دادتما  زا  هدافتـسا  اب  ناوتیم  بطق ، دوخ  زا  ریغ  تسا  هجرد  زا 5/66  شیب  اهنآ  ضرع  هک  یقطانم  رد  فلا )
هلبق تهج  چیونیرگ  تقو  هب  حبص  يهقیقد  تعاس 9 و 26  رد  هام  ریت  زور 25  رد  ای  و  حبص ، يهقیقد  تعاس 9 و 17  رد  هام  دادرخ  متفه 

راهنلافصن يهریاد  هب  رتدوز  دیـشروخ  تسا و  یقرـش  چیونیرگ ، هب  تبـسن  همظعم  يهکم  اریز  درک ، نییعت  یلامـش  دمجنم  قطانم  رد  ار 
درک . دهاوخ  رذگ  نآ 

تسا : مزال  روما  نیا  تسا  ینالوط  زور  ياراد  طقف  هک  بطق  رد  ب )
چیونیرگ . تقو  هب  تعاس  ندرک  نازیم  - 1

نامز . لیدعت  لودج  کمک  هب  چیونیرگ  راهنلافصن  زا  دیشروخ  روبع  نامز  نییعت  - 2
یبرغ ای  یقرـش و  يهجرد  راهنلافصن 180  دادـتما  هیاس ، دادـتما  هک  هبـساحم  نامز  رد  يدومع  صخاش  کی  يهیاـس  دادـتما  نییعت  - 3

دهدیم . ناشن  ار  چیونیرگ  راهنلافصن  دادتما  هیاس ، دادتما  سکع  تهج  و  تسا ،
چیونیرگ راهنلافصن  دادـتما  اب  هک  يروط  هب  دوش  مسر  تعاـس  ياـههبرقع  سکع  تهج  رد  یطخ  ییاـیفارغج  لامـش  بطق  رد  رگا  - 4

تعاس ياههبرقع  تکرح  تهج  رد  روبزم  طخ  بونج ، بطق  رد  - 5 دهدیم . ناشن  ار  هلبق  تهج  طخ ، نیا  دزاسب  هجرد  يهیواز 9/39 
يهزادنا هب  دیشروخ  لیم  یتقو  هک  تسا  نآ  هلبق  لیـصحت  تهج  رگید  هار  یلامـش ، یبطق  قطانم  لامـش و  بطق  رد  ج ) دوشیم . میـسرت 
یتارباخم يهتفرشیپ  لیاسو  اب  ریت ) دادرخ و 25   7  ) دسرب زورمین  تقو  هب  هکم  سأر  قوف  دیشروخ  هک  یماگنه  ینعی  دیـسر ، هکم  ضرع 

، دوشیم هدهاشم  قفا  يالاب  دیـشروخ  هظحل  نآ  رد  یبطق  قطانم  رد  هلمج  زا  ددرگ ، هرباخم  ناهج  رـساترس  هب  هکم  یعرـش  رهظ  يهظحل 
هب ًاقیقحت  دتسیاب  دیشروخ  ربارب  رد  دهد و  دادتما  دیـشروخ  بناج  هب  و  دنک ، مسر  یطخ  هکم ) یعرـش  رهظ   ) ماگنه نیا  رد  رظان  هچنانچ 

تسا . هداتسیا  همظعم  يهکم  يوربور  هلبق و  تمس 
قفا يهریاد  يـالاب  ار  دیـشروخ  زور ، ود  نیا  رد  اریز  دوـب  دـنهاوخن  دـنمهرهب  هویـش  نیا  زا  یبوـنج  یبـطق  قطاـنم  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 

. درک دنهاوخن  هدهاشم  شیوخ 
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: امن هلبق  زا  هدافتسا  - 8

يهبرقع کـی  اـمنهلبق  نیا  رد  تفاـی ، تـسد  اـمنهلبق  يهتـسیاش  راـکتبا  هـب  یـسمش  يرجه  لاـس 1331  رد  ارآ  مزر  یلعنیــسح  پـیترس 
یـسیطانغم لیم  يهلأسم  هطوبرم  تابـساحم  رد  هدافتـسا و  فلتخم  ياهرهـش  رد  هلبق  تهج  يواـح  جردـم  يهحفـص  کـی  یـسیطانغم و 

رظن رد  اـب  اـههشقن  لوادـج و  يور  زا  ار  یـسیطانغم  لامـش  هلبق و  دادـتما  نیب  يهیواز  ارآ ، مزر  ناسانـشراک ، رظن  هب  تسا . هدـش  روـظنم 
زج هب  هک -  هداد  تلاخد  بیکرت و  يوحن  هب  یسیطانغم  يامنبطق  يهیهت  رد  هدرک و  نییعت  اههشقن  نیرخآ  قبط  یسیطانغم ، لیم  نتفرگ 
مزال تقد  اب  ار  هلبق  دادـتما  ددرگیم -  هبرقع  يداع  ریغ  فارحنا  ببـس  نهآ  تاـبیکرت  نداـعم  اـی  ینهآ  يدراوم  دوجو  هک  يدراوم  رد 

تدـم يارب  یلو  دـنکیم  رییغت  زین  میاد  روط  هب  هنازور  زیچان  رییغت  رب  نوزفا  فلتخم ، طاـقن  یـسیطانغم  فارحنا  هچ  رگ  دـهدیم . ناـشن 
دهاکیمن . یسیطانغم  يامنهلبق  راتخاس  رابتعا  زا  دنکن  زواجت  هجرد  دنچ  دودح  زا  سیطانغم  فارحنا  رییغت  هک  يدایز 

تسا : هتفگ  هدرک و  رکذ  هار  ود  زا  ار  امنهلبق  تابساحم  ارآ  مزر 
نییعت هلبق  تهج  يورک ، تاـثلثم  لـح  ياهروتـسد  يهلیـسو  هب  روـظنم ، رهـش  هکم و  قـیقد  ییاـیفارغج  ضرع  لوـط و  نـییعت  زا  سپ  - 1
ینالوط تابساحم  هب  جاتحم  یلو  درک ، نییعت  زین  ار  اههیناث  اههقیقد و  اههجرد ، ناوتیم  تسا و  قیقد  یلیخ  تاثلثم )  ) قیرط نیا  دوشیم .

دوریم . یلک  تاهابتشا  لامتحا  هدیزرو  ریغ  صاخشا  يارب  هک  تسا  متیراگل  لامعتسا  و 
تسا .] هدش  لح  ینالوط  تابساحم  لکشم  هژیو ، لوادج  هنایار و  یکینورتکلا ، باسح  قیقد  ياهنیشام  هب  یسرتسد  اب  هزورما  یلو  ]

رد نآ  تقد  دوریم و  يرتمک  هابتشا  لامتحا  هدوب  عیرـس  دوش  ماجنا  تراهم  اب  هچنانچ  قیرط  نیا  هرک : يور  هکم  تهج  يریگهزادنا  - 2
قیبطت لوا  يهقیرط  يهجیتن  اب  دوجو  نیا  اب  تسا . یفاک  مود  يهقیرط  تقد  یـسیطانغم  ياـمنهلبق  نتخاـس  يارب  تسا . هجرد  مین  دودـح 

تسا . هدش 
امنهلبق  نامتخاس 

دنچ ای  کی  نآ  یناتحت  تمسق  رد  یـسیطانغم و  يهبرقع  کی  نآ  یناقوف  تمـسق  رد  هک  کیتسالپ  ای  زلف  زا  رودم  تسا  ياهبعج  امنهلبق 
هدش هتـشون  لحم  یـسیطانغم  فارحنا  هکم و  تهج  قیقد  يهبـساحم  ساسا  رب  اهرهـش  زا  يدادعت  مان  هحفـص  ره  يور  دراد . رارق  هحفص 

تسا .
ار هلبق  تهج  هک  دراد  اـمنبش  اـی  یجنرب  اـی  زمرق  گـنر  هب  يرگید  يهبرقع  یـسیطانغم ، يهبرقع  رب  هوـالع  یلحم ، راـکدوخ  ياـمنهلبق 

تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  هحفص  جراخ  رد  همظعم  يهبعک  دیامنیم و 
دوخ دوشیمن و  هدـید  ياهبرقع  نآ  رد  دـیآیم  باـسح  هب  اـج  همه  يارب  راـکدوخ  عوـن و  نیرتدـیدج  هک  نادرگ  يهحفـص  اـب  اـمنهلبق 

يهلیـسو هب  هحفـص  هیجوت  هبترم  کی  اب  اذل  تسا . هدـش  ضرف  هحفـص  طسو  رد  هبعک  لحم  دوشیم و  هیجوت  ددرگیم و  يزلف  يهحفص 
هب تسا  نآ  يهلبق  تهج  هدش ، مسر  رهـش  ره  يولج  هک  یطخ  نادرگ ، يهحفـص  اب  ياههنومن  رد  راکدوخ  روط  هب  ای  امنهلبق ، ندـنادرگ 

هحفص . زکرم  فرط 
امنهلبق  زا  هدافتسا  شور 

رادهبرقع : يامنهلبق  فلا )
رارق هبرقع  ریز  تاحفـص  يهمه  يور  دـیاب  تسا  نآ  رد  رظن  دروم  رهـش  مان  هک  یگرب  تسا  يددـعتم  ياهگرب  امنهلبق ، لـخاد  رگا  - 1

دریگ .
دوش . هتشاذگ  یقرب  تاودا  رازبا و  تالآنهآ و  زا  رود  یقفا  یحطس  يور  امنهلبق ، - 2

داتسیا . دهاوخ  لامش  يوس  هب  امنبش ، ای  هایس  كون  ًالومعم  نآ ، كون  کی  ناسون ، زا  سپ  یسیطانغم  يهبرقع  - 3
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تسا هدش  مسر  هحفص  يور  هک  هلبق  طخ  دریگ ، رارق  هبرقع  یلامش  كون  ریز  رظن  دروم  رهـش  عاعـش  ات  هدنادرگ  ار  امنهلبق  یمارآ  هب  - 4
دهدیم . ناشن  ار  هکم  تهج  - 

نادرگ : يهحفص  اب  راکدوخ  ياههنومن  ب )
، رهـش ره  عاعـش  دوشیم و  تکرحیب  ناسون  يردق  زا  سپ  نآ  يهحفـص  دریگ  رارق  تالآنهآ  زا  رود  یقفا  یحطـس  رد  امنهلبق  هاگ  ره 

هلبق يهیواز  تابساحم  هدش و  ضرف  هحفص  زکرم  رد  همظعم  يهکم  دش  هراشا  هک  نانچ  داد . دهاوخ  ناشن  راکدوخ  روط  هب  ار  نآ  يهلبق 
تسا . هدمآ  لمع  هب  ضرف  نیا  يور  لحم  ره 

دیاب یبایهلبق  ماگنه  و  ار ، هلبق  هن  دهدیم  ناشن  ار  یسیطانغم  بونج  لامش و  یـسیطانغم ، يهبرقع  رادهبرقع ، يامنهلبق  رد  دوشیم  دیکأت 
هب مزال  لکش . رد  وبملک  عاعش  ربارب  هایـس  يهبرقع  نتفرگ  رارق  دننام  ار ، رهـش  مان  هن  داد  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  رهـش  ره  هب  طوبرم  عاعش 

ثادـحا دـننام  تسا ، رظن  دروم  هلبق  تهج  قیقد  نییعت  هک  يدراوـم  رد  یـسیطانغم -  طوـطخ  اهنادـیم و  رییغت  هب  هجوـت  اـب  تسا -  رکذ 
رد دیاب  زین  ار  یبایهلبق  رگید  ياههویـش  جـیاتن  هکلب  دوشن ، افتکا  امنبطق  هب  اهنت  تسا  هتـسیاش  دـجاسم ، بارحم  هژیو  هب  یمالـسا  يهینبا 

. تشاد رظن 

اههناشن زا  هلبق  تهج  نییعت  - 9

یسرتسد مدع  ماگنه  ینید -  صوصن  ثیداحا و  تایآ ، رد  هدراو  ياههناشن  زا  نونکات  ینس -  هعیش و  زا  معا  مالـسا -  ياهقف  زابرید  زا 
، طوسبم رد  یـسوط  خیـش  هعیـش  نادنمـشناد  نایم  زا  دـناهتخاس ، ناشنرطاخ  ار  ییاهتمالع  اتـسار  نیا  رد  هتـسج و  هرهب  یعطق -  ملع  هب 

باتک رد  ییاـبطابط  دیـس  وا  یپ  رد  مـالکلا و  رهاوج  رد  لیـصفت  هب  یفجن  شیوخ ، یهقف  بتک  رد  یلح  همـالع  عیارـش ، رد  یلح  ققحم 
. درک میهاوخ  هدنسب  نانآ  نخس  يهدیزگ  هب  اجنیا  رد  ام  دناهتخادرپ ، تامالع  قیرط  زا  یبایهلبق  نایب  حرش و  هب  یقثولا  ةورع  گنسنارگ 

يدج : يهراتس  - 1
قارع طاسوا  نانکاس  یلاها و  يارب  هراتـس  نیا  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  مان  تایاور  یخرب  رد  هراتـس  نیا  زا  هلبق ، هب  یبیرقت  یبایتسد  يارب 

ود نیا  رد  اریز  دشاب ، ضافخنا  ای  عافترا  تیاهن  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  دریگیم ، رارق  تسار  يهناش  تشپ  دادـغب  فجن و  هفوک ، نوچ 
(ع) قداص ماما  ای  (ع ) رقاب ماما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  يهقثؤم  نآ ، لـیلد  تسا . هتفرگ  رارق  لـحم  راـهنلافصن  يهریاد  ياتـسار  رد  تلاـح 

تسا .
ندرگ تشپ  ار  يدـج  يهراتـس  دومرف : مدرک ، شـسرپ  هلبق  تمـس  زا  (ع ) ماما زا  لص » كافق و  يدـجلا  عض  لاقف  ۀـلبقلا  نع  هتلأس  لاق  »

شـسرپ قارع  يهیحان  مادک  يهلبق  زا  وا  هک  تسین  ثیدح  رد  تسا  هدوب  یقارع  يوار ، هک  نیا  هب  هجوت  اب  و  ناوخب ، زامن  هد و  رارق  دوخ 
تسا . هدروآ  لمع  هب 

يذلا بکوکلا  فرعتأ  لاقف : لیّللاب ، ۀلبقلا  یلا  يدتها  رفّـسلا و ال  نم  نوکا  ینا  (ع ) قداصلل لجر  لاق  : » تسا هدـمآ  هیقف  يهلـسرم  رد  و 
ضرع (ع ) قداص ماما  هب  يدرم  کیفتک » نیب  هلعجاف  جـحلا  قیرط  یف  تنک  اذا  کنیمی و  یلع  هلعجا  (ع :) لاق معن ، تلق  يدـج ؟ هل  لاـقی 

هب دومرف : يرآ ، متفگ  یسانشیم ؟ دوشیم  هتفگ  يدج  وا  هب  هک  ياهراتس  ایآ  دومرف : منادیمن ، ار  هلبق  بش ، رد  مرفـس و  رد  نم  دنکیم 
رفعج ماما  زا  ینوکـس ، هدمآ  یـشایع  ریـسفت  رد  و  هد ، رارق  تاهناش  ود  نایم  یـشاب  جـح  هار  رد  هاگ  ره  و  هد ، شرارق  دوخ  تسار  بناج 

هلبقلا و ءانب  هیلع  لوزی و  مجن ال  هنال  يدجلا  وه  لاق : ( 16/ لمن « ) َنوُدَتْهَی ْمُه  ِمْجَّنلِابَو  ( » (ص هللا لوسر  لاق  : » تسا هدرک  لقن  (ع ) قداص
مجن زا  دارم  دومرف  دـنوشیم » ییامنهار  ناشیا  هراتـس ، يهلیـسو  هب   » يهیآ يهرابرد  (ص ) ربمایپ رخالا » هربخ  هوحن  ربلا و  لها  يدـتهی  هب 
لها نآ  يهلیسو  هب  تسا و  راوتسا  نآ  رب  هلبق  ساسا  تسا و  نامـسآ  رد  هشیمه  هک  تسا  ياهراتـس  نآ  اریز  تسا ، يدج  يهراتـس  نامه 

دنوشیم . ییامنهار  ایرد  یکشخ و 
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اهرهش و لماش  اهنت  هکلب  دنـشاب ، اشگهار  هناشن و  یقفا  ره  يارب  دنناوتیمن  تسین و  لمع  لباق  تایاور  نیا  قالطا  هک  تسا  هجوت  نایاش 
يهیاپ رب  هدـش  دای  ثیداحا  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) نایاوشیپ ياهخـساپ  هتبلا  دنـشاب ، هتـشاد  یناوخمه  یملع  دـعاوق  اب  هک  دـنوشیم  یطاقن 

نیمز يهرک  زا  يدودـحم  نّیعم و  طاقن  يارب  اهنت  هدـش  دای  تایاور  ساسا ، نیا  رب  تسا . هدـشن  رکذ  تایاور  رد  هک  هدوب  راوتـسا  ینئارق 
فارحنا دالب و  ضرع  لوط و  رد  هدـش  نیودـت  ياهلودـج  زا  نامز  نیا  رد  و  تسا ، یبیرقت  زین  قارع  طاسوا  يارب  تسا و  هلبق  يهناـشن 

دیزرو . تلفغ  دیابن  هلبق  زا  اهنآ 
نتفرگ رارق  یبرغ  ياهرهـش  لصوم و  يارب  دریگیم و  رارق  تسار  شوگ  تشپ  یقرـش  دالب  ریاس  هرـصب و  نانکاس  يارب  يدـج  يهراـتس 

تسا . هلبق  تمالع  فتک  ود  نایم 
فارحنا یلو  تسا . کیدزن  ًابیرقت  هدـش  داـی  تمـالع  اـب  هک  تسا  هجرد  دودـح 40  لودـج ، قبط  هرـصب  فارحنا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

دراد . ریگمشچ  فالتخا  تشپ ) طسو  يدج  نتفرگ  رارق   ) هدش دای  تمالع  اب  هک  تسا  هجرد  دودح 12  یبرغ  بونج  زا  لصوم 
دنهد . رارق  پچ  هناش  تشپ  ار  يدُج  هک  تسا  نآ  ماش  لها  يارب  تمالع 

هبون هشبح و  يارب  و  دریگیم ، رارق  تسار  شوگ  رب  نمی )  ) ءاعنـص رد  دنهدیم و  رارق  مشچ  ود  نایم  ار  يدُـج  نمی ) رد   ) ندـع یلاها  و 
دشابیم . پچ  يهنوگ  رب 

یقرش بونج  تمس  هب  هجرد  ماش 15  يهلبق  فارحنا  اریز  تسا ، کیدزن  عقاو  هب  یلو  تسا  یبیرقت  ماـش  يارب  هدـش  رکذ  تمـالع  نکیل 
هب هجرد  دودح 30  ندع  يهلبق  هک  نآ  لاح  دشاب ، لامـش  يهطقن  ندع  يهلبق  دراد  اضتقا  دناهدرک  رکذ  ندـع  يارب  هک  یتمالع  اما  تسا 

گنهامه هدـش  دای  يهناشن  اـب  تسا و  یبرغ  يهجرد  دودـح 29  زین  ءاعنـص  يهلبق  فارحنا  هک  نانچ  تسا ، فرحنم  یبرغ  لامـش  تمس 
دوب . دهاوخن 

لیهس : يهراتس  - 2
دشاب . هتشاد  لباقت  هجرد  اهنآ 18  ياههناشن  اب  دیاب  هدش  دای  ياهرهش  رد  ینعی  دناهتسناد ، يدج  سکع  ار  لیهس  ءاهقف 

دیشروخ : - 3
يهطقن يوربور  هک  یتروص  رد  تسا  قارع  لها  يهلبق  يهناشن  دریگ  رارق  تسار  يوربا  لـباقم  تشذـگ و  ینیب  ربارب  زا  باـتفآ  هاـگ  ره 

دنشاب . هداتسیا  بونج 
يهدرگ نایم  ار  يدـج  يهراتـس  پچ و  تمـس  رب  ار  قرـشم  تسار و  فرطرب  ار  برغم  هموح ، لصوم و  نوچ  قارع  لامـش  ناـنکاس  - 4

دنهدیم . رارق  دوخ 
هک ناس  نیدـب  تسا ، هلبق  يهناشن  برغم  یلاها  يارب  قویع »  » و ایرث »  » يهراتـس تسا : هتفگ  هر ) ) یمق لـیئربج  نب  ناذاـش  لـضفلاوبا ، - 5

دنهد . رارق  پچ  فرط  رب  ار  قویع  تسار و  فرط  رب  عولط  ماگنه  ار  ایرث 
موصعم : بارحم  - 6

ناـشن ار  هلبق  تهج  ًاـعطق  تسا  هدراذـگ  زاـمن  یبارحم  رد  تسار  هب  اـی  پچ  هب  فارحنا  نودـب  (ع ) موـصعم هـک  دوـش  لـصاح  مـلع  رگا 
یلع یبارحم  : » دومرف نآ  يهرابرد  ه  ــ هرونم ک يهنیدـم  رد  (ص ) ربماـیپ بارحم  دـننام  دوب ) دـهاوخ  ناـمگ  بجوم  هنرگو   ) داد ـد  هاوخ

ناشن نادـیواج  يهزجعم  کی  ناونع  هب  هدرکن و  يرییغت  نونکاـت  بارحم  نیا  تسا ، هبعک  يهناـخ  بازیم  يوربور  نم  بارحم  بازیملا »
رثا . هدام و  ناهج  يوسارف  تسا  یناهج  زا  هتساخرب  وا  نید  هک  تسا  نآ  يهدنهد 

موصعم : ربق  - 7
تهج هب  ناـمگ  بجوم  هنرگو  دوب ، دـهاوخ  هلبق  تهج  هب  ملع ، ببـس  تسا  هدرکن  رییغت  لوا  عضو  زا  موصعم  ربـق  هک  دوـش  هتـسناد  رگا 

تسا .
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ناملسم : رهش  يهلبق  - 8
رابتعا زا  یتقو  اهنت  دشاب -  هلبق  تهج  تمالع  دـناوتیم  نانآ  زامن  نانآ و  روبق  دجـسم ، بارحم  نوچ  ییاههناشن  نیـشنناملسم  رهـش  رد 

تسا . اهنآ  رابتعا  زا  فشاک  یعطق  عامجا  یلمع و  شور  هریس و  هکلب  دشاب ، هتشاد  اهنآ  هابتشا  هب  ملع  ناسنا  هک  تسا  طقاس 
تئیه : ملع  دعاوق  - 9

تسا . هلبق  تمس  ياشگهار  زین  نف  نیا  يهربخ  لها  نخس  و 
نانآ زا  یکی  هب  اجنیا  رد  ام  هک  هدرک  رکذ  شهوژپ و  دوخ  یهقف  بتک  رد  ار  هدش  دای  ياهتمالع  زا  يرایسب  زین  تنس  لها  نادنمشناد 

تشاد : میهاوخ  هراشا 
رد  ) دشاب یمالسا  يهعماج  دوس  هب  هک  یشناد  ره  اب  مالسا  تعیرش  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  هعبرالا » بهاذملا  یلع  هقفلا   » باتک رد  يریزج » »

تسا : هتفگ  هاگنآ  هداد ، رارق  شواک  دروم  ار  یبایتهج  تسا  هدرک  رارقرب  یعقاو  طابترا  تالماعم ) ای  تادابع  اب  هطبار 
دنوشیم . ییامنهار  نآ  يهطساو  هب  و  يرغص ، شعنلاتانب  رد  یکچوک  يهراتس  زا  تسا  ترابع  بطق ،

دنراذگیم . پچ  شوگ  تشپ  زامن  تهج  ار  هراتس  نیا  سلدنا ، سنوت و  هیردنکسا ، طایمد ، دیشر ، توف ، طویسا ، رصم ، یلاها 
دنهدیم . رارق  دوخ  تسار  شوگ  تشپ  ار  بکوک  نیا  رهنلا ، ءاروام  و  قارع ، نارازگزامن 

دنهنیم . پچ  فتک  هب  لیام  ار  يدج  سوسرط ، کبلعب و  هزغ ، سدق ، هنیدم ، رد 
دنراذگیم . تشپ  تارقف  رب  ار  يدج  فارطا ، لصوم و  هینمرا ، هریزج ، رد 
دنهنیم . تسار  يهنوگ  رب  ار  نآ  ناولح  ير و  مزراوخ ، هفوک ، دادغب ، رد 

دنراذگیم . تسار  شوگ  قوف  ار  يدج  نامرک  سراف و  ناهفصا ، هرصب ، رد 
دنهدیم . شرارق  تسار  يهناش  رب  ینم  هفلدزم و  تافرع ، فئاط ، رد 

دریگیم . رارق  پچ  فرط  هب  لیام  وربور  يدج  يهراتس  نمی ، رد 
دنراذگیم . رس  تشپ  ار  يدج  يهراتس  نارازگزامن  نارجن  رد  دشاب و  لیام  دیاب  پچ  فرط  هب  و  رس ، تشپ  ماش ، رد 

تسا : رکذ  نایاش  يریزج  مالک  رد  هتکن  ود  يروآدای  نکیل 
تسین . بطق  مه  يدج  يهراتس  تسین و  يدج  يهراتس  بطق ، لوا :

. درک هیکت  اهنآ  هب  ناوتیمن  هزورما  تسا و  یبیرقت  همه  روکذم  ياههناشن  مود :

یبایهلبق رد  اهقف  نانخس 

تسا : حرش  نیا  هب  رود  کیدزن و  ياهرهش  يارب  هلبق  نوماریپ  ءاهقف  لاوقا 
يارب تسا  هبعک  تهج  دنتـسه و  هدـهاشم  مکح  رد  اـی  دـننکیم و  هدـهاشم  ار  نآ  هک  يدارفا  يارب  تسا  هبعک  دوـخ  زا  تراـبع  هلبق  - 1

دنراد . هلصاف  نآ  زا  هک  یناسک 
هکلب لکشم  رایسب  ندوب  هلبق  هبعک  نیع  رود ، ياههلصاف  يارب  اریز  تسا  نیمه  نخـس  قح  تسا و  قفاوم  ًالماک  یملع  نیزاوم  اب  رظن  نیا 

کیدزن . هچ  رود و  هچ  ًاقلطم  تسا  هبعک  نیع  هلبق  هچ  رگ  دیامنیم  لاحم 
ایند . يهمه  يارب  تسا  هلبق  مرح  و  مرح ، لها  يارب  تسا  هلبق  مارحلادجسم  مارحلادجسم و  يارب  تسا  هبعک  دوخ  زا  ترابع  هلبق  - 2

، رالس دیفم ، نینچمه  عیارش ، رد  لوا  ققحم  هیقفلا ، هرـضحیال  نم  رد  قودص  طوسبم ، فالخ و  باتک  ود  رد  یـسوط  خیـش  ار  لوق  نیا 
تبـسن باحـصا  رثـکا  هب  ار  نآ  کـلاسم  هضور و  رد  یناـث  دیهـش  يرکذ و  رد  لوا  دیهـش  و  هتفریذـپ ، ار  لوق  نیا  هزمح  نبا  جارب و  نبا 

دناهداد .
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دناهتسج : کسمت  لیلد  دنچ  هب  هورگ  نیا 
عامجا  لوا :

مرحلاو مرحلا  لهال  ۀلبق  دجـسملاو  دجـسملا ، لهال  ۀلبق  تیبلا  لوقی : (ع ) دمحم نب  رفعج  تعمـس  لاق  ، » صفح نب  ریـشب  تیاور  هب  مود :
ًاعیمج » سانلل  ۀلبق 

مارحلاو مارحلا  لهأل  ۀلبق  دجـسملا  دجـسملا و  لهأل  ۀلبق  ۀبعکلا  (ص ) هللا لوسر  لاق  لاق : : » نمحرلادـبع نب  هللادـبع  زا  رگید  تیاور  هب  و 
قافالا .» لهأل  ۀلبق 

هلمج : زا  تسا  هتفرگ  رارق  هشقانم  هشدخ و  دروم  تهج  دنچ  زا  لوق  نیا  یلو 
ناگرزب زا  يرایـسب  تسین و  تباث  ام  يارب  یعاـمجا  نینچ  تسا : هتـشون  ربتعم  رد  همـالع  دراد ، ناوارف  ياـهفلاخم  روبزم  عاـمجا  ًـالوا :

دنشابیم . فلاخم  نآ  اب  نادنمشناد 
تسا . لسرم  فیعض و  يرگید  فیعض و  یکی  هدش  هتشاگن  تیاور  ود  ًایناث :

هطقن کی  يهلزنم  هب  همه  مرح  و  مارحلادجسم ، هبعک ، رود ، ياهرهش  يارب  دنیآ ، باسح  هب  مه  حیحـص  تیاور  ود  ره  هک  ضرف  رب  ًاثلاث :
دنام . دهاوخن  یقاب  روبزم  لیصفت  يارب  ییاج  دنوریم و  رامش  هب 

زا هک  نانچ  مرح ، هن  مارحلادجـسم و  هن  تسا  همظعم  يهبعک  مالـسا  يهلبق  هک  دننادیم  يراصن -  دوهی و  یتح  ملاع -  لها  يهمه  ًاعبار :
: دومرف ناکرـشم  ربارب  رد  زین  (ص ) مرکا ربماـیپ  دـیآی  ــ تسد م هب  بلطم  نیمه  زین  ِساَّنلِّل » ًاـماَِیق  َماَرَْحلا  َْتیَبـْلا  َۀَـبْعَْکلا  ُهّللا  َلَـعَج   » يهیآ

یلإ هجوتلاب  هدبعن  نا  انرما  املف   » میدرک يوریپ  وا  روتسد  زا  مینک  شتـسرپ  ار  وا  هبعک  هب  ندروآ  يور  اب  داد  نامرف  ام  هب  یلاعت  قح  نوچ 
انعطا .»... ۀبعکلا 

رود . کیدزن و  يارب  تسا  هلبق  هبعک » تهج  - » 3
رود . هچ  کیدزن و  هچ  تسا  نیمز  لها  يهمه  يهلبق  هبعک ، نیع  - 4

بجی : » تسا هتفگ  هدرک و  رایتخا  زین  یقثولا  ةورع  باتک  بحاص  ییابطابط  دیس  نایعیـش  زا  هدرک و  رایتخا  ار  لوق  نیا  نایعفاش  زا  یخرب 
، ۀیفاک ۀیفرعلا  ةاذاحملا  لب  اهب ، لصم  لک  فقوم  نم  طخلا  لاصتا  ربتعی  و ال  دیعبلل ، ول  مرحلا و  وا  دجسملا  ال  ۀبعکلا ) يا   ) اهنیع لابقتسا 
مجنألاک و ةدـیعبلا  مارجالا  ۀـظحالمب  کلذ  ملعی  امک  ةاذاحملا  ۀعـس  تدادزا  دـعب  دادازا  املک  دـُعبلا و  عم  عستت  ةاذاحملا  نا  رمـالا  ۀـیاغ 

مزال رگید  يوس  زا  دنشاب  رود  مه  هکم  زا  هچ  رگ  مرح -  هن  مارحلادجسم و  لابقتـسا  هن  تسا -  بجاو  هبعک  نیع  لابقتـسا  ینعی  اهوحن »
هچ ره  هک  ارچ  تسا  یفاک  یفرع ، نتـشاد  رارق  هبعک  ربارب  تاذاحم و  هکلب  دـسرب ، هبعک  نیع  هب  رازگزامن  هاـگیاج  زا  موهوم  طـخ  تسین 

ناگراتـس و نوچمه  رود  مارجا  يهدـهاشم  اب  رما ، نیا  هک  ناـنچ  ددرگیم ، رتداـیز  مه  تاذاـحم  يهرتسگ  ددرگ  رتداـیز  هکم  زا  هلـصاف 
دوشیم . هتسناد  نآ  دننام 

، مینکیم یسررب  ار  هر ) ) ینیمخ ماما  يهیـشاح  اهنآ  نایم  زا  ام  هک  دناهتـشون  هیـشاح  الاب ) زارف  رد   ) دیـس ياوتف  مالک و  رب  اهقف  زا  یخرب 
هب همظعم  يهکم  زا  رازگزاـمن  هک  یماـگنه  یلو  کـیدزن ، هچ  رود و  هچ  تسا  بـجاو  هـبعک  نـیع  لابقتـسا  هـچ  رگ  : » تـسا هتـشون  يو 

دوش رود  رایـسب  هلـصاف  یتقو  و  درادن ، كاکفنا  ًاسح  ًافرع و  مارحلادجـسم  لابقتـسا  زا  هبعک  نیع  لابقتـسا  دوش  رود  ریگمـشچ  يرادـقم 
تسین . ادج  ًاسح  ًافرع و  مرح  لابقتسا  زا  مارحلادجسم  هبعک و  لابقتسا 

يوربور یتقو  ینیبیمن  ایآ  دنـشاب  وربور  زاجح  نیمزرـس  يهمه  اب  ًافرع  همظعم ، يهکم  لابقتـسا  ماـگنه  هب  ناریا  قارع و  یلاـها  دـیاش  و 
رطاخ هب  نیا  و  درادن ، یسوسحم  يهزادنا  دیـشروخ  لباقم  رد  نیمز  هک  نیا  اب  میاهتفرگ ؟ رارق  نآ  مرج  يهمه  يوربور  میـشاب  دیـشروخ 
هدمآ دیدپ  يهیواز  هچ  ره  دوشیم و  رتشیب  اهنآ  یکچوک  ناسنا  دید  رد  دندرگ  رترود  ءایشا  هچ  ره  اریز  تسا . دیشروخ  دایز  يهلـصاف 

هچ ره  و  هتـشگ ، رتکـچوک  یئرم  ءیـش  ددرگ  رتزیت  رتهداـح و  دوشیم -  دراو  مشچ  رب  هک  يرون  اـی  یئرم  رب  مشچ -  عاعـش  جورخ  زا 
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دوشیم » رتهدرتسگ  تاذاحم  هلصاف ، ندش  دایز  اب  هک  تسین  یکش  و  دوشیم ...  رتگرزب  یئرم  ءیش  ددرگ  رتهجرفنم  هیواز 
دوجو ددرگ  يراگنهیـشاح  بجوم  هک  یفـالتخا  تسا و  یکی  اوتف  ود  ره  حور  هک  دـید  میهاوخ  میروآ  ملع  هب  یفاـک  تقد  اـم  رگا  یلو 

یهیدـب مینادـب ، هلبق  ار  مرح  ایند ، يهمه  يارب  هک  هاگ  نآ  هژیو  هب  دنـشاب  یکی  زین  مراـهچ  مود و  لوق  هک  تسین  دـیعب  تشاد و  دـهاوخن 
دنیامنیمن . شیب  ياهطقن  هبعک ، دجسم و  مرح ، رود ، رایسب  ياههلصاف  زا  تسا 

تهج : ریسفت  رد  فالتخا 
هلمج : زا  دناهتشاد  هضرع  یفلتخم  نانخس  رود  ياههلصاف  يارب  هلبق » تهج   » ریسفت نایب و  رد  اهقف 

« بونج  » دوش هتفگ  هک  ن  ــ یا لـثم  تهج -  قلطم  هن  دـشاب -  هتـشاد  رارق  نآ  رد  هبعک  دوریم  ناـمگ  هک  تسا  یتمـس  ناـمه  تهج : - 1
سکعرب . ای  تسا و  برغم  لها  يهلبق  قرشم »  » لامش و لها  يهلبق 

هچنانچ سپ  دـشاب . هتفرگ  رارق  نآ  رد  هلبق  دوریم  نامگ  هک  يرادـقم  زا  تسا  ترابع  تهج ، تسا : هتفگ  هیاهن  هرکذـت و  رد  همالع  - 2
نآ رد  هبعک  هک  تسا  یتمـس »  » ناـمه تهج ، تسا : هتـشون  ربتعم  رد  اـما  تسین . حیحـص  زاـمن  تسا ، جراـخ  رادـقم  نآ  زا  دور  لاـمتحا 

دشابیم .
يرادـقم نآ  هبعک ، تهج  هک  تسا  نیا  دـنکیم  روطخ  مرطاـخ  هب  هشیمه  هک  يزیچ  تسا : هتفگ  دـصاقملا  عماـج  رد  یکرک  قـقحم  - 3

هب عطق  هک  يروط  هب  تسا ، رادقم  نآ  ءازجا  زا  ییزج  ره  هبعک  دـنک  زیوجت  رود  يهلـصاف  زا  هک  دـشاب  ناسنا  کی  ناشروخ  رد  هک  تسا 
یناث دیهش  دوب . دهاوخ  توافتم  هلصاف  فالتخا  هب  رادقم  نیا  یمک  دایز و  هتبلا  دشاب ، هتـشاد  رادقم  نآ  يهعومجم  زا  هبعک  جورخ  مدع 

تسا . هدرک  رایتخا  ار  فیرعت  نیا  کلاسم  رد  زین 
تمـس رد  هک  یمیقتـسم  طخ  زا  تسا  ترابع  تهج ، تسا : هتفگ  دراد  لوا  دیهـش  يهیفلا  حرـش  رد  هک  يرگید  نایب  رد  یناـث  ققحم  - 4

، دهد لیکشت  همئاق  يهیواز  ود  دنک  دروخرب  طخ  نآ  هب  میقتـسم  یطخ  ًالثم )  ) رازگزامن ياج  زا  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم  ضرف  هبعک 
تسین . هداتسیا  هبعک  تهج  يوربور  دشاب  هجرفنم  رگید  هداح و  اههیواز  زا  یکی  هچنانچ  سپ 

هبعک حطـس  زا  لادـتعا و  برغم  هب  قرـشم  زا  هک  تسا  یمیقتـسم  طـخ  رود  ياههلـصاف  يارب  هبعک  تهج  تسا : هتفگ  دادـقم  لـضاف  - 5
رد دیامن ، داجیا  همئاق  يهیواز  ود  دنک و  دروخرب  لوا  طخ  هب  هک  دوشیم  ضرف  يرگید  میقتـسم  طخ  رظان  دید  عاعـش  هاگنآ  درذگیم ،

هتفرگ رارق  برغم  قرـشم و  نیب  هکلب  تسین ، هبعک  هب  ور  درک  دروخرب  هجرفنم  ای  هداح  يهیواز  اب  رگا  اـما  تسا ، هبعک  هب  ور  تروص  نیا 
تسا .

نآ يور  هب  ور  ناسنا  هاـگ  ره  هک  قفا  يهریاد  زا  تسا  ياهطقن  ینعی  تسا . تئیه  حالطـصا  رد  تمـس  ناـمه  تهج ، تفگ : ناوتیم  - 6
نوچ اما  تسین ، ریذپناکما  رود  يهلـصاف  يارب  نداتـسیا  هبعک  نیع  يوربور  تسا  يورک  نیمز  نوچ  تسا و  هداتـسیا  هلبق  هب  ور  دتـسیاب 

هک هدروآ  مهارف  ار  ناکما  نیا  نیمز ، قاـمعا  نامـسآ و  ناـنع  اـت  هللا  تیب  عضوم  زا  تسا  تراـبع  هدـش  دراو  تاـیاور  رد  هک  ناـنچ  هلبق 
دنتسیاب . بناج  نادب  نیمز  يهرک  طاقن  يهمه 

يهزادنا هب  مدرم  هچنانچ  دیآیم  مزال  دشاب  یحالطـصا  تمـس  تهج ، زا  دارم  رگا  هک  تسا  نآ  رب  هیّلع » دـصاقم   » رد یناث  دیهـش  نکیل 
دشاب . لطاب  نانآ  تادابع  زامن و  دنوش  فرحنم  هلبق  تمس  زا  سگم  لاب 

اریز دنوش . فرحنم  نآ  زا  تسین  زیاج  مه  یـسگم  لاب  يهزادنا  هب  یتح  دشاب  نکمم  یقیقح  تمـس  لیـصحت  رگا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
کی ياطخ  فارحنا و  رد  ًالثم  دزاسیم ، فرحنم  هلبق  زا  اـهرتمولیک  ار  ناـسنا  رود ، ياههلـصاف  زا  هجرد  کـی  یتح  مک  رایـسب  فارحنا 

میراد : نینچ  ریز  يایفارغج  تاصتخم  اب  نارهت  رهش  رد  هجرد 
 ΦT  = 68/35 ° یلامش  λT  = 45/51 ° یقرش

هک تسا  ياهمیظع  يهریاد  زا  یتمسق   MT نامک تسا . نارهت  رگنایامن   T يهطقن همظعم و  يهکم  لحم  رگنایامن   M يهطقن لکش  رد 
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يوس هب   MT نامک تهج  دشاب و  نارهت  رد  هلبق  حیحص  تهج  ، MT نامک دادتما  تهج  هک  مینکیم  ضرف  درذگیم ، هطقن  ود  نیا  زا 
و  MT=P هدوــب هــجرد  کـــی  ربارب   MTM ′ يهــیواز هــک  یتروــص  هــب  دــشاب  هــمظعم  يهــکم  یکیدزن  رد   M ′ دــننام ياهـطقن 

دشاب . TM′M=90°
يورک لثم  رد  تشاد : میهاوخ  هدش و  هبساحم  هطبار  نیا  زا   MM′T هیوازلا مئاق  يورک  ثلثم  رد   MM′ نامک يهزادنا  تروص  نیا  رد 
هجرد کی  اب  طقف  نارهت  رد  يرازگزامن  هچ  نانچ  هک  تسا  انعم  نادب  نیا  تشاد : میهاوخ  طباور  نیا  زا  هدافتسا  اب   MM′T هیوازلا مئاق 

تسا . هتفرگ  رارق  هکم  يرتمولیک  رد 254/33  یلحم  تمس  هب  وا  دتسیاب ، هلبق  دادتما  رد  هابتشا 

درک . هبساحم  زین  رگید  ياهلحم  يارب  ار  هجرد  کی  ياطخ  رثا  نازیم  ناوتیم  هطبار  نیمه  اب 
تسا : دقتعم  دروخیم -  مشچ  هب  یلمآ  ةالص  تاریرقت  رد  هچنآ  ربانب  ینیئان -  موحرم  - 7

نتخاس هجوتم  هب  رما  نیا  دـشاب ، هبعک  تهج  هب  ور  اـهوناز )... مکـش ، هنیـس ، رـس ،  ) ندـب میداـقم  تسا  بجاو  اـنامه  هلبق  هب  لابقتـسا  رد 
زا رگا  سپ  تسا ، رـس  هب  طـیحم  يهریاد  ( 60  = ° سدس  ) ِمشـش کی  رـس  مدقم  يهیحان  اریز  دریذپیم ، ققحت  ناسنا  رـس  مدـقم  يهیحان 

تسا . هبعک  ربارب  تقیقح  رد  دسرب  هجرد )  60  ) سدس نیا  زا  ءزج  ره  هب  دوش و  جارخا  میقتسم  طخ  هبعک  يهیحان 
ات نآ  تاذاحم  رد  يرتگرزب  رتگرزب و  يهریاد  نینچمه  دشاب و  طیحم  ناسنا  رـس  رود  يهریاد  هب  يرتگرزب  يهریاد  رگا  هک : نیا  حیـضوت 

تـسا ياهریاد  نآ  سدس  يذاحم  ناسنا ، رـس  هب  طیحم  يهریاد  سدس  ددرگ  هجوتم  هبعک  بناج  هب  ناسنا  یتقو  همظعم  يهبعک  هب  دـسرب 
نآ يهلـصاف  دـنیآرف  هچ  رگ  دوب ، دـهاوخ  ظوفحم  مه  ریاود  ریاس  يارب  سدـس )  ) تبـسن نیمه  تسا  یهیدـب  تسا ، هبعک  هب  طـیحم  هک 

ياهریاد مدقم  سدس  هب  دوش  جارخا  یطخ  هبعک  طیحم  هریاد ي  سدس  ياج  ره  زا  سپ  دشابیم  اهخسرف  درذـگیم  هبعک  زا  هک  سدـس 
تسا . هلبق  تهج  يذاحم  ریاود ، يهمه  سدس  هک  اریز  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  رازگزامن  ناسنا  رس  رود  هک  دسریم 

حیحص زامن  تسار  فرط  هب  هجرد  اـی 30  پچ  فرط  هب  هبعک  زا  هجرد  فارحنا 30  اب  هک  تسا  نآ  ینیئان  موحرم  نخـس  يهمزال  نکیل 
شقن نآ  رب  تحـص  رهم  هدـیدرگن و  دـییأت  تسین و  شریذـپ  دروم  زگره  يراتـشون  راـتفگ و  نینچ  هزورما  مینادیم  هک  ناـنچ  و  دـشاب ،

ار هلبق  زا  فارحنا  رتمولیک  دودح 900  هحماسم  هجرد  اب 30  مق  نارهت و  نوچ  ییاهرهش  رد  دیاب  لبق ، تابساحم  يهیاپ  رب  اریز  ددنبیمن ،
تسا . راوشد  لکشم و  سب  هک  مینک  زیوجت 

رومأم هنال  هتالـص  حـصت  مل  ةاذاـحملا  نع  هندـب  نم  یقاـبلا  جرخ  هبعکلا و  هضعبب  لبقتـسا  ول  : » تسا هدومرف  یهتنم  رد  همـالع  ور  نیا  زا 
اریز تسین  حیحص  شزامن  دشاب  جراخ  تاذاحم  زا  وا  ندب  ياضعا  يهیقب  دشاب و  هلبق  هب  ور  وا  ندب  ياضعا  زا  یخرب  رگا  لابقتـسالاب »...

. تسا هبعک  لابقتسا  هب  رومأم  رازگزامن ،

رسایت نوماریپ  یلح  ققحم  یسوط و  هجاوخ  نامتفگ 

، ناسارخ لابج ، سراف ، هریزج ، قارع ، لها  يارب  ار  هلبق  زا  رُـسایت )  ) نداتـسیا پچ  هب  لـیام  یکدـنا  رادـقم  هب  نیـشیپ  ياـهقف  زا  يرایـسب 
تسا : تیاور  دنچ  نانآ  لیلد  دناهداد ، نآ  بابحتسا  هب  اوتف  ياهراپ  و  رسایت ، بوجو  هب  اوتف  یخرب  هیاپ  نیا  رب  دناهتسناد ، حجار 

نع هلبقلا و  نع  راسیلا  تاذ  انباحصال  فیرحتلا  نع  (ع ) هللادبعابا لأس  رمع  نب  لضفملا  نا  ( » (ع قداص ماما  زا  رمع  نب  لّضفم  تیاور  - 1
یهف رجحلا ، رون  رونلا ، هقحلی  ثیح  نم  مرحلا  باصنا  لعج  هعـضوم  یف  عضو  ۀـنجلا و  نم  لزنا  امل  دوسالا  رجحلا  نا  لاقف : هیف ؟ ببـسلا 

باصنا ۀلقل  ۀلبقلا  نع  جرخ  نیمیلا  تاذ  ناسنالا  فرحنا  اذاف  الیم  رشع  ینثا  هلک  لایما ، ۀینامث  اهراسی  نع  لایما و  ۀعبرا  ۀبعکلا  نیمی  نع 
ۀبعکلا .» دح  نم  ًاجراخ  نکی  مل  راسیلا  تاذ  ناسنالا  فرحنا  اذا  و  مرحلا ،

تـشهب زا  دوسالارجح  نوچ  دـیامرفیم : ماما  دـنکیم ، لاؤس  پچ  بناج  هب  هلبق  زا  فارحنا  ببـس  زا  (ع ) قداص ماما  زا  رمع  نب  لـضفم 
راهچ هب  تسار  بناج  زا  رجح  رون  دودح  تشگ ، نییعت  دیسر  رجح  رون  هک  ییاج  ات  مرح  دودح  دیدرگ  عضو  دوخ  ياج  رد  دش و  لزان 
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جراخ هلبق  زا  اسب  هچ  دوش  لیام  مرح  تسار  فرط  هب  ناسنا  هاـگ  ره  سپ  دیـسر ، لـیم  هب 12  ًاعمج  لـیم و  تشه  هب  پچ  فرط  زا  لـیم ،
دوشیمن . جراخ  هبعک  دح  زا  تشگ  فرحنم  پچ  فرط  هب  یتقو  تسا و  مک  مرح  دودح  نوچ  ددرگ 

(ع ) قداص ماما  زا  دمحم  نب  یلع  يهعوفرم  تیاور  - 2
تسا . یکی  لضفم  تیاور  اب  ًابیرقت  ربخ  ود  نیا  نومضم  يوضر ، هقف  تیاور  - 3

هب ور  هک  تسا  یـسک  تسار  پچ و  دـیآیم  تسد  هب  هعوفرم  زا  هچنآ  ربانب  نمایت ) رـسایت ،  ) هلبق تسار  هب  ای  پچ  هب  فارحنا  زا  دوصقم 
دتسیایم . هلبق 

هبعک . نیع  هن  تسا  رود  ياهرهش  يهلبق  مرح »  » هک دننآرب  دناهدش  لئاق  بابحتسا ) ای  بوجو  وحن  هب  هچ   ) ار یناحجر  نینچ  هک  یناسک 
کیدزن . هچ  رود و  ياهرهش  رد  هچ  تسا  ناناملسم  يهلبق  هبعک ، دوخ  هک  دش  تباث  لیلد  دنچ  اب  نکیل 

، دش دراو  یلح  ققحم  سرد  يهزوح  هب  هلح  رهـش  رد  هر ) ) یـسوط نیدلاریـصن  هجاوخ  نیققحملا ، ناطلـس  يزور  دناهتـشون  يور ، ره  هب 
تلزنم ردق ، هب  مارتحا  تشادگرزب و  مارتحا ، تهج  یلح  ققحم  هجاوخ ، دورو  ضحم  هب  دوب ، قارع  لها  رسایت  نوماریپ  ققحم  هقف  ثحب 

دنک . مامت  ار  ثحب  سرد و  تساوخ  وا  زا  هجاوخ  یلو  درک ، عطق  ار  ثحب  هجاوخ ، ماقم  و 
رگا اریز  تسین . بابحتـسا  نیا  رب  یلیلد  تفگ : هدرک  لاکـشا  یـسوط  هجاوخ  دـمآ  نایم  هب  قارع  لـها  رـسایت  بابحتـسا  زا  نخـس  یتقو 

تسا . بجاو  لاکشا  نودب  نیا  دشاب ، هلبق  يوس  هب  هلبق  ریغ  زا  رگا  تسا و  مارح  ًاملسم  دشاب ، هلبق  ریغ  هب  هلبق  زا  رسایت ،
تسا . هلبق  يوس  هب  هلبق ، زا  رسایت ، ۀلبقلا » یلا  ۀلبقلا  نم  : » تفگ هجاوخ  خساپ  رد  لوا  ققحم 

دش . تکاس  هجاوخ  موحرم 
رد هک  تسا  یـسک  يهلبق  مارحلادجـسم  و  تسا ، مارحلادجـسم  رد  هک  تسا  یـسک  يهلبق  هبعک  هک  تسا  نآ  رب  ینبم  یلح  ققحم  خساپ 

يهیحاـن زا  رتـشیب  مرح  پچ  يهیحاـن  نوـچ  و  دـمآ ) تسد  هب  تاـیاور  ياهراـپ  زا  هک  ناـنچ   ) تسا اـیند  يهمه  يهلبق  مرح  تسا و  مرح 
لهال رـسایتلا  بحتـسی  لـیق  و  : » تسا هتفگ  عفاـنلا  رـصتخم  رد  ققحم  ور  نیا  زا  دناهتـسناد ، بحتـسم  ار  زیچاـن  فارحنا  تسا  نآ  تسار 

مارحلا .» یلا  مههجوت  یلع  ءانب  وه  ًالیلق و  مهتمس  نع  قرشملا 
زا دیجمت  اب  هلاسر  نایاپ  رد  يو  داتـسرف  هجاوخ  يارب  دروآ و  شراگن  هب  هلبق  نوماریپ  ياهلاسر  هجاوخ ، لاکـشا  زا  سپ  هر ) ) ققحم يراب 

نارخأتم ناینیـشیپ و  زا  یـسک  چـیه  و  درکن ، روطخ  ياهرطاـخ  چـیه  هب  یلاکـشا  نینچ  تسا  هتفگ  هتخاـس و  حرطم  ار  وا  لاکـشا  هجاوخ 
ءاشی . نم  هیتؤی  هللا  دیب  لضفلا  نکل  درادرب  هدرپ  نآ  زا  تسناوت  یسک  هن  دشن و  نآ  هجوتم 

ياهرهـش هچ  تسا ، اـیند  همه  يهلبق  هبعک ، هک  نیا  یکی  دنتـسه : لوـق  ود  ياراد  هـلبق  رد  اـهقف  دـنکیم : لالدتـسا  نـینچ  سپـس  قـقحم 
یسک يهلبق  مرح  مرح و  رد  هک  تسا  یسک  يهلبق  دجسم  دجـسم و  رد  هک  تسا  یـسک  يهلبق  هبعک ، هک  نیا  رگید ، رود ، هچ  کیدزن و 
دروم مود )  ) لوق نیا  تسا  هتفگ  ماجنارـس  هداد و  رارق  مود  لوق  نوماریپ  ار  نخـس  ثحب و  نیرتشیب  ققحم  تسا ، جراـخ  نآ  زا  هک  تسا 

تسا . هداد  لیکشت  فعض  داحآ و  رابخا  ار  رسایت  لیلد  و  رسایت ) هن   ) داتسیا هبعک  تهج  هب  دیاب  هکلب  تسین ، دامتعا 
. تسا هدرک  نیسحت  ار  یلح  ققحم  هلاسر ، نومضم  زا  عالطا  زا  سپ  هر ) ) یسوط هجاوخ 

هیدنه هریاد  - 3

: تسا رکذ  لباق  هتکن  دنچ  یمیسرت  شور  ای  هیدنه  يهریاد  زا  هلبق  ندروآ  تسد  هب  يارب 
يوس زا  ضورفم و  يهطقن  کـی  اـی  رهـش و  کـی  سأرلاتمـس  هب  یفرط  زا  هک  تسا  ياهمیظع  يهریاد  نآ  و  هلبق : تمـس  يهریاد  فلا )

درذگیم . هکم  سأرلاتمس  هب  يرگید 
تسا . هلبق  تمس  يهطقن  ضورفم ، رهش  قفا  اب  هکم  تهج  رد  هلبق  تمس  يهریاد  عطاقت  يهطقن  هلبق : تمس  يهطقن  ب )
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بناج زا  هلبق ، تمـس  يهریاد  نیب  و  بونج ) لامـش و  طـخ   ) راـهنلافصن يهریاد  نیب  قفا  يهریاد  زا  تسا  یـسوق  هلبق : تمـس  سوق  ج )
دوشیم . هدیمان  زین  هلبق  تمس  فارحنا  سوق  سوق ، نیا  برقا ،

و دـنیوگ . هلبق  تمـس  طخ  ار  هلبق  تمـس  يهطقن  نیب  یـسح و  قفا  رد  رظاـن  سأرلاتمـس  يهطقن  نیب  لـصاو  طـخ  هلبق : تمـس  طـخ  د )
طیحم رد  تسا  ياهطقن  هلبق  تمـس  نیارباـنب  تسا . هداتـسیا  نآ  هب  قـلعتم  ياـضف  هلبق و  هب  ور  دریگ  رارق  طـخ  نیا  رب  رازگزاـمن  هچناـنچ 

دوب . دهاوخ  هلبق  هجاوم  دشاب  نآ  هجاوم  ناسنا  هاگ  ره  هک  قفا  يهریاد 
رد نودب  دراد و  یـساسا  مهم و  شقن  هلبق  ندروآ  تسد  هب  يارب  یمیـسرت  شور  رد  نیمز  يهرک  طاقن  دالب و  ضرع  لوط و  نتـسناد  ه )

تسین . یناسآ  راک  هلبق  تمس  هب  نتفای  تسد  ضرع  لوط و  لودج  ای  هشقن  نتشاد  تسد 
تفگ : میهاوخ  هیدنه  يهریاد  میسرت  هدش و  دای  تاکن  هب  هجوت  زا  سپ 

ره دشاب ، هکم  ضرع  زا  رتیلامـش  ضورفم  رهـش  ضرع  هتفرگ و  رارق  لوط  کی  رد  همظعم  يهکم  اب  ضورفم ، يهطقن  ای  رهـش و  رگا  . 1
ضرف نیا  رد  تسا . رهـش  نآ  يهلبق  تمـس  يهطقن  هیدنه ، يهریاد  بونج  يهطقن  دـنراد و  رارق  زورمین  يهریاد  کی  حطـس  رد  رهـش  ود 

تسا . هلبق  تمس  روبزم ، يهریاد  یلامش  يهطقن  دشاب ، یبونج  يهرکمین  رد  ای  هکم و  ضرع  زا  رتمک  رهش ، ضرع  رگا 
يهریاد يور  رب  یلـصا  تهج  راهچ  تسخن  تسا  مزال  دـشاب  هکم  ضرع  لوط و  زا  رتمک  اـی  رتشیب و  روظنم ، رهـش  ضرع  لوط و  رگا  . 2

و هبساحم ، هکم ، اب  رهـش  ضرع  لوط  نایم  توافت  هاگنآ  دوش  میـسرت  لادتعا ، برغم  قرـشم و  بونج و  لامـش و  طخ  ود  طسوت  هیدنه 
، دوش هدیـشک  همظعم  يهکم  عضوم  رهـش و  عضوم  نیب  تمـس » طخ   » ماجنارـس ددرگ و  مولعم  هریاد  يور  ضرع  لوط و  طخ  ود  طـسوت 

تسا . هکم  رهش  یبیرقت  يهدنهد  ناشن  تمس  طخ 
25  ) ′ هقیقد جنپ  تسیب و  هجرد و  کی  تسیب و  نآ  ضرع  یقرش و  ( λM  = 39 ، °50  ) ′ هقیقد هاجنپ  هجرد و  هن  یس و  هکم  لوط  لاثم 1 )

تشه یس و  هجرد و  راهچ  یس و  نآ  ضرع  و  ( λQ  = 50  ، °55  ) ′ هقیقد جنپ  هاجنپ و  هجرد و  هاجنپ  مق  لوط  یلامش و  ( ΦM  = 21 ، °
هدزیـس ضرع  ود  نیب  تواـفت  و  ( 11  ، °5  ) ′ هقیقد جـنپ  هجرد و  هدزاـی  لوط  ود  نیب  تواـفت  تسا ، یلامـش  ( ΦQ = 34  ، °38  ) ′ هقیقد

هجرد و هدزیس  ( 13  ، °13  ) رتیبرغ و′ هقیقد  جـنپ  هجرد و  هدزای  ( 11 ، °5  ) ′ هکم رهش  ینعی  تسا ، ( 13  ، °13  ) ′ هقیقد هدزیس  هجرد و 
رتینف لاـثم  نیا  لاثم 2 ) تسا . هلبق  تمـس  طـخ  هکم  يهطقن  راـهنلافصن  نیب  لـصاو  طـخ  نیارباـنب  تسا . مق  زا  رتیبونج  هقیقد  هدزیس 

نینچ میهد  حرـش  یمیـسرت  شور  اـب  ار  نارهت  يهلبق  تمـس  يهطقن  میهاوـخب  رگا  تشاد . دـهاوخ  هارمه  ار  یلماـک  حیـضوت  یلو  تـسا 
تشاد : میهاوخ 

E طاقن نیاربانب  دشاب ، ییایفارغج  برغم  قرـشم و  دادتما   EW طخ ینعی   T هک دوش  ضرف  مسر و   NESW هریاد دننام  ياهریاد  فلا )
ار  EB نامک ب ) دشابیم . ییایفارغج  تاصتخم  روحم   EW و NS ياهرطق سپ  دناهداد ، ار  یلصا  تهج  راهچ  لیکـشت   W و ،S ،N

دیزاس . ادج   T و M طاقن ییایفارغج  ياهضرع  يربج  فالتخا  ربارب 
 EB = ETB  = °4/21-°68/35 - = °28/14

ددرگ . مسر   WE روحم  BB ′ طخ سپس  تسا  هطقن  ود  رادم  ود  نیب  ياهلصاف  تقیقح  رد  رادقم  نیا 
دوش . ادج   T و M طاقن ییایفارغج  يربج  فالتخا  ربارب   NA نامک ج )

 NA = NTA  = °9/39-°45/51 - = °55/11
مسر  S روـحم تازاوـم  هب  ار   AA ′ طـخ سپـس  تسا ، هطقن  ود  ياـهراهنلافصن  نیب  ياهیواز  يهلـصاف  اـب  ربارب  رادـقم  نیا  تقیقح  رد 

مینکیم .
نیدب درک  ادج  ار  هیواز  تناژنات  ناوتیم  رتشیب  تقد  يارب  اما  درک ، ادج  هلاّقن  کی  زا  هدافتـسا  اب  تسا  نکمم  ار   ETB و ATN يایاوز

يهیواز تناژناـت  رد  ار  نآ  لوط  يهزادـنا  هاـگنآ  هدرک  ادـج  رظندروم  روحم  يور  رب  تاـصتخم  أدـبم  زا  ار  یـصخشم  لوط  هک  بیترت 
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رظن دروم  تهج  رد  هدمآ  تسد  هب  برض  لصاح  اب  ربارب  روحم ، رب  دومع  یطخ  هدش  ادج  لوط  ياهتنا  زا  سپس  مینکیم ، برض  طوبرم 
-28/14 ° يهیواز مسر  يارب  شور  نیا  دوشیم ، مسر  رظن  دروم  يهیواز  تاصتخم ، أدـبم  هب  طخ  نیا  ياـهتنا  لاـصتا  زا  مینکیم . مسر 

تهج  T يهطقن هب   M لاصتا زا  دنکیم  عطق   M دننام ياهطقن  رد  ار   BB ′ طخ  AA ′ طخ د ) تسا . هدش  هداد  ناشن  لکـش  رد   ETB=
هب ار  ییایفارغج  بونج  دادتما  هب  تبـسن  هلبق  فارحنا   MTS يهیواز تسا . نارهت  رد  هلبق  تـهج   TM طخ ینعی  دـیآیم . تسد  هب  هلبق 

يهجیتن اب  ًابیرقت  هلاقن  اـب  يریگهزادـنا  تسا .  5/38 ° اب ربارب  ًاـبیرقت  لاـثم  نیا  رد   MTS يهیواز يهزادـنا  دـهدیم . ناشن  برغم  فرط 
تسا . ربارب   52/38 ° هبساحم

تسا دایز  یلیخ  فالتخا  نازیم  یهاگ  تسین و  یکی  يورک  تاثلثم  هار  زا  هبساحم  يهویش  يهجیتن  اب  یمیـسرت  شور  يهجیتن  هشیمه  اما 
. دوب دهاوخ  رتشیب  شور  ود  هجیتن  فالتخا  دشاب  رتشیب  همظعم  يهکم  زا  نیمز  يور  رب  رظندروم  لحم  يهلصاف  هچ  ره  یلک  روط  هب  هکلب 

ینعی رظن  دروـم  يهطقن  رد  مه  رب  دوـمع  تاـصتخم  روـحم  ود  هک  بیترت  نیدـب  تسا ، هدـش  هدـنایامن  لکـش  رد  شور  نیا  راـک  ساـسا 
ییایفارغج تاصتخم  يربج ، توافت  هار  زا  طوبرم  ياـهتهج  هب  هجوت  اـب  ( M يهطقن  ) همظعم يهکم  تیعـضو  هدوب و  رفـص   T يهطقن

دوشیم ضرف  حطسم  تروص  هب   M و T طاقن نیب  نیمز  حطس  شور  نیا  رد  نخـس  رگید  هب  دیآیم . تسد  هب   M يهطقن يهطقن T و 
اطخ نازیم  رتداـیز  لـصاوف  رد  اـما  دوشن ، بجوم  ار  يداـیز  ياـطخ  تسا  نکمم  رتمک  لـصاوف  رد  بلطم  نیا  تسین ، یتسرد  ضرف  هک 
رظن رد  نانچمه  زین  ار  هکم  تاصتخم  میروآیم : تسد  هب  ریز  تاصتخم  اب  ناتسودنه  رد  یئبمب  رد  ار  هلبق  تهج  ًالثم  دوب ، دهاوخ  رتشیب 

دادتما برغم  رد  هجرد  ار 5/85  هلبق  تهج  هدش  هداد  ناشن  لکـش  رد  هک  یمیـسرت  شور  يهجیتن  تشاد : میهاوخ  نینچ  سپ  میریگیم ،
شور رد  اطخ  نازیم  نیاربانب  تسا ، هجرد  يورک 52/79  تاثلثم  هار  زا  هبـساحم  جیاتن  هک  یلاح  رد  دهدیم ، تسد  هب  ییایفارغج  لامش 

ياهطقن رهش و  يارب  یمیسرت  شور  نیا  رب  نوزفا  درک . هدافتـسا  ییایفارغج  يهرک  ای  تاثلثم  شور  زا  دیاب  ور  نیا  زا  تسا  دایز  یمیـسرت 
رد نارگـشهوژپ  زا  رگید  یخرب  یـسوط و  ققحم  ور ، نیا  زا  تسین ؛ زاسراک  دشاب  هتـشاد  هلـصاف  رتشیب  هجرد و  همظعم 90  يهکم  اـت  هک 

هکم یقرش  تهج  رد  رهـش  نآ  رگا  دشاب ، هلـصاف  هجرد  رظن 90  دروم  رهـش  همظعم و  يهکم  لوط  نیب  رگا  دـناهتفگ : یـشیدناهراچ  ماقم 
( لادتعا طخ  اب  هیدنه  يهریاد  عطاقت  يهطقن  ینعی   ) لادتعا برغم  يهطقن  رب  دومع  رهـش ، راهنلافصن  طخ  يزاوم  یلوط  طخ  کی  تسا 

ددرگیم . جراخ  زا  هریاد ، سامم  لادتعا ، برغم  يهطقن  رد  یلوط  طخ  هک  دوش  جارخا 
طخ کی  نآ ، زا  سپ  درک  دـیاب  دومع  ناـنچمه  لادـتعا  قرـشم  يهطقن  رب  ار  یلوط  طـخ  دـشاب ، یبرغ  تهج  رد  رظن  دروم  رهـش  رگا  و 

و تسا ، هلبق  تمـس  عطق ، يهطقن  دنک ، عطق  هریاد  جراخ  رد  ار  یلوط  طخ  ات  دوش  هداد  دادتما  جارخا و  دیاب  لادتعا  طخ  يزاوم  یـضرع 
يهکم زا  دایز  لـصاوف  رد  یمیـسرت  شور  دـش  هراـشا  هکناـنچ  یلو  تسا . هلبق  تمـس  طـخ  دوش  لـصو  نادـب  هریاد  زکرم  زا  هک  یطخ 

دوش : هجوت  ریز  لاثم  هب  هنومن  باب  زا  رتشیب ، هجرد و  رد 90  هژیو  هب  دروآ  راب  هب  یتسرد  يهجیتن  دناوتیمن  همظعم 
لـحم و يهلـصاف  هک  دوشیم  هدـید  لاـثم  نیا  رد  میراد : نینچ  ریز : تاـصتخم  اـب  اـکیرمآ  رد  وکـسیسنارفناس  رد  ياهطقن  رد  هلبق  تهج 

دشاب . هتشاد  دربراک  دناوتیمن  یمیسرت  شور  تسا و  رتشیب  هجرد  زا 90  ییایفارغج  لوط  رظن  زا  همظعم  يهکم 
هک نیا  هب  هجوت  اب  ینعی  تسا . ییاـیفارغج  یلامـش  قرـشم  رد   7/18 ° وکـسیسنارفناس رد  هلبق  تهج  يورک ) ثلثم   ) یتابـساحم شور  اـب 
هک دوـش  روـصت  تسا  نکمم  دراد  رارق  ( Φm  = 5/21  ) ° هکم رادم  لامـش  رد  یلامـش )  Φsan  = 37  ، °35  ) ′ وکسیسنارفناس رادم 

تسین تسرد  يروصت  نینچ  یلو  ییایفارغج ـ  لامش  قرش  رد  هن  دشاب ـ  ییایفارغج  بونج  قرش  رد  تسیابیم  روبزم  رهـش  يهلبق  تهج 
تروص هب  نیمز  ییایفارغج ، ياهضرع  يهسیاقم  اب  هک  دوشیم  یـشان  اجنآ  زا  هابتـشا  نیا  تسا . حیحـص  یتاثلثم )  ) هبـساحم يهجیتن  و 

شوـمارف تسا  هجرد   4/162 ° دودـح رد  همظعم  يهکم  وکـسیسنارفناس و  ياهیواز  يهلـصاف  هـک  هـتکن  نـیا  دوـشیم و  روـصت  حطـسم 
تفرگ . رظن  رد  دیاب  ار  همیظع  يهریاد  ریسم  ینعی  هلصاف ، نیرتهاتوک  ریسم  لحم ، کی  يهلبق  تهج  نتفای  يارب  نیاربانب  ددرگیم .

یبای تهج  - 4
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هراشا

، ناتـسهوک رد  یتقو  هنومن  يارب  دراد . دربراـک  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یباـیتهج  دـنیوگ . یباـیتهج »  » ار ییاـیفارغج  ياـهتهج  نتفاـی 
ياههدافتسا زا  یکی  دیـسرب . ناترظن  دروم  ناکم  هب  دیناوتیم  ییایفارغج ، ياهتهج  نتـسناد  اب  دیـشاب ، هدش  مگ  نابایب  ای  تشد  لگنج ،

نتـسناد هب  مه  نانابلگنج و ... نایماظن ، نادرونهوک ، تسا . تاـناویح  حـبذ  ندـناوخ و  زاـمن  يارب  هلبق  نتفاـی  یباـیتهج ، زا  ناناملـسم 
. دندنمزاین یبایتهج  ياهشور 

یعرف یلصا و  ياهتهج 

نیا تسا . بونج  نامرس  تشپ  و  رواخ ) برغ ،  ) برغم نامپچ  تمس  رتخاب ،) قرش ،  ) قرشم نامتـسار  تمـس  میتسیاب ، لامـش  هب  ور  رگا 
دنمانیم . یلصا  ياهتهج  ار  تهج  راهچ 

تسد دیشاب ، هداتسیا  لامـش  يوس  هب  رگا  لاثم  يارب  دومن ؛ صخـشم  یگداس  هب  ناوتیم  ار  اهتهج  يهیقب  اهتهج ، زا  یکی  نتـسناد  اب 
تسا . بونج  امش  رس  تشپ  برغ و  امش  پچ  تسد  قرش ، امش  تسار 

نیب هک  بیترت  نیدب  دناهدش ؛ هدناسانش  زین  یعرف  تاهج  دننک ، نییعت  يرتشیب  تقد  اب  ار  اهدادتما  هکنیا  روظنم  هب  یلصا  تهج  رب  هوالع 
هـس هب  یلـصا  تاهج  نایم  يهمئاق  يایاوز  زا  کی  ره  دـننک و  میـسقت  ربارب  تمـسق  راهچ  هب  ار  لحم  ره  قفا  يهریاد  یلـصا  تهج  راهچ 

دنیوگ . یعرف  تاهج  اهنآ  هب  هک  دمآ  دهاوخ  تسد  هب  رگید  تهج  تشه  هجیتن  رد  دنوش ، میسقت  رگید  تمسق 
یقرش 6. بونج  یقرش 5 . بونج  قرش  یقرش 4 . لامش  قرش   3 یقرش . لامش  یقرش 2 . لامش  لامش  . 1 زا : دـنترابع  تاهج  نیا  یماسا 

لامش یبرغ 12 . لامش  یبرغ 11 . لامش  برغ  یبرغ 10 . بونج  برغ  یبرغ 9 . بونج  یبرغ 8 . بونج  بونج  یقرش 7 . بونج  بونج 
یبرغ . لامش 

یبایتهج ياهشور 

، رازبا دوبن  رد  درک ، صخشم  ار  ییایفارغج  تهج  رایـسب ، تقد  اب  یتحار و  هب  دوشیم   GPS ای امنبطق  دننام  یلیاسو  اب  هزورما  دنچ  ره 
تساراک . دیفم و  یبایتهج  رگید  ياهشور  نتسناد 

دنتسه . اراک  عقاوم  يهمه  رد  مه  اهشور  زا  یخرب  دنابش . يهژیو  یخرب  زور و  صوصخم  یبایتهج ، ياهشور  زا  یخرب 
يارب دننکیم . صخشم  یبیرقت  تروص  هب  ار  یلصا  ياهتهج  طقف  دنتسین و  قیقد  لماک  روط  هب  اهشور  نیا  زا  يرایـسب  هک  دوش  هجوت 

تشاد . رظن  رد  مه  ار  نآ  یسیطانغم  فارحنا  یسیطانغم و  لیم  درک و  هدافتسا  امنبطق  زا  دیاب  قیقد  ياهتهج 
( ناطرسلاسأر رادم  يالاب   ) هجرد يـالاب 5/23  رتقیقد ، روط  هب  تسا ؛ یلامـش  يهرکمین  هب  طوبرم  دراوم  بلاـغ  رد  دوشیم  هتفگ  هچنآ 

. دشاب دوشیم ، هتفگ  هچنآ  سکعرب  بونج  لامش و  تهج  تسا ، نکمم  اهشور  یخرب  رد  یبونج  يهرکمین  رد 

زور رد  یبایتهج 

دیشروخ بورغ  عولط و  ياهناکم  زا  هدافتسا  . 1

دنکیم . بورغ  برغ  تمس  رد  بش  و  دنکیم ، عولط  قرش  تمس  زا  حبص  دیشروخ 
؛ دنکیم بورغ  برغ  رد  عولط و  قرش  زا  دیشروخ  زییاپ ، راهب و  زور  نیلوا  رد  ینعی  تسا ؛ حیحـص  زییاپ  راهب و  لوا  رد  طقف  بلطم  نیا 
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بورغ عولط و  ناتـسبات  رد  دراد . فارحنا  يرادـقم  برغم  قرـشم و  هب  تبـسن  دیـشروخ  بورغ  عولط و  لحم  رگید ، ياهنامز  رد  یلو 
عولط و لحم  ناتسمز ، ناتسبات و  لوا  رد  دشابیم . برغ  قرش و  زا  رتیبونج  ناتـسمز ، رد  تسا و  برغ  قرـش و  زا  رتیلامـش  دیـشروخ 
. تسین یـشوپمشچ  لباق  هجو  چیه  هب  اطخ  نیا  هک  دراد  هلـصاف  برغ  قرـش و  قیقد  لحم  اب  هجرد  دودح 5/23  لقادح  دیشروخ  بورغ 

تسین . یقیقد  نادنچ  شور  نیا  تسا ، ریغتم  ییایفارغج  ضرع  لصف و  هب  هجوت  اب  دیشروخ  قیقد  تیعقوم  هک  اجنآ  زا  عقاو  رد 
. دنکیم بورغ  برغ  رد  عولط و  قرش  زا  هشیمه  دیشروخ  اوتسا ، رد  اهنت 

يدیشروخ رهظ  زا  هدافتسا  . 2

لامـش هب  ور  ماسجا  يهیاس  تسا و  بونج  تهج  رد  قیقد  روط  هب  هشیمه  دیـشروخ  یعرـش ، رهظ  ناـمز  رد  نیمز ، یلامـش  يهرکمین  رد 
دتفایم .

رد دـسریم . نامـسآ  رد  دوخ  يهطقن  نیرتالاب  هب  دیـشروخ  هک  تسا  یماگنه  امـش ، ییایفارغج  تیعقوم  رد  یموجن  رهظ  ای  یعرـش  رهظ 
رهظ . ناذا  نامز  نامه  دباییم ؛ شیازفا  هرابود  نآ  زا  سپ  و  دسریم ، زور  رد  دوخ  لقادح  هب  صخاش  يهیاس  نامز ، نیا 

« یعرش رهظ   » ار نآ  درذگیم و  لحم  راهنلافصن  يهحفص  زا  دیـشروخ  هک  تسا  یتقو  يدیـشروخ  رهظ  يهظحل  هکنآ  رتشیب  حیـضوت 
دراد . قابطنا  دودعم  زور  دنچ  رد  اهنت  هکلب  تسین ؛ قبطنم  رهظ  هدزاود  تعاس  اب  رهظ  نیا  لاس  لوط  رد  مینادیم  دنمانیم و  زین 

نامز تسخن  دـیاب  ور  نیا  زا  میـشابیم ؛ لوقاش  خـن  يهیاس  ای  صخاش  کی  هب  دـنمزاین  میروآ  تسد  هب  ار  يدیـشروخ  رهظ  هکنیا  يارب 
يدیشروخ رهظ  زا  لبق  یتاظحل  دروآ و  تسد  هب  نامز  لیدعت  لودج  ای  هنایار  قیرط  زا  ای  هبساحم  اب  ار  یمسر  تقو  هب  يدیـشروخ  رهظ 

يور رب  ار  لوقاش  خـن  يهیاس  دادـتما  هدـش ، هبـساحم  يهظحل  رد  تسرد  سپـس  داتـسیا ، ناسون - تکرحیب و  لوقاش  لوقاش - راـنک  رد 
دنشابیم . ( S و N  ) بونج لامش و  طخ  يهدنهد  ناشن  لوقاش  يهیاس  زا   B و A طاقن لکش  رد  هک  ناسنادب  درک  صخشم  هحفص 

دیشروخ يهنازور  تکرح  ریسم  زا  هدافتسا  . 3

. ییایفارغج ياهتهج  نتفای  تسا  یشور  مه  نیا  تسا . برغ  هب  قرش  زا  دیشروخ  تکرح 

صخاش يهیاس  زا  هدافتسا  . 4

رد يدومع  روط  هب  هک  رتم ) کی  لوط  هب  تخرد  کی  زا  یفاص  ًاتبـسن  يهخاـش  لـثم   ) تسا تسار  فاـص و  ياهلیم  اـی  بوچ  صخاـش ،
تسا . هتفرگ  ياج  نازیم ) زارت و   ) یقفا راومه و  حطسم و  ینیمز 

لوا : شور 
ای دـعب ، هقیقد  تسیب  هد - ًالثم   ) یتدـم مینکیم . يراذـگتمالع  گنـس ) لثم  يزیچ  اب   ) ار نیمز  يور  صخاـش  يهیاـس  ياـهتنا )  ) كون
ار تسا ) هداد  ناکم  رییغت  هک   ) صخاـش يهیاـس  دـیدج  لـحم  لاـح  دوش . اـجهباج  رتمیتناـس  دـنچ  هیاـس  كون  اـت  مینکیم  ربص  رتشیب )

يهطقن دـنکیم . صخـشم  ار  برغ  قرـش -  تهج  مینک ، لـصو  مه  هب  یطخ  اـب  ار  هـطقن  ود  نـیا  رگا  لاـح  مییاـمنیم . يراذـگتمالع 
يهطقن يور  ار  نامپچ  ياپ  هک  میتسیاب  يروط  رگا  ینعی  دهدیم ؛ ناشن  ار  قرش  تمـس  مود  يهطقن  برغ و  تمـس  لوا  يراذگتمالع 

تسا . بونج  نامرس ) تشپ   ) دیشروخ هب  ور  دهدیم و  ناشن  ار  لامش  نامیوربور  میراذگب ، مود  يهطقن  يور  ار  نامتسار  ياپ  لوا و 
برغ زا  نیمز  يور  رب  دیشروخ  يهیاس  تکرح  تهج  تسا ، برغ  هب  قرش  زا  نامسآ  رد  دیـشروخ  تکرح  يرهاظ  تهج  هک  اجنآ  زا 

دنخرچیم . درگتعاس  اههیاس ، یلامش  يهرکمین  رد  ینعی  دوب ؛ دهاوخ  قرش  هب 
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( هجرد زا 60  رتالاب  ییایفارغج  ضرع   ) یبطق قطانم  رد  ینعی  دوشیم ؛ هتساک  شور  نیا  رد  خساپ  تقد  زا  میوشب ، رترود  اوتسا  زا  هچ  ره 
دوشیمن . هیصوت  نآ  زا  هدافتسا 

دینک . هدافتسا  هام  زا  دیشروخ  ياج  هب  درک : هدافتسا  دوشیم  شور  نیا  زا  مه  یباتهم  ياهبش  رد 
مود : شور 

هریاد مینکیم . يراذگتمالع  رهظ  زا  شیپ  ینامز  ار  صخاش  يهیاس  لحم  تسا ، فورعم  زین  هیدـنه  يهریاد  شور  هب  هک  شور  نیا  رد 
رتهاتوک دوریم  قرـش  تمـس  هب  هک  جیردت  هب  هیاس  میـشکیم . هدش  يراذـگتمالع  لحم  عاعـش  هب  صخاش و  لحم  زکرم  هب  ینامک  ای 

يور زا  صخاش  يهیاس  رهظ  زا  دعب  هاگ  ره  ددرگیم . رتدنلب  جیردت  هب  رهظ  زا  دعب  دسریم و  شاهزادنا  نیرتهاتوک  هب  رهظ  رد  دوشیم ،
. مینکیم يراذـگتمالع  هدروآ و  باسح  هب  مود  يهطقن  ار  اجنآ  دـش ) شرهظ  زا  شیپ  يهزادـنامه  صخاش  يهیاس   ) تشذـگ ناـمک 

دهدیم . ناشن  ار  برغ  تمس  نیشیپ  يهطقن  قرش و  تمس  هطقن ، نیا  نیشیپ ، شور  دننام 
دننکیم . صخشم  ار  برغ  قرش -  دادتما  صخاش ، زا  هلصافمه  يهیاس  هطقن  ود  ره  عقاو  رد 

دربیم . يرتشیب  تقو  تسا ، رتقیقد  شور  نیا  هکنیا  اب 
هب ار  شرگید  فرط  دیدنبب و  صخاش  هب  ار  بانط  فرط  کی  دینک . باختنا  ار  نادند  خن  ای  شفک  دنب  دننام  یبانط  نامک  ندیـشک  يارب 

مـسر زیت  مسج  اب  نیمز  يور  ياهریادمین  دـسرب . هدـش  يراذـگتمالع  لحم  هب  دیـشکیم  ار  بانط  یتقو  هک  یلکـش  هب  زیت ؛ مسج  کـی 
دینک .

(. هجرد يالاب 5/23   ) دهدیم ناشن  ار  بونج  تمس  هیاس  نیا  یعرش ) رهظ  رد   ) دسریم دوخ  يهزادنا  نیرتمک  هب  صخاش  يهیاس  یتقو 
، راهنلافصن لاوز ، بونج ، لامـش و  طخ  یعرـش » رهظ  ، » يدیـشروخ رهظ  تمـالع  ندروآ  تسد  هب  دـش ، ناـیب  هک  یبلاـطم  هب  هجوت  اـب 

تسین . يدصر  یضایر و  دعاوق  لامعا  هب  يزاین  اریز  تسا ؛ ناسآ  رایسب  هیدنه  يهریاد  قیرط  زا  لادتعا  برغم  قرشم و  طخ  نینچمه 
دروم نامجنم  نایم  مه  زونه  هویـش  نیا  هب  لـمع  تسا . دـنه  نیرید  نادنمـشناد  هب  بوسنم  تسادـیپ  نآ  ماـن  زا  هکناـنچ  هیدـنه  يهریاد 

درادن . يزاین  هنابش  دصر  هب  تسا و  ارجا  لباق  نشور  زور  رد  هک  تیزم  نیا  اب  تسا ؛ مامتها 
لیاوا رد  شیامزآ  رگا  اذـل  دوشیم ؛ یـشوپمشچ  زور  لوط  رد  دیـشروخ  لیم  تارییغت  زا  شور  نیا  رد  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن ، کـی 

دوب . دهاوخ  رتقیقد  راک  يهجیتن  تسا ، مک  اهلصف  نیا  رد  دیشروخ  لیم  تارییغت  هک  دریذپ  تروص  ناتسمز  ناتسبات و 
... زلف و بوچ ، گنـس ، زا  دوشیم  ار  حطـس  نیا  ددرگ . راومه  اـینوگ  اـی  زارط  اـب  حطـس ، کـی  دـیاب  تسخن  هیدـنه  يهریاد  هب  لـمع  رد 

مئاق و تروص  هب  نآ ، طسو  رد  دشاب ) طورخم  لکـش  هب  هکنآ  رتهب   ) صخاش کی  سپـس  تسناد ؛ قفا  يهلزنم  هب  ار  نآ  درک و  باختنا 
هریاد کی  دشاب و  هریاد  عاعـش  يهلزنم  هب  خـن  هک  دـنروآ  شدرگ  هب  ياهنوگ  هب  نآ  فارطا  هب  هتـسب و  نادـب  یخن  هدرک و  بصن  راوتـسا 

دروآ . تسد  هب  زین  رگید  قیرط  زا  ار  هریاد  نیا  دوشیم  دنک و  میسرت 
جورخ لوخد و  ات  دـننکیم  باختنا  هریاد  رطق  مراهچ  کی  يواسم  ار  سایقم )  ) صخاـش لوط  هک  تسا  نآ  نادنمـشناد ، تداـع  مسر و 

دریذپ . ناشن  رتهب  هریاد  رد  هیاس 
جیردـت هب  باتفآ  عافترا  اب  عقاو و  برغم ، بناج  هب  هریاد  نوریب  صخاش  يهیاس  تسا  کـیدزن  یقرـش  قفا  هب  باـتفآ  نوچ  ناـهاگحبص 

A  = هیاس لخدـم  ار  لحم  نیا   ) درک ناـشن  ار  نآ  دـیاب  تشگ  قبطنم  هریاد  طـیحم  رب  هیاـس  سأر  هک  هاـگنآ  دوشیم . رتهاـتوک  هاـتوک و 
دنیوگ .)

لحم راهنلافصن  زا  دیـشروخ  رذـگ  ماگنه  ندـش  هاتوک  ياهتنا  زا  سپ  هکنآ  ات  دـیارگیم  یهاتوک  هب  هریاد  نورد  يهیاس  سأر  سپس 
ود ره  نایم  هاگنآ  دوش ؛ يراذگتمالع  دـیاب  زین  هطقن  نیا  ( B يهطقن جرخم   ) دـتفایم هریاد  طیحم  هب  هیاس  سأر  مود  راب  ( N يهطقن )

طـسو هچنانچ  تسا . هدـش  دای  يهریاد  زا  یـسوق » رتو  ، » طخ نیا  هک  ددرگیم  لـصو  مه  هب  میقتـسم  یطخ  اـب  جرخم ) لخدـم و   ) ناـشن
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(S,N  ) بونج لامـش و  طخ  ای  زورمین  طخ  نیا  دـننک ، مسق  ود  میقتـسم  یطخ  اب  ( C يهطقن  ) صخاـش زکرم  اـت  ار  سوق  نیا  فصتنم ) )
دومع روبزم  طخ  رب  يرگید  طخ  هچنانچ  دوب و  دـهاوخ  ( S  ) هطقن نآ  لباقم  هجرد  دبای 180  دادـتما  هریاد  طیحم  ات  رگا  طخ  نیا  تسا .
میسقت هجرد  يواسم 90  شخب  راهچ  هب  روبزم  يهریاد  طخ ، ود  نیا  اب  دمآ و  دـهاوخ  دـیدپ  ( E,W  ) لادتعا برغم  قرشم و  طخ  دوش ،

دوشیم .

رادهبرقع تعاس  اب  یبایتهج  . 5

هک دریگ  رارق  ياهنوـگ  هب  حطـس  کـی  يور  اـی  تسد  فـک  رب  یقفا  روـط  هـب  رادهـبرقع  یچم  تعاـس  کـی  زورمین  یلاوـح  رد  هاـگ  ره 
، هدزاود تعاس  اب  رامـش  تعاس  يهبرقع  يهیواز  زاسمین  دـشاب ، دیـشروخ  فرط  هب  رامـش  تعاس  يهبرقع  الاب و  هب  ور  تعاـس  يهحفص 

فرط هـب  دـیاب  هدزاود  تعاـس  یبوـنج ، يهرکمین  يارب  داد . دـهاوخ  ناـشن  یلامــش  يهرکمین  رد  ار  ییاـیفارغج  بوـنج  یبـیرقت  دادـتما 
تاکن : تسا . ییایفارغج  لامش  یبیرقت  دادتما  هدزاود ، تعاس  طخ  اب  رامش  تعاس  يهبرقع  زاسمین  هتفرگ و  رارق  دیشروخ 

رد هک  یتیربک ) بوچ  لثم   ) یصخاش رگا  هکنیا  ینعی  دنک ، هراشا  دیـشروخ  تمـس  هب  تعاس  کچوک  يهبرقع  دش  هتفگ  هکنیا  فلا )
رامـشتعاس يهبرقع  يهیاس  هکنیا  ای  دـشاب  نآ  لباقم  تهج  رد  رامـشتعاس و  يهبرقع  اـب  يزاوم  شاهیاـس  میهد ، رارق  تعاـس  زکرم 

نیمز يور  تعاس  میهد ، رارق  يدومع  روط  هب  نیمز  رد  ار  يرتمیتناـس  هدزناـپ  هد -  یبوچ  رگا  اـی  دریگ  رارق  هبرقع  دوخ  ریز  رد  تسرد 
دشاب . بوچ  يهیاس  اب  يزاوم  رامشتعاس ، يهبرقع  هک  دشاب  هتفرگ  رارق  یلکش  هب 

نیمز رود  راـب  کـی  دیـشروخ  یتـقو  هک  تسا  نیا  مـینکیم  فـصن  ار  هدزاود  رامـشتعاس و  يهـبرقع  نـیب  يهـیواز  هـکنیا  لـیلد  ب )
تعاس رد 24  ار  لماک  رود  کی  تسا و  تعاـس  زور 24  هچ  رگ  ینعی  تعاس ؛) هدزاود  ات  ود   ) دخرچیم رود  ود  ام  تعاس  دـخرچیم ،

اب 24 نآ  رود  هک  دیتشادیم ، ياهتعاس  تعاس 24  رگا  دیامنیم . یط  تعاس  هدزاود  رد  ار  لماک  رود  کی  ام  ياهتعاس  دـنکیم ، یط 
ناشن ار  بونج  تهج  هشیمه  هدزاود  ددع  دیتفرگیم  دیشروخ  هب  ور  ار  رامـشتعاس  يهبرقع  هاگ  ره  دوب ، هدش  میـسقت  يواسم  تمـسق 

دادیم .
ناتـسبات راـهب و  رد  رگا  ینعی  دـشاب ؛ هدـش  میظنت  تسرد  رظن  دروـم  تعاـس  هک  دـهدیم  ناـشن  ار  حیحـص  تمـس  یتـقو  شور  نـیا  ج )

بقع تعاس  کی  ار  نامتعاس  ادـتبا   ) مینک حیحـصت  ار  نآ  دـیاب  ام  دـنربیم ، ولج  تعاس  کی  درادناتـسا  تعاس  هب  تبـسن  ار  اـهتعاس 
حطـس يه  ــ مه رد  نینچمه  . ) مینک باسح  بـا یـک  ياج 12 ] هب   ] ار رامـشتعاس  يهبرقع  زاسمین  ای  مینک  لامِعا  ار  شور  سپـس  میربب ،

ود ن  ــ یب ناریا  تسا . ریغتم  تعاـس  کـی  دودـح  ناریا  لـثم  يروشک  رد  هک  دراد ، دوجو  یناـسکی  تعاـس  لومعم  رو  ــ هب ط روشک  کـی 
یتعاس نامه  ناکم  ره  حیحص  تعاس  دراد .) هلصاف  تعاس  کی  دودح  ناریا  برغ  قرش و  رد  یعرـش  رهظ  اذ  ــ ل دراد ؛ رارق  راهنلافصن 

، ییایفارغج ياهتهج  قیقد  نییعت  يارب  عقاو  رد  تسا . رهظ  هدزاود  تعاـس  فارطا  لاـس ، لوط  رد  نآ  رد  یعرـش  رهظ  ماـگنه  هک  تسا 
دهد . ناشن  ار  هدزاود  تعاس  یعرش  رهظ  ماگنه  هک  دشاب  میظنت  يروط  دیاب  تعاس 

هجرد تصـش  لـهچ و  نیب  ییاـیفارغج  ضرع  رد  نآ  زا  دـیاب  رتـشیب  تقد  يارب  دراد . اـطخ  ناـکما  هجرد  اـت 24  یچم  تعاـس  شور  د )
هتبلا . ) تسا لوبق  لباق  شاهجیتن  یبونج ] ای  یلامش   ] هجرد ات 5/66  ییایفارغج 5/23  ضرع  رد  دنچ  ره  دوش ؛ هدافتسا  یبونج ] ای  یلامش  ]

هتـساک شور  نیا  تقد  زا  میوـش ، رتکـیدزن  اوتـسا  هب  هـچ  ره  عـقاو  رد  تـسا .) سکعرب  بوـنج  لامـش و  تـهج  یبوـنج  يهرکمین  رد 
دوب . دهاوخ  رتقیقد  نآ  يهجیتن  دشاب ، رتکیدزن  یعرش  رهظ  هب  شور  نیا  ندرب  راک  هب  نامز  هچ  ره  نمض  رد  دوشیم .

برغ رد  دزیخیمرب ، قرـش  زا  دیـشروخ  هک  دـیروایب  داـی  هـب  بوـنج ، فرط  مادـک  تـسا و  لامـش  فرط  مادـک  دـیتسین  نـئمطم  رگا  ه )
تسا . بونج  تمس  رهظ ، رد  دنیشنیم و 

يوـس هب  دوـخ  رامـشتعاس  يهبرقع  تهج  مینک ، ارجا  هدزاود ) تعاـس   ) یعرـش رهظ  ماـگنه  رد  ار  شور  نیا  رگا  هـک  دـینک  هجوـت  و )
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تسا . بونج  تمس  هب  یعرش  رهظ  رد  دیشروخ  میتفگ  هک  دیشروخ ،» تمس  اب  یبایتهج   » شور نامه  دننام  ینعی  تسا . بونج 
ات زا 1  ياهریاد  رود   ) دیشکب نیمز  يور  ای  ذغاک  کی  يور  ار  يرادهبرقع  تعاس  دیناوتیم  دینکیم ، هدافتسا  لاتیجید  تعاس  زا  رگا  ز )

دینک . هدافتسا  الاب  شور  زا  سپس  و  دیشکب ) مه  ار  رامشتعاس  يهبرقع  و  دیسیونب ،  12
ار تیربک  بوچ  کـی  رگا  دـید . دوشیم  ار  دیـشروخ  يهیاـس  دوشیمن ، هدـید  یتحار  هب  دیـشروخ  تسین و  یباـتفآ  اوه  یتقو  یتح  ح )

. دتفایم دیشروخ  تهج  سکعرب  نآ  يهیاس  دیرادهگن ، دومع 

بش رد  یبایتهج 

یبطق يهراتس  اب  یبایتهج 

یبوخ رایسب  بیرقت  اب  یبطق  يهراتس  نیمز  یلامـش  يهرکمین  رد  دنخرچیم ، نامـسآ  رد  یبطق  يهراتـس  روحم  هب  اههراتـس  هک  اجنآ  زا 
لامـش هب  ور  میتسیاب ، نآ  هب  ور  رگا  ینعی  دـهدیم ؛ ناشن  ار  یـسیطانغم ) لامـش  هن  و   ) ییایفارغج لامـش  تهج  اطخ ) هجرد  دودح 7/0  )

دوب . میهاوخ 
دراد : دوجو  فلتخم  ياهشور  یبطق  يهراتس  نتفای  يارب 

ربکا :» بد   » ناگراتس يهعومجم  کمک  هب  . 1
دنهدیم و ار  هقنزوذ  کی  لیکشت  نآ  يهراتس  راهچ  دناهتفرگ : رارق  هقالم  لکش  هب  هک  تسا  هراتس  تفه  لماش  ربکا  بد  یکلف  تروص 

دنهدیم لیکـشت  ار  هقالم  ینوریب  يهبل  هک  ياهراتـس  ود  هاگ  ره  دـناهتفرگ . رارق  هقنزوذ  يهمادا  رد  هلابند  کی  دـننام  رگید  يهراتـس  هس 
و مینک ، لصو  مه  هب  یـضرف  یطخ  اب  ار  دزیریم ) اجنآ  زا  بآ  هک  یلحم  هقالم ، يهلایپ  يهبل  هقنزوذ ، کـچوک  يهدـعاق  يهراتـس  ود  )

یسرکلا :» تاذ   » ياههراتس هعومجم  اب  . 2 میسریم . یبطق  يهراتس  هب  میهد ، همادا  ولج  تمس  هب  هراتس ، ود  نایم  يهلصاف  ربارب  جنپ 
يهیواز سأر   W  ) طسو يهراتـس  هاگ  ره  دـناهتفرگ . رارق   M ای  W لکـش هب  هک  تسا  هراتـس  جنپ  لماش  یـسرکلا  تاذ  یکلف  تروص 

میسریم . یبطق  يهراتس  هب  میهد ، همادا  ولج  يوس  هب  فارطا » ياههراتس  هب  تبسن  نآ  يهلصاف   » ربارب جنپ  دودح  ار  یطسو )
تاکن :

تهج فالخ  یبطق ، يهراتـس  رود  رگیدـکی و  يورهبور  یبطق  يهراتـس  هب  تبـسن  ربکا  بد  یـسرکلا و  تاذ  یکلف  ياـهتروص  فلا )
زا مادک  ره  يهلصاف  تفای . ار  یبطق  يهراتـس  ناوتیم  يرگید  اب  دوب ، ناهنپ  هوک  تشپ  اهنآ  زا  یکی  رگا  دنخرچیم . تعاس  ياههبرقع 

تسا . ربارب  يدح  ات  یبطق  يهراتس  ات  یکلف  تروص  ود  نیا 
تیعقوم اهبایهراتس  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دینک ، هدافتسا  امن ) كالفا   ) بایهراتس يهشقن  زا  نامسآ  رد  اههراتس  نتفای  يارب  رگا  ب )

دنهدیم . ناشن  یصاخ ) ییایفارغج  ضرع  لوط و   ) ییایفارغج تیعقوم  خیرات و  نامز ، رد  ار  اههراتس 
رد یبطق  يهراتس  ینعی  دوشیم ؛ هدید  رتشیب ) عافترا  رد   ) رتالاب نامسآ  رد  یبطق  يهراتس  میورب ، لامش  بطق  يوس  هب  اوتسا  زا  هچره  ج )

، وسرس  ) رس يالاب  هجرد ) ییایفارغج 90  ضرع  زا  رتالاب   ) لامش بطق  رد  دوشیم و  هدید  قفا  رد  هجرد ) رفـص  ییایفارغج  ضرع   ) اوتـسا
لامش یبطق ، يهراتـس  اب  دوشیمن  لمع  رد  یلامـش  يهجرد  داتفه  ییایفارغج  ضرع  زا  رتالاب  دوشیم . هدید  مدقلا ) سأر  سأرلا ، تمس 

. درک ادیپ  ار 

هام لاله  اب  یبایتهج 

دینک . هدافتسا  هام  زا  یبایتهج  يارب  دیناوتیم  دینیبب ، ار  اههراتس  دیناوتیمن  ناتخرد ، ای  ربا  دوجو  لیلد  هب  رگا 
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یلاله لباقم ، تهج  رد  سپـس  دوشیم ؛ لیدـبت  لـماک  صرق  هب  يرمق  هاـم  ياـههمین  رد  دـباییم و  دـلوت  یکیراـب  لـاله  لکـش  هب  هاـم 
ار برغ  تهج  یناکیپ  دننام  هام ) یگتسجرب  یگدمآرب و  يژوک ، بدحت ،  ) هام یجراخ  تمـسق  يرمق ، ياههام  لوا  يهمین  رد  دوشیم .

تسا . قرشم  تمس  هب  هام  بدحت  يرمق ، ياههام  مود  يهمین  رد  دهدیم . ناشن 
q لکـش هام  مود  يهمین  رد  لکـش p و  يرمق  هام  لوا  يهمین  رد  میهد ، همادا  مینک و  لصو  نآ  نییاـپ  هب  لـاله  يـالاب  زا  یطخ  رگا  ● 

تشاد . دهاوخ 
سپ هک  هام  نایاپ  ات  بورغ ، زا  سپ  مود  يهمین  رد  دـنکیم و  عولط  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  يرمق ، ياههام  لوا  يهمین  رد  هاـم  يهرک  ● 

دیامنیم . عولط  بش  همین  زا 
بونج يهطقن  قفا ، اب  طخ  نیا  دادتما  عطاقت  دـیهد ، همادا  نیمز  ات  ار  نآ  هدرک و  مسر  هام  لاله  زیت  كون  ود  نایم  یـضرف  یطخ  رگا  ● 

دهدیم . ناشن  نیمز  یلامش  يهرکمین  رد  ار 
نیا زا  دوشیمن  لماک  صرق  نامز  رد  دزاسیم . مهارف  ار  یبیرقت  ییامنهار  مک  تسد  یلو  تسین ؛ قیقد  نادـنچ  یبایتهج  شور  نیا  ● 

( تسا برغم  فرط  هب  قرشم  زا  هک   ) هام يرهاظ  تکرح  کمک  هب  ناوتیم  تسا ، لماک  صرق  تروص  هب  هام  یتقو  درک . هدافتسا  شور 
. درک یبایتهج 

بش رد  یبایتهج  رگید  ياهشور 

هام : يرهاظ  تکرح  فلا )
تسا . برغ  هب  قرش  زا  نامسآ  رد  تکرح  نیا 

نیورپ : يهشوخ  ب )
نیورپ يهشوخ  يهعومجم  نآ  هب  هک  دنتـسه  عـمتجم  اـج  کـی  رد  روـگنا ، يهشوـخ  لکـش  هب  هراتـس ، هدزناـپ ) اـت  هد  دودـح   ) ياهتـسد

تسا . قرشم  فرط  هب  اهنآ  مُد  لاح  همه  رد  یلو  دنتکرح ؛ رد  برغ  فرط  هب  قرش  زا  دیشروخ  دننام  ناگراتس  نیا  دنیوگیم .
یکدابداب : ناگراتس  ج )

برغ هب  قرش  زا  زین  ناگراتس  نیا  دنشابیم . لاؤس  تمالع  ای  كدابداب  لکش  هب  هک  دراد  دوجو  نامسآ  رد  هراتـس  تشه  تفه -  دودح 
تسا . بونج  فرط  هب  اهنآ  یکدابداب  يهلابند  لاح  همه  رد  دننکیم و  تکرح 

يریش : هار  ناشکهک  د )
تسا و کیراب  یقرش ، لامش  رد  هار  نیا  تسا . هتفای  دادتما  یبرغ  بونج  هب  یقرش  لامـش  زا  هک  تسا  ناگراتـس  هوبنا  زا  یمیظع  يهدوت 

برغم فرط  هب  يریش  هار  نهپ  تمسق  میوشیم ، رتکیدزن  بش  رخآ  هب  هچ  ره  دوشیم . رتنهپ  دوریم ، یبرغ  بونج  تمـس  هب  هچ  ره 
. دوشیم فرحنم 

یبایتهج یمومع  ياهشور 

هلبق اب  یبایتهج 

رگا لاثم  يارب  میهد ، صیخشت  ار  لامش  میناوتیم  مینادب ، ار  یلـصا ) ياهتهج  رگید  ای   ) بونج زا  نآ  فارحنا  نازیم  هلبق و  تهج  رگا 
نارهت رد  هاگ  ره  سپ  میاهداتـسیا . هلبق  فرط  هب  یبرغ ،) بونج  دودح  رد   ) میوش لیامتم  برغ  هب  بونج  تمـس  زا  هجرد  نارهت 37  رد 
هجرد رگا 143  و  میاهداتـسیا ، بونج  فرط  هب  میخرچب ، تعاس  ياههبرقع  تهج  رد  هلبق  تمـس  زا  هجرد  رگا 37  مینادب ، ار  هلبق  تهج 
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میاهداتسیا . لامش  فرط  هب  میخرچب ، تعاس  ياههبرقع  تهج  فالخ  رد  ( 180-37)
دروآ : تسد  هب  دوشیم  اهشور  نیا  اب  یبیرقت ، ای  قیقد  تروص  هب  ار  هلبق  تهج  اما 

امنهلبق : فلا )
ار بطق  نآ  اب  میـشاب ، هتـشاد  امنبطق  ام  رگا  دریگیم و  ماجنا  امنبطق  کـی  اـب  مه  نآ  هک  تساـمنهلبق ، اـب  هلبق ، نییعت  شور  نیرتقیقد 

مینکیم . صخشم 
دجسم : بارحم  ب )

تسا . هدش  صخشم  هلبق  تهج  لومعم  روط  هب  مه  اههناخزامن  رد  تسا . هلبق  فرط  هب  دجاسم  بارحم 
ناتسربق : ج )

ار ربق  گنس  ياههتشون  هک  دیشاب  هداتسیا  يروط  امش  رگا  سپ  دنناباوخیم ؛ هلبق  تمس  هب  تسار ، تسد  يور  ربق  رد  ار  هدرم  ناناملـسم 
تسا . هلبق  ناتپچ  تمس  دیناوخیم ، یتسرد  هب 

ییوشتسد : د )
. دنزاسیم هلبق  رب  دومع  ار  اهتلاوت  بلغا  دشاب ، هلبق  هب  ور  دیابن  تجاح  ياضق  هک  اجنآ  زا 

امنبطق اب  یبایتهج 

اب یسیطانغم  ياهبطقروحم  دش  هراشا  هکنانچ  دهدیم و  ناشن  ار  نیمز  یسیطانغم  ياهبطق  بونج  لامـش و  تهج  امنبطق ، يهبرقع 
لامـش بطق  یبسن  ندوب  کیدزن  تلع  هب  اما  دنتـسین ؛ قبطنم  مه  رب  دزاسیم و  هجرد  تسیب  يهیواز  نیمز ، ییاـیفارغج  ياـهبطق  روحم 

هک ار  یسیطانغم  لیم  يهیواز  هک  ناسنیدب  تسا ؛ ریذپناکما  یبایتهج  رد  امنبطق  زا  هدافتـسا  ییایفارغج ، لامـش  بطق  هب  یـسیطانغم 
؛ درک صخشم  امنبطق  زا  ار  ییایفارغج  بونج  لامش و  يهطقن  تفرگ و  رظن  رد  دیاب  تسا ، هدش  صخشم  نیمز  يور  رب  ياهطقن  ره  رد 

تسا . یقرش  يهجرد  راهچ  ربارب  یبیرقت  روط  هب  نارهت  رد  یسیطانغم  لیم  يهیواز  لاثم  يارب 
زاستسد  يامنبطق  اب  یبایتهج 

کی تخاس  رد  امـش  راککمک  شور  نیا  دـیتفای ، ناـتبیج  رد  کـچوک  خـیم  اـی  نزوس  کـی  یلو  دـیتشادن ؛ هارمه  هب  ییاـمنبطق  رگا 
تسا . هدننکمرگرس  يراک  نآ  ماجنا  یلو  تسا ؛ مک  یعقاو  طیارش  رد  نآ  زا  هدافتسا  لامتحا  هتبلا  دوب . دهاوخ  امنبطق 

ای یمـشیربا  يهچراپ  هب  تهج  کی  رد  طقف  نآ  ندـیلام  ای  وقاچ  کی  یتح  ای  ابرنهآ  هب  تهج ، کی  رد  طقف  نزوس  کی  نداد  شلام  اب 
ناتدوخ فرط  زا  ابرنهآ  هب  نزوس  نداد  شلام  راب  یس  اب  لاثم  يارب  امنبطق . نزوس  دننام  دوشیم ؛ یبطق  ای  یسیطانغم  نزوس ، ياهبنپ ،
يهچراپ رب  الاب  هب  نییاـپ  زا  نزوس  رـس  شلاـم  نینچمه  دـنکیم . ادـیپ  ییاـبرنهآ  تیـصاخ  یفاـک  يهزادـنا  هب  نزوس  نوریب ، تمـس  هب 

. دیشکب دوخ  رس  ياهوم  نایم  تهج  کی  رد  ار  نآ  دیناوتیم  یتح  دهد . ناشن  ار  لامش  يهطقن  نزوس  رـس  هک  دوشیم  ثعاب  یمـشیربا 
دیهد . شلام  تهج  کی  رد  طقف  هشیمه  هک  دینک  هجوت 

رد ای  دینک ؛ ورف  نآ  نورد  ای  دینزب ، بسچ  هبنپ  بوچ  هب  ار  نزوس  دـیهد و  رارق  کچوک  لاشوپ  ای  هبنپ  بوچ  کی  يور  ار  نآ  رگا  لاح 
امنبطق کی  دـننام  دـییامن ، روانـش  بآ ) زا  رپ  یفرظ  ای  دـکار  بآ   ) بآ يور  دـینک و  ورف  کچوک  ییاـههبنپ  بوچ  نزوس ، فرط  ود 

رظن رد  ار  هتکن  نیا  دـینکن ، هابتـشا  ار  نزوس  بونج  لامـش و  تمـس  هکنیا  يارب  دـخرچیم . لامـش  هب  ور  نزوـس  رـس  دـنکیم و  لـمع 
تمسق رد  اهنآ  اریز  تسا ؛ بونج  تمس  تسا ، هام  دیشروخ و  هب  ور  هک  امنبطق  تمس  نآ  نیمز -  یلامش  يهرکمین  رد  هک -  دیریگب 
صخشم نآ  يور  یتمالع  اب  ار  لامش  تمس  سپس  دینک و  ناحتما  ابرنهآ  کی  اب  ار  نزوس  دیناوتیم  نینچمه  دنراد ؛ رارق  نیمز  یبونج 

دییامن .
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سپس مینک و  زارت  نیمز  یسیطانغم  نادیم  تهج  رد  ار  يدالوف  ای  ینهآ  نزوس  ای  هلیم  کی  هک  تسا  نیا  ابرنهآ  تخاس  رگید  شور  ● 
هکت کی  يور   ) میهد رارق  مک  كاکطـصا  اب  یحطـس  يور  ار  اـبرنهآ  نیا  ر  ــ گا لاـح  مینک . دراو  هبرـض  نآ  رب  اـی  هداد  ترارح  ار  نآ 
هلیم ینعی  دـنکیم ؛ راک  ام  يامنبطق  دـییامن ) نازیوآ  يزلف  ریغ  نامـسیر  کی  اـب  ار  نزوس  اـی  دـیزاس ، روانـش  بآ  رد  کـچوک  بوچ 

دریگ . رارق  یبونج ) یلامش -   ) نیمز یسیطانغم  نادیم  تهج  رد  ات  دخرچیم  ردقنآ 
دوشیم . یسیطانغم  نزوس ، مینک ، لصو  يرتاب  هت  هب  ار  میس  رس  هقیقد  دنچ  يارب  دیناچیپب و  نزوس  رود  ار  یمیس  رگا  ● 

میراذگیم يذغاک  يور  ار  نزوس  لاثم  يارب  درک . روانش  نآ  حطس  يور  ییاهنت  هب  ار  نزوس  دوشیم  بآ ، یحطـس  شـشک  لیلد  هب  ● 
اب ار  نزوس  دورب ، ورف  بآ  رد  ذغاک  رگا  و  رتهب ، هک  دنامب  بآ  يور  ذغاک  رگا  دنامب  یقاب  بآ  يور  نزوس  دیاش  بآ . يور  ار  ذغاک  و 

رتناسآ راک  دـییامن ) برچ  ار  نزوس  دوخ  ياهوم  هب  نزوس  شلام  اب  لاـثم  يارب   ) دـینک برچ  بآ  رد  لـح  لـباق  ریغ  نغور  اـی  سیرگ 
. دنامب روانش  بآ  حطس  يور  نزوس  هک  دوشیم  ببس  نزوس  ندوب  برچ  دش . دهاوخ 

یعیبط ياههناشن  اب  یبایتهج 

يارب تسا  یخن  رـس  نیا  دنراذگیم و  ریثأت  ناتخرد  رب  باتفآ  داب و  دراد . ار  دوخ  ّصاخ  تایـصوصخ  اهشرب و  ناتخرد ، زا  ياهنوگره 
بونج . لامش -  تهج  يهبساحم 

ثعاب دـهد و  رییغت  ياهظحالم  لباق  روط  هب  ار  يداع  تلاح  تسا  نکمم  بلاغ » داب   » ًـالثم دنتـسین ؛ ناـنیمطا  لـباق  یلیخ  اـهشور  نیا  ● 
اراـک اـهشور  یخرب  اـهنآ -  نورد  باـتفآ  خوـسر  ذوـفن و  مدـع  لـیلد  هب  هوـبنا -  ياـهلگنج  رد  نینچمه  دوـش ؛ نآ  فارحنا  رییغت و 
ادیپ دیناوتیم  هک  ار  فلتخم  تمالع  ات  دـنچ  ره  دـیاب  يریگمیمـصت ، يارب  دـینکیم ، هدافتـسا  یعیبط  ياهتمالع  زا  رگا  دوب . دـنهاوخن 

دینک .
. تسا يرتشیب  باتفآ  ضرعم  رد  بونج  هب  ور  تهج  نیمز ، یلامـش  يهرکمین  رد  دنتـسه . باـتفآ  ساـسا  رب  اـهشور  نیا  زا  يرایـسب  ● 

دهدیم . شیازفا  ار  اهگرب  اههخاش و  دشر  دیشروخ  شبات 
اهگنسلگ : اههزخ و  اب  یبایتهج  . 1

یبوـنج تمـس  زا  رتبوـطرم  رتكاـنمن و  هـک  ارچ  دراد ؛ يرتـشیب  ياـههزخ  اهگنـسلگ و  اهگنــس ، هـتخت  ناـتخرد و  یلامــش  تـمس 
تساهنآ .

هیاس و یلامش ، تمـس  رد  ناتخرد  يهنت  كانمن . کنخ و  ياهلحم  دشاب ؛ ناوارف  بآ  هیاس و  ياراد  هک  دنکیم  دشر  ییاج  رد  هزخ  ● 
دنیوریم . تمس  نیا  رد  رتشیب  لومعم  روط  هب  اههزخ  هجیتن  رد  دراد و  يرتشیب  تبوطر 

اریز : دهدیمن ، ام  هب  تسرد  يهجیتن  هشیمه  شور  نیا  ● 
اههزخ دشر  يارب  دشاب و  رتشیب  لامش  تمس  تبوطر  هک  تسین  روط  نیا  هشیمه  یلو  تسا ؛ يرتشیب  يهیاس  رد  یلامش  تمس  دنچ  ره  . 1

تسا ). راگدنام  رتشیب  اجنآ  رد  تبوطر  هک  ییاج   ) تسا هیاس  زا  رتمهم  تبوطر 
دنک . هایس  مه  ار  تخرد  رگید  فرط  رواجم ، یهایگ  ششوپ  ناتخرد و  تسا  نکمم  هاگ  . 2

همه رد  ناتخرد  یخرب  رود  هزخ   ) دـشاب كانمن  تخرد  فرط  همه  تسا  نکمم  بوطرم ) ياههشیب  اهلگنج و   ) یناراب میلقا  کی  رد  . 3
تسا .) هدرک  دشر  رتشیب  بونج  تهج  رد  هتبلا  هدرک ؛ دشر  فرط 

دوش . تخرد  یلامش  فرط  رد  هزخ  دشر  عنام  داب  تسا  نکمم  . 4
درادن . دوجو  ياهزخ  هک  مه  کشخ  قطانم  رد  . 5

گنر یسوط  ای  زبس  بوطرم ، هیاس و  ياهناکم  رد  گنر و  ییامرخ  بونج )  ) باتفآ رون  تهج  رد  هزخ  بلغا  هک  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد 
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دشابیم .
ناتخرد : اب  یبایتهج  . 2

دنراد . يرتمک  گرب  خاش و  دوخ  تمس  نیا  رد  ناتخرد  تسا ، يرتمک  باتفآ  ضرعم  رد  ناتخرد  یلامش  تمس  هک  اجنآ  زا 
، دیفس هایس و  ربونص  دننام  یناتخرد  دوجو  دننکیم . دشر  رتشیب  رتهب و  بونج ، ناتخرد  دباتیم ، بونج  تمـس  زا  رتشیب  باتفآ  نوچ  ● 

بونج رد  ناتخرد  نیا  دنکیم . تباث  ار  هلئـسم  نیا  تحـص  ایقاقا  تخرد  يژورن و  يارفا  يدـنه ، طولب  هاش  دازآ ، ناتخرد  طولب ، شار ،
دنوشیم . هدید  رتشیب 

تسا . رتكزان  بونج )  ) باتفآ هب  ور  تمس  رد  یمیدق  ناتخرد  تسوپ  بلغا  ● 
تسا . لامش  هدیسوپ  تمس  دهدیم و  ناشن  ام  هب  ار  لامش  تهج  لگنج ، ناتخرد  رثکا  زا  فرط  کی  ندوب  هدیسوپ  ● 

دنرتيدومع . یلامش  ياههخاش  رتیقفا و  ناتخرد ، رثکا  یبونج  ياههخاش  دیشروخ ، شبات  عون  ببس  هب  ● 
دنیوریم . یلامش  بیش  رد  ناملگنا  ياهربونص  و  یبونج ، بیش  رد  ریذپانحنا  ياهجاک  یگنس ، ياههوک  رد  ● 

تسا . زبس  هشیمه  یلامش  ياهبیشارس  دنیوریم و  اههپت  یبونج  ياهبیش  رد  زیر  گرب  ناتخرد  لومعم  روط  هب  ● 
هدوب رتتفس  لامش  تمس  هب  نیمز  سپ  تسا . یلامش  تمسق  زا  رتیلاخوتو  رتتسس  بونج  تمس  هب  ناتخرد ، يهشیر  فارطا  نیمز  ● 

تسین . بونج  ِنیمز  ِیکشخ  هب  و 
دوب . دهاوخ  یلامش  تمس  زا  رتشیب  اههپت  یبونج  تمس  رد  یهایگ  ششوپ  دشر  ● 

هدش : هدیرب  ناتخرد  يهنت  اب  یبایتهج  . 3
لاس کی  ناشن  اهنآ  زا  کی  ره  هک  درک  دیهاوخ  هدهاشم  ار  زکرم  مه  ياههریاد  يدادعت  دینک ، هاگن  ار  ياهدش  هدیرب  تخرد  عطقم  رگا 

مه هب  تمـس  کی  رد  تخرد ، نآ  رمع  يهدنهدناشن  ياههریاد  دـباتب ، شاهنت  هب  باتفآ  مئاد  روط  هب  هک  یتخرد  دـشابیم . تخرد  رمع 
، دشاب رتکیدزن  مه  هب  تخرد  ینـس  ياههقلح  طوطخ  يهلـصاف  هک  یتمـس  دوب . دنهاوخ  رود  مه  زا  رگید  تمـس  رد  هدـش و  رتکیدزن 

يهلـصاف مه  زا  ینـس  ياههقلح  طوطخ  هک  یتمـس  نآ ، رتدیدش  دشر  باتفآ و  دایز  شبات  تلع  هب  دنکیم و  صخـشم  ار  لامـش  تمس 
ناهایگ : اهلگ و  کمک  هب  یبایتهج  . 4 دهدیم . ناشن  ار  بونج  تمس  دشاب ، هتشاد  يرتشیب 

قرش . ای  بونج  ینعی  دنریگب ؛ رارق  باتفآ  هب  ور  دنراد  لیامت  ناتخرد  ياهلگ  ناهایگ و 
دراد یبونج  یلامش -  يریگتهج  هشیمه  هک  دراد  دوجو  یلگ  اکیرمآ  رد  لاثم  يارب  دناهتفای ؛ راهتشا  یبایتهج  يارب  ناهایگ  یخرب  ● 

(Rosinweed « ) دیونیزُر » ای «Compass Plant ای امنبطق  هایگ   » ار نآ  و  تسا ) بونج  لامش -  طخ  تمـس  هب  شیاهگرب  دشر  )
يارب هایگ  نیا  زا  نیمزرـس  نیا  يهیلوا  نارفاسم  تسا و  ( Silphium Laciniatum « ) موتاینیکال مویفلیـس   » نآ یملع  مان  دنناوخیم .

دناهدرکیم . هدافتسا  یبایتهج 
ای لامش  هب  ور  شیاهگرب  دیوریم ، کشخ  مرگ و  ياهنیمزرس  رد  هک  هایگ  نیا  تسا . بایتهج  یهایگ  مه  ییایلارتسا  سوتپیلاکا  ● 

تسا . بونج 
دنایبرغ . یقرش - شیاههخاش  روحم  هک  دراد  دوجو   Traveler’s Palm ای نادرونهر » لخن   » مان هب  یتخرد  ● 

ار تسا  بونج  اـی  لامـش  نیفرط ، زا  کـی  مادـک  اـی  برغ  فرط  مادـک  تسا و  قرـش  فرط  مادـک  هکنیا  دـش ، هتفگ  هک  روطناـمه  ● 
دنراد . رارق  نامسآ  یبونج  تمس  رد  دیشروخ  هام و  تفای -  رگید  ياهشور  ای  نامسآ  رد  هام  دیشروخ و  تمس  هب  هجوت  اب  دوشیم 

بلاغ : داب  کمک  هب  یبایتهج  . 5
لـصف رد  هک  دراد  ياهتـسجرب  بلاغ و  داب  ياهقطنم  ره  لامـش . زا  یلامـش  داب  دننام  دنزویم ؛ هک  دننکیم  يراذـگمان  یتهج  زا  ار  اهداب 

اب دزویم . یصاخ  تهج  رد  هدوب و  رتینالوط  نآ  شزو  هک  تسا  یـصاخ  داب  بلاغ ، داب  تسامرفمکح . لوصف  مامت  رد  یهاگ  ای  صاخ 
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دیهد . صیخشت  ار  یلصا  تهج  راهچ  دیناوتیم  بلاغ  ياهداب  تهج  نتسناد 
ار بلاغ  داب  تهج  میتسه  هک  ییاج  رد  دیاب  سپس  تسناد ؛ ار  هقطنم  بلاغ  داب  تهج  دیاب  ادتبا  بلاغ ، داب  کمک  هب  یبایتهج  يارب  ● 

صیخـشت ار  هقطنم  بلاغ  داب  تهج  نمـض  رد  و  دزویم ، قرـش  زا  بلاغ  داب  ام  يهقطنم  رد  هک  مینادـب  رگا  هنومن  يارب  میهد ؛ صیخـشت 
دنوشیم . هتفای  یگداس  هب  مه  یلصا  ياهتهج  رگید  قرش ، نتسناد  اب  هک  دوب  دهاوخ  قرش  داب  أشنم ، فرط  میهد ،

دشاب . راککمک  تسا  نکمم  ریز  تاعالطا  دینادیمن ، ار  ناتهقطنم  بلاغ  داب  تهج  رگا 
یبونج .) یلامش و  يهرکمین  ود  ره  رد   ) دزویم برغ  زا  بلاغ  داب  لدتعم ، یحاون  رد  ● 

دراد . نایرج  یقرش  یبونج  یقرش و  لامش  يهقطنم  نیب  بلاغ  داب  يریسمرگ ، یحاون  رد  ● 
دزویم . قرش  تمس  زا  بلاغ  داب  ییاوتسا ، یحاون  رد  ● 

میهد ؟ صیخشت  هنوگچ  ار  هقطنم  بلاغ  داب  تهج 
رییغت فلتخم  لوصف  رد  هک  تعرـس  تبوطر و  ترارح ، يهجرد  لـثم  دراد ؛ ار  دوخ  صاـخ  ياـهیگژیو  بلاـغ  داـب  ياهقطنم  ره  رد  ● 

دنکیم .
عقاو رد  تسا . راذگ  ریثأت  دنلب  ياهفلع  تهج  رد  هدـنروآ و  داب  ياهفرب  ندـش  عمج  تهج  ناهایگ ، ناتخرد و  دـشر  رب  بلاغ  داب  ● 

دراد . نیمز  حطس  يور  يایشا  رگید  ای  هسام  فرب ، یهایگ ، ششوپ  تهج  يور  رب  ار  ریثأت  نیرتشیب  بلاغ  داب 
ناتخرد  فلا )

لامـش فرط  هب  ناتخرد  رگا  هنومن  يارب  تسا ؛ هقطنم  بلاغ  داب  شزو  تهج  يهدـنهد  ناـشن  هقطنم  ناـتخرد  بلغا  ندـش  مخ  تهج  ● 
تسا . هدیزو  بونج  تمس  زا  بلاغ  داب  دناهدش ، لیامتم  فرحنم و 

هدرک دـشر  يرتشیب  گرب  خاش و  تسا ، ناما  رد  داب  شزو  زا  هک  یتهج  رد  هک  تسا  نیا  دراد  ناـتخرد  رب  بلاـغ  داـب  هک  يرگید  رثا  ● 
تسا .

دنک ثعاب  ، داب شزو  دـنک . فقوتم  ای  دـنک  ار  تخرد  دـشر  ناوج ، ياههخاش  ندرک  کشخ  ای  ندز  همدـص  اب  تسا  نکمم  داب  عقاو  رد 
دیازفایم . اهگرب  اههخاش و  دشر  رب  هک  دیشروخ ، سکعرب  دوشیم ؛ ناتخرد  دشر  ندش 

دوشیم . ناوج  ياههخاش  نتسکش  ثعاب  هک  تسا  هارمه  گرگت  فرب و  اب  لومعم  روط  هب  بلاغ  داب  ناتسمز  رد  ● 
. دشاب اهنامتخاس  ای  رگید  ناتخرد  هپت ، هانپ  رد  دیابن  دشاب . عیسو  زاب و  لحم  رد  دیاب  دوشیم ، هدافتـسا  تهج  نییعت  يارب  هک  یتخرد  ● 

دنشاب . هدشن  سره  ناتخرد  هک  دیوش  نئمطم  دییامزایب و  ار  مه  هب  کیدزن  تخرد  دنچ 
دینک . دییأت  هیاسمه  ددعتم و  ناتخرد  يهدهاشم  اب  ار  دوخ  ياههتفای  ور  نیا  زا  دنتسه ؛ يرایسب  لماوع  ریثأت  تحت  ناتخرد  ● 

فرب  هسام و  ب )
دـناکچوک و یلیخ  اهجوم  نیا  نوچ  هاگ  هتبلا  دـنهدیم ؛ ناشن  ار  داب  تهج  یبطق ، قطانم  رد  فرب  جاوما  و  اهنابایب ، رد  هسام  جاوما  ● 

تعرـس هب  یعـضوم  دنت  داب  ره  اب  دنناوتیم  اریز  دنـشاب ؛ راککمک  دنناوتیمن  بلاغ  داب  نتفای  يارب  دننکیمن ، زواجت  رتمیتناس  دـنچ  زا 
دنوش . لیکشت 

ياهخـیلت دروم  رد  نینچمه  دزاسیم ؛ نایامن  ار  بلاغ  داب  تهج  اهنآ  لکـش  هک  دـنراد  دوجو  اههساملت  فلتخم  عاونا  اهنابایب ، رد  ● 
ياهدـمآرب ياـهلت  هب  لیدـبت  ار  اـهنآ  دـناریم و  ار  فرب  ياـههدوت  بلاـغ  داـب  دـنافرب ، زا  هدیـشوپ  تدـش  هب  هک  یقطاـنم  رد  بطق ،

یکیزیف ظاحل  زا  فرب  عقاو  رد  دـنوشیم . لیکـشت  بلاغ  داب  يزاوم  دـنراد و  عافترا  رتم  کی  ات  رتمیتناس  دـنچ  زا  اـهلت  نیا  دزاـسیم .
دنکیم . لمع  هسام  هیبش 

میسن  ج )
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ایرد میـسن  اـب  لـحاس  مدرم  لاـثم  يارب  دراد ؛ يرتـشیب  ناـسون  اوـه  ناـیرج  تـکرح  يوـگلا  رگید  ياـهاج  هـب  تبـسن  قطاـنم ، یخرب  رد 
هب یکشخ  زا  دوشیم و  سکعرب  میسن  تهج  لومعم  روط  هب  مه  بش  رد  دزویم . ایرد  فرط  زا  یموادم  میسن  اهرهظ  زا  دعب  دناسونأم .

بـش رد  دریگیم و  ندیزو  هوک  يالاب  تمـس  هب  هرد  زا  یمیـسن  زور  رد  دزویم . اههوک  اههرد و  رد  یهباشم  میـسن  دزویم . ایرد  تمس 
، تسا نامتهج  مادـک  رد  هرد  لـحاس و  هوک ، اـیرد ، هک  مینادـب  هشقن -  کـمک  هب  رگا -  دزویم . هرد  تمـس  هب  ـالاب  زا  میـسن  سکعرب ،

میبایب . ار  یلصا  تهج  میناوتیم 
درس : مرگ و  ياوه  د )

دنرتدرس . یبونج  ياهداب  زا  یلامش  ياهداب  نیمز  یلامش  يهرکمین  رد 
دراوم  ریاس  ه )

دیمهفب . ار  داب  تهج  ناتخرد  كون  هب  هاگن  اب  دیناوتیم  تسا ، هقطنم  بلاغ  داب  دزویم ، هک  يداب  دینکیم  نامگ  رگا  ● 
دروآیم . ار  اهنآ  بلاغ  ياهداب  هک  يدنلب  ياهربا  هژیو  هب  دینک ؛ تقد  اهربا  تهج  رییغت  هب  دیناوتیم  ● 

دنتسه . دوخ  صاخ  ياهربا  اهیگژیو و  ياراد  بلاغ  ياهداب  اهسونایقاو  ایرد  يور  رد  ● 
اههناخدور : کمک  هب  یبایتهج  . 6

هشیمه یلو  تساهدور ؛ یمومع  دنور  نیا  دنریزارس ، اوتـسا ) هب  ور   ) بونج هب  ور  اهرهن  اهدور و  زا  يرایـسب  نیمز  یلامـش  يهرکمین  رد 
دزیریم . هنارتیدم  هب  دراد و  نایرج  لامش  يوس  هب  یلو  تسا ؛ یلامش  يهرکمین  رد  شاهمه  هک  لین  دور  لثم  تسین ؛ تسرد 

تارشح : تاناویح و  کمک  هب  یبایتهج  . 7
ماجنا ار  دوخ  راک  رتتحار  دـشاب و  نابهیاس  زور  ماگنه  رد  ات  دـنزیریم  قرـش  اـی  بونج  تمـس  هب  ار  دوخ  يهنـال  ِكاـخ  اـههچروم  ● 

دنهد .
نیا هب  رتشیب  ناتـسمز  زییاپ و  رد  دیـشروخ  اریز  دـنزاسیم ؛ یقرـش  بونج  ياهبیـش  يور  رب  ار  اههپتروم )  ) دوخ ياههناخ  اـههچروم  ● 

دننکیم . انب  یقرش  بونج  یبونج و  ياههرخص  ناتخرد و  کیدزن  ار  دوخ  ياههپتروم  اهنآ  دباتیم . اهتمسق 
هک دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دنتـسه ، لثم  دیلوت  لاح  رد  ناتـسیزود  ای  نایهام  ناگدنرپ ، هک  دیـشاب  ياهچایرد  ای  هکرب  رانک  رد  امـش  رگا  ● 

دنیامن . دلو  داز و  یبرغ  تمس  رد  دنهدیم  حیجرت  بلغا  اهنآ 
دنکیم . رفح  تخرد  یقرش  تمس  رد  ار  شیاههرفح  بوکراد  ● 

دننیزگیم . هنال  هناخ و  ناتخرد  یقرش  تمس  ياهخاروس  رد  مه  اهباجنس  ● 
يرهش : ياههناخ  کمک  هب  یبایتهج  . 8

نیا دنزاسیمن . بروم  یلصا ، ياهتهج  هب  تبسن  ینعی  دنزاسیم ؛ برغ  قرش -  ای  بونج  لامـش -  تازاوم  هب  ار  اههناخ  بلغا  هزورما 
لصا نیا  دراوم  يرایـسب  رد  هک  درک  هجوت  دیاب  دشاب . راککمک  الاب  یبیرقت  ياهشور  حیحـصت  اهتهج و  حیحـص  میظنت  رد  دناوتیم 

تسا . هدشن  تیاعر 
ای هناخ  دـیورب و  اهینارهت ) يارب   ) لوا باتک  اـی  ( Google Earth  ) سرِا لـگوگ  دـننام  ییاـهتیاس  هب  تسا : نینچ  نآ  قیقد  شور 

ناتنابایخ ای  هناخ  رگا  تسالاب .) تمس  لامـش  بلغا ،  ) تسا هدش  صخـشم  ییایفارغج ، ياهتهج  اهتیاس  نیا  رد  دیبایب . ار  دوخ  نابایخ 
ياهراوید تهج  رد  هک  دیبایب ، ار  یلـصا  تهج  راهچ  یتحار  هب  دـیناوتیم  دـشاب ، هحفـص ) يهبل  اب  يزاوم   ) ییایفارغج ياهتهج  قباطم 

میظنت دـیناوتیم  دراد ، هیواز  ییایفارغج  ياهتهج  هب  تبـسن  ناـتنابایخ  اـی  هناـخ  رگا  تسا .) یلیطتـسم  هناـخ  هک  ضرف  نیا  اـب   ) دـناهناخ
دیهد . ماجنا  ار  یضتقم 

ای دراد  یبرغ  یقرـش -  ای  یبونج  یلامـش -  تهج  ناتنابایخ  ایآ  هک  دینیبب  دینک و  هاگن  ناترهـش  یپاچ ]  ] ياههشقن هب  دـیناوتیم  نینچمه 
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. دراد فارحنا  ییایفارغج  ياهتهج  هب  تبسن 

یموجن میوقت 

همدقم

نامـسآ عیاقو  یموجن و  ياهدادیور  قیقد  نامز  خیرات و  زا  ناوت  یم  اجک  زا  هک  دشاب  هدـمآ  شیپ  لاوس  نیا  مه  امـش  يارب  تسا  نکمم 
ملع هب  دنم  هقالع  مجنم و  ره  هک  ییاهزیچ  نیرتمهم  زا  یکی  کش  نودب  دراد . رارق  هلاقم  نیا  همادا  رد  امـش  خـساپ  دـیدرگ ؟ علطم  بش 

، لماک هام  ون ، هام  فوسخ ، فوسک ، ياه  نامز  هلمج  زا  اهدادـیور  نیا  هیلک  ام  تسا و  یموجن  ياهدادـیور  ناـمز  دـنادب  یتسیاـب  موجن 
. میا هدومن  میظنت  يروآدرگ و  امش  يارب  لاس 2013  نایاپ  ات  ار  تارایس و ...  تیور  نامز  نیرتهب  یباهش ، ياه  شراب 

میوقت و ساسا  رب  دادیور  ره  قیقد  نامز  خیرات و  هارمه  هب  یموجن  ياهدادیور  نامسآ و  طیارـش  زا  یلماک  تسیل  هلاقم  نیا  همادا  رد  اذل 
دیهاوخ رداق  هلاقم  نیا  هب  هعجارم  اب  اهنت  یتحار و  هب  سپ  تسا . هدـش  هئارا  یللملا  نیب  نامز  خـیرات و  ساسا  رب  نینچمه  ناریا و  تعاـس 

امـش يارب  هلاقم  نیا  ات  میراودیما  دـیدرگ . علطم  اهنآ  عوقو  زا  شیپ  یموجن ، ياه  هدـیدپ  زا  کی  ره  عوقو  قیقد  نامز  خـیرات و  زا  ات  دوب 
. دوش عقاو  دیفم  دنمدوس و 

يوامس ياهدادیور  میوقت 

( تسوگآ  6  / ) دادرم 1391 هبنشود 16 
دوخ تیرومام  هدمآ و  دورف  خرس  هرایس  رد  يواکجنک ، نامه  ای  ( MSL  ) خیرم یملع  هاگشیامزآ  خیرم . هب  يواکجنک  يامیپاضف  دورو 
هیبـش نادرگدوخ  ياـه  تشگ  زا  یکی  دوش ، یم  هدـناوخ  Curiosity مان اـب  یمـسر  روطب  هک  هاگـشیامزآ  نیا  دومن . دـهاوخ  زاـغآ  ار 

تبـسن يرتشیب  تازیهجت  تالآرازبا و  امیپاضف  نیا  دنا . هدرک  دیدزاب  خـیرم  زا  ًاریخا  هک  دـشاب  یم  Opportunity وSpirit ياهتشگ
خیرم حطـس  زا  یلاـع  تیفیک  اـب  Curiosity یگنر ياـه  نـیبرود  تـسا . رتـگرزب  اـهنآ  زا  هدوـمن و  لـمح  شا  یلبق  نادــنواشیوخ  هـب 

. دنتسه یلآ  تابیکرت  يوجتسج  رد  دننکیم و  يرادرب  هنومن  اوه  كاخ و  زا  تالآرازبا  زا  یهورگ  هکیلاح  رد  درک  دنهاوخ  يرادربسکع 
( تسوگآ 11 و 12   / ) دادرم 1391 هبنشکی 22  دادرم و  هبنش 21 

دودـح 60 ات  نآ  جوا  هطقن  رد  هک  تسا  دـصر  يارب  یباهـش  ياه  شراب  نیرتهب  زا  یکی  ناراـب  باهـش  نیا  یـشوواسرب . یباهـش  شراـب 
امـش لاح  نیا  اب  اما  داد  دهاوخ  خر  تسوگآ  ياهزور 11 و 12  رد  ًالومعم  یباهـش  شراب  جوا  . دـشاب یم  تیور  لباق  تعاس  رد  باهش 

شراب نیا  يارب  عشعشت  هطقن  دیـشاب . تسوگا  ات 22  يالوج  ياهزور 23  هلـصاف  رد  اه  باهـش  نیا  زا  یخرب  ندید  هب  رداق  تسا  نکمم 
یقرـش لامـش  تمـس  هب  بش  همین  زا  دعب  دینک و  ادیپ  رهـش  ياهغارچ  زا  رود  یناکم  دوب . دهاوخ  Perseus یکلف تروص  رد  یباـهش 

. دینک هاگن 
( تسوگآ  17  / ) دادرم 1391 هعمج 27 

ناریا تقو  هب  هقیقد  تعاس 20:24  رد  تیعـضو  نیا  دوب . دهاوخن  تیور  لباق  نیمز  زا  هدوب و  دیـشروخ  نیمز و  نیب  ًامیقتـسم  هام  ون . هام 
. دهد یم  خر  ( UTC 15:54)

( تسوگآ  24  / ) رویرهش 1391 هعمج 3 
نیا دـش . دـهاوخ  نشور  الماک  دیـشروخ  طسوت  نآ  حطـس  هدوب و  نیمز  هب  شا  هلـصاف  نیرتکیدزن  رد  یبآ  هرایـس  هلباقمرد . نوتپن  هرایس 

مه يوق  رایـسب  ياه  پوکـسلت  رد  یتح  نوتپن ، هرایـس  دایز  رایـسب  هلـصاف  هب  هجوت  اب  هچرگا  دشاب . یم  نوتپن  هدهاشم  يارب  نامز  نیرتهب 
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. دیسر دهاوخ  رظن  هب  گنر  یبآ  زیر  هطقن  کی  دننام 
نیمز يور  زا  و  دیشروخ ) تمسزا   ) هتفرگ رارق  نیمز  يوربور  ًامیقتـسم  هام  هام . لماک  صرق  تسوگآ )  31  / ) رویرهش 1391 هعمج 10 

نیا هکییاجنآ  زا  دـهد . یم  خر  UTC 13:58  )) ناریا تقو  هب  تعاس 20:28  رد  تیعـضو  نیا  دوش . یم  هدـید  ناشخرد  نشور و  ًالماک 
لاس دـنچ  ره  رد  رابکی  اهنت  ردان  یمیوقت  دادـیور  نیا  دوش . یم  هتخانـش  یبآ  هام  مانب  دـشاب ، یم  هاـم  نیمه  رد  هاـم  لـماک  صرق  نیمود 

دهاوخن تیور  لباق  نیمز  زا  هدوب و  دیشروخ  نیمز و  نیب  ًامیقتسم  هام  ون . هام  ربماتپـس )  16  / ) رویرهش 1391 هبنشکی 26  دتفا . یم  قافتا 
زور بش و  لادتعا  ربماتپس )  22  / ) رهم 1391 هبنش 1  دهد . یم  خر  ( UTC 02: 11  ) ناریا تقو  هب  تعاس 6:41  رد  تیعـضو  نیا  دوب .

اوتسا طخ  يور  ًامیقتسم  دیـشروخ  داد . دهاوخ  خر  UTC  ) 14:49  ) ناریا تقو  هب  تعاس 18:19  ردربماتپـس  زور  بش و  لادتعا  ربماتپس .
هرکمین رد  يزییاپ ) نیلادتعا   ) يزییاپ زور  نیلوا  نینچمه  نیا  دوب . دهاوخ  ناسکی  ًابیرقت  بش  زور و  ایند  رـسارس  رد  دیـشخرد و  دـهاوخ 

نیا هلباقم . رد  سوناروا  ربماتپـس )  29  / ) رهم 1391 هبنـش 8  دشاب . یم  یبونج  هرکمین  رد  يراهب ) نیلادـتعا   ) يراهب زور  نیلوا  یلامش و 
يارب نامز  نیرتهب  نیا  دش . دهاوخ  نشور  الماک  دیـشروخ  طسوت  نآ  حطـس  هدوب و  نیمز  هب  شا  هلـصاف  نیرتکیدزن  رد  یبآ  - زبس هرایس 
کی دـننامه  تسرد  مه  اهپوکـسلت  نیرتیوق  طسوت  یتح  شدایز  هلـصاف  رطاخ  هب  لک  رد  سوناروا  دـشاب . یم  سوناروا  هرایـس  هدـهاشم 
رارق نیمز  يوربور  ًامیقتـسم  هام  هام . لماک  صرق  ربماتپـس )  30  / ) رهم 1391 هبنـشکی 9  دیـسر . دهاوخ  رظن  هب  گنر  یبآ  - زبسزیر هطقن 

UTC  ) ناریا تقو  هب  تعاس 6:49  رد  تیعضو  نیا  دوش . یم  هدید  ناشخرد  نشور و  ًالماک  نیمز  يور  زا  و  دیشروخ ) تمسزا   ) هتفرگ
دهاوخن تیور  لباق  نیمز  زا  هدوب و  دیشروخ  نیمز و  نیب  ًامیقتسم  هام  ون . هام  ربتکا )  15  / ) رهم 1391 هبنشود 24  دهد . یم  خر  ( 03:19

شخب  ) موجن زور  ربتکا )  20  / ) رهم 1391 هبنش 29  دهد . یم  خر  ( UTC 02: 12 ناریا (  تقو  هب  تعاس 15:32  رد  تیعضو  نیا  دوب .
، اه هورگ  يداـع ، مدرم  نیب  لـباقتم  طـباور  داـجیا  يارب  يرتسب  ندروآ  مهارف  نآ  فدـه  هک  تسا  يا  هنـالاس  دادـیور  موجن  زور  مود .)

عیاقو ایند  رود  ياهنامزاس  ریاـس  فلتخم و  یموجن  ياـهپولک  زکارم و  زور  نیا  رد  دـشاب . یم  موجن  ملع  هب  نادـنم  هقـالع  ناصـصختم و 
رد عقاو  ياه  هناخدـصر  یموجن و  زکارم  اب  سامت  قیرط  زا  یلحم  هژیو  عیاقو  زا  دـیناوت  یم  امـش  درک . دـنهاوخ  يزیر  همانرب  ار  یـصاخ 

تسا ینیگنایم  شراب  اهیرابج . یباهـش  شراب  ربتکا ) 20 و 21  / ) رهم 1391 هبنشکی 30  رهم و  هبنـش 29  دیوش . ربخاب  دوخ  یگدنز  لحم 
اما دـسر  یم  دوخ  جوا  هب  ربتکا  ما  زور 21  رد  ًالومعم  شراب  نیا  دـسر . یم  زین  تعاس  ره  رد  باهـش  دودـح 20  ات  نآ  جوا  هطقن  رد  هک 
رد تسا  نکمم  هچرگا  دشاب  یم  یباهش  ياه  شراب  نیا  دصر  يارب  یبوخ  نامز  ربتکا  ات 24  ياهزور 20  حبص  دشاب . یم  مطن  یب  رایسب 

. هام لماک  صرق  ربتکا )  29 / ) نابآ 1391 هبنشود 8  دیشاب . هدنکارپ  تروص  هب  اه  باهـش  ندید  هب  رداق  زین  ربتکا  ات 25  ینامز 17  هلصاف 
رد تیعـضو  نیا  دوش . یم  هدـید  ناشخرد  نشور و  ًالماک  نیمز  يور  زا  و  دیـشروخ ) تمـسزا   ) هتفرگ رارق  نیمز  يوربور  ًامیقتـسم  هام 

یلک ریسم  لماک . یگتفرگدیشروخ  ربماون )  13  / ) نابآ 1391 هبنـش 23  هس  دهد . یم  خر  ( UTC 19:49  ) ناریا تقو  هب  تعاس 23:19 
طاقن رثکا  رد  زین  یئزج  یگتفرگ  کی  دشاب . یم  هدهاشم  لباق  مارآ  سونایقا  تمسق  نیرت  یبونج  ایلارتسا و  تمسق  نیرت  یلامش  رد  اهنت 
هدوب دیشروخ  نیمز و  نیب  ًامیقتسم  هام  ون . هام  ربماون )  14  / ) نابآ 1391 هبنشراهچ 24  دوب . دهاوخ  تیور  لباق  دنلیزوین  ایلارتسا و  قرش 

هبنشکی نابآ و  هبنش 27  دهد . یم  خر  UTC 22:08  ) ) ناریا تقو  هب  تعاس 1:38  رد  تیعـضو  نیا  دوب . دهاوخن  تیور  لباق  نیمز  زا  و 
روط هب  نآ ، جوا  هطقن  رد  هک  دـشاب  یم  اـهناراب  باهـش  نیرتهب  زا  یکی  نیا  يدـسا . یباهـش  شراـب  ربماون ) و 18   17  / ) نابآ 1391  28

هب شراب  نآ  رد  هک  هدوب ، هلاس  هخرچ 33  کی  ياراد  زین  يدسا  یباهـش  شراب  دوخ  تسا . دصر  لباق  تعاس  رد  باهـش  ات 40  نیگنایم 
ياهزور رد  ًالومعم  شراب  داد . خر  لاس 2001  رد  قافتا  نیا  راب  نیرخآ  تسا . تیور  لباق  باهش  اهدص  تعاس  ره  رد  دسر و  یم  جوا 

اهزور نیا  رد  دینک . هدهاشم  ار  اه  باهـش  زا  یخرب  دـیناوتب  زین  ربماون  ات 20  زا 13  امـش  دیاش  اما  دـسر  یم  دوخ  جوا  هب  ربماون  17 و 18 
27  / ) رذآ 1391 هبنش 7  هس  تسا . مهارف  یباهش  شراب  هدهاشم  يارب  یلاع  طیارـش  کیرات و  ینامـسآ  دنک و  یم  بورغ  دوز  هام  لاله 

رارق رگیدکی  زا  هجرد  کی  فالتخا  اب  هبنش ، هس  زور  یهاگحبص  نامسآ  رد  ناشخرد  هرایس  ود  نیا  لحز . هرهز و  هرایس  هنراقم  ربماون )
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( ربماون  28  / ) رذآ 1391 هبنـشراهچ 8  دینک . هاگن  قرـشم  تمـس  هب  باتفآ  عولط  ماگنه  رد  دادیور  نیا  هدهاشم  تهج  تشاد . دـنهاوخ 
. دوش یم  هدـید  ناشخرد  نشور و  ًالماک  نیمز  يور  زا  و  دیـشروخ ) تمـسزا   ) هتفرگ رارق  نیمز  يوربور  ًامیقتـسم  هام  هام . لـماک  صرق 

هام اـی  فوسخ  ربماون )  28  / ) رذآ 1391 هبنـشراهچ 8  دـهد . یم  خر  ( UTC 14:46  ) ناریا تـقو  هـب  تعاـس 18:16  رد  تیعـضو  نیا 
هبنشود دوب . دهاوخ  تیور  لباق  یلامش  ياکیرمآ  مارآ و  سونایقا  ایسآ ، اقیرفآ ، قرش  اپورا ، رـسارس  رد  یگتفرگ  نیا  هیاسمین . یگتفرگ 
طـسوت نآ  حطـس  هدوب و  نیمز  هب  شا  هلـصاف  نیرتکیدزن  رد  يرتشم  رکیپ  لوغ  هرایـس  هلباـقم . رد  يرتشم  ربماـسد )  3  / ) رذآ 1391  13

هبنـشجنپ 23 دشاب . یم  شیاهرمق  نآ و  زا  يرادربسکع  يرتشم و  هدـهاشم  يارب  نامز  نیرتهب  نیا  دـش . دـهاوخ  نشور  الماک  دیـشروخ 
تعاس رد  تیعـضو  نیا  دوب . دـهاوخن  تیور  لباق  نیمز  زا  هدوب و  دیـشروخ  نیمز و  نیب  ًامیقتـسم  هام  ون . هام  ربماسد )  13  / ) رذآ 1391
ناراب باهـش  ربماسد ) و 14   13  / ) رذآ 1391 هــعمج 24  رذآ -  هبنـشجنپ 23  دـهد . یم  خر  ( UTC 08:42 ناریا (  تـقو  هـب   12:12

رطاخ هب  اهیئازوج  دوش . یم  هتفرگ  رظن  رد  نامـسآ  رد  ناراب  باهـش  نیرتهب  دارفا ، يرایـسب  رظن  ساـسارب  یباهـش ، شراـب  نیا  اـهیئازوج .
ياهزور 13 و14 رد  ًالومعم  شراب  جوا  هطقن  دنتسه .  فورعم  ناشجوا  هطقن  رد  تعاس  کی  ره  رد  گنراگنر  باهش  زا 60  شیب  دیلوت 

شراب نیا  يارب  عشعـشت  هطقن  دوب . دنهاوخ  تیور  لباق  ربماسد  ات 19  زا 6  اه  باهـش  نیا  زا  یخرب  دوجو  نیا  اب  داد ، دهاوخ  خر  ربماسد 
شیامن هک  تشاد  میهاوخ  کیرات  هریت و  ینامسآ  رذآ ، رد 23  ون ' هام   ' تیعضو هب  هجوت  اب  لاسما ، دوب . دهاوخ  ازوج  یکلف  تروص  رد 
کیرات ناکم  کی  رد  بش  همین  زا  دعب  قرش  تمس  زا  ًالومعم  دید  نیرتهب  دنک . یم  نیمضت  ار  ناراب  باهش  زا  ییاشامت  یندید و  رایسب 

یم خر  UTC 11:12  )) ناریا تقو  هـب  تعاس 14:42  رد  ربماـسد  لوحت  ربماـسد . لوحت  ربماـسد )  21  / ) يد 1391 هعمج 1  دـشاب . یم 
يور ًامیقتسم  تیعضو  نیا  رد  دسر . یم  نامسآ  رد  دوخ  هطقن  نیرت  یبونج  هب  هدش و  جک  دیـشروخ  تمـس  هب  نیمز  یبونج  بطق  دهد .

هرکمین رد  یناتـسمز ) بـالقنا   ) ناتـسمز لـصف  زا  زور  نیلواـنیا  دوب . دـهاوخ  یبوـنج  یئاـیفارغج  ضرع  هجرد  رد 23:44  يدـجلا  سار 
هام هام . لـماک  صرق  ربماـسد )  28  / ) يد 1391 هعمج 8  تسا . یبوـنج  هرکمین  رد  یناتـسبات ) بـالقنا   ) ناتـسبات زور  نـیلوا  یلاـمش و 

. دریگ یم  رارق  نیمز  يور  زا  هدهاشم  يارب  دوخ  تیعـضو  نیرت  ناشخرد  رد  و  دیـشروخ ) تمـسزا   ) هتفرگ رارق  نیمز  يوربور  ًامیقتـسم 
. دهد یم  خر  ( UTC 10:21  ) ناریا تقو  هب  تعاس 13:51  رد  تیعضو  نیا 

لاس 2013 یموجن  ياهدادیور  میوقت و 

هک هک  تسا  یباهش  ياهشراب  هلمج  زا  یعبر  ناراب  باهش  یعبر . یباهش  شراب  هیوناژ ) 3 و 4   / ) يد 1391 هعمج 15  يد و  هبنشجنپ 14 
زا یخرب  اـما  دـسر  یم  دوخ  جوا  هب  هیوناژ  و 4  ياهزور 3  رد  ًالومعم  شراب  دـسر . یم  تعاـس  رد  باهـش   40 زا شیب  اـت  جوا  هطقن  رد 

عـشعشت دوب . دهاوخ  کیرات  ناکم  کی  رد  بش  همین  زا  دعب  ًالومعم  دید  نیرتهب  دـنوش . هدـهاشم  دـنناوت  یم  هیوناژ  ات 5   1 زا اه  باهش 
نیمز و نیب  ًامیقتـسم  هام  ون . هاـم  هیوناژ )  11  / ) يد 1391 هعمج 22  دینک . اشامت  Bootes  )) نارواگ یکلف  تروص  رد  ار  اـه  باـهش 

هبنشکی دهد . یم  خر  UTC 19:44  ) ) ناریا تقو  هب  تعاس 23:14  رد  تیعضو  نیا  دوب . دهاوخن  تیور  لباق  نیمز  زا  هدوب و  دیـشروخ 
نشور ًالماک  نیمز  يور  زا  و  دیشروخ ) تمسزا   ) هتفرگ رارق  نیمز  يوربور  ًامیقتـسم  هام  هام . لماک  صرق  هیوناژ )  27  / ) نمهب 1391  8

10  / ) نمهب 1391 هبنـشکی 22  دهد . یم  خر  ( UTC 04:38  ) ناریا تقو  هب  تعاس 8:08  رد  تیعـضو  نیا  دوش . یم  هدـید  ناشخرد  و 
ناریا تقو  هب  تعاس 10:50  رد  تیعضو  نیا  دوب . دهاوخن  تیور  لباق  نیمز  زا  هدوب و  دیشروخ  نیمز و  نیب  ًامیقتـسم  هام  ون . هام  هیروف )

تمـسزا  ) هتفرگ رارق  نیمز  يوربور  ًامیقتـسم  هام  هام . لماک  صرق  هیروف )  25  / ) دنفسا 1391 هبنشود 7  دهد . یم  خر  UTC 07:20 ) )
خر ( UTC 20:26  ) ناریا تقو  هب  تعاس 23:56  رد  تیعـضو  نیا  دوش . یم  هدـید  ناشخرد  نشور و  ًالماک  نیمز  يور  زا  و  دیـشروخ )
نیا دوب . دهاوخن  تیور  لباق  نیمز  زا  هدوب و  دیشروخ  نیمز و  نیب  ًامیقتـسم  هام  ون . هام  سرام )  11  / ) دنفسا 1391 هبنشود 21  دهد . یم 

هام زور  بش و  لادتعا  سرام )  20  / ) دنفسا 1391 هبنشراهچ 30  دهد . یم  خر  UTC 19:51  )) ناریا تقو  هب  تعاس 23:21  رد  تیعضو 
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اوتسا طخ  يور  ًامیقتـسم  دیـشروخ  داد . دهاوخ  خر  UTC  ) 11:02  ) ناریا تقو  هـب  تعاس 14:32  سرام  زور  بش و  لادـتعا  سراـم .
هرکمین رد  يراهب ) نیلادتعا   ) يراهب زور  نیلوا  نینچمه  نیا  دوب . دـهاوخ  ناسکی  ًابیرقت  بش  زور و  ایند  رـسارس  رد  دیـشخرد و  دـهاوخ 

. هام لماک  صرق  سرام )  27  / ) نیدرورف 1392 هبنشراهچ 7  دشاب . یم  یبونج  هرکمین  رد  يزییاپ ) نیلادتعا   ) يزییاپ زور  نیلوا  یلامش و 
رد تیعـضو  نیا  دوش . یم  هدـید  ناشخرد  نشور و  ًالماک  نیمز  يور  زا  و  دیـشروخ ) تمـسزا   ) هتفرگ رارق  نیمز  يوربور  ًامیقتـسم  هام 

نیمز و نیب  ًامیقتسم  هام  ون . هام  لیروآ )  10  / ) نیدرورف 1392 هبنشراهچ 21  دهد . یم  خر  ( UTC 9:27  ) ناریا تقو  هب  تعاس 13:57 
هبنش 31 دهد . یم  خر  UTC 09:35  ) ) ناریا تقو  هب  تعاس 14:05  رد  تیعضو  نیا  دوب . دهاوخن  تیور  لباق  نیمز  زا  هدوب و  دیشروخ 

لباقتم طباور  يارب  يا  هنیمز  دراد  دصق  هک  تسا  يا  هنالاس  دادـیور  موجن  زور  لوا .)  شخب   ) موجن زور  لیروآ )  20  / ) نیدرورف 1392
مدرم يارب  موجن  ندروآ  ناغمرا  هب  موجن  زور  حالطـصا  دروآ . مهارف  موجن  فلتخم  ناقاتـشم  ناصـصختم و  اه ، هورگ  يداـع ، مدرم  نیب 
عیاقو زا  دیناوت  یم  امش  درک . دنهاوخ  يزیر  همانرب  ار  یـصاخ  عیاقو  ایند  رود  ياهنامزاس  ریاس  یموجن و  ياه  نمجنا  زور  نیا  رد  هدوب و 
موجن تیاسبو  ندرک  کچ  اب  دیناوت  یم  نینچمه  . دیوش ربخاب  نات  یلحم  موجن  نمجنا  ای  هناخدـصر  اب  نتفرگ  سامت  هلیـسوب  یلحم  هژیو 
شراب لیروآ ) 21 و 22   / ) تشهبیدرا 1392 هبنشود 2  تشهبیدرا و  هبنشکی 1  دینک . بسک  يرتشیب  تاعالطا  موجن  زور  دروم  رد  ناریا 

رابغ دنناوت  یم  اه  باهـش  نیا  دنک . یم  دـیلوت  شجوا  هطقن  رد  تعاس  رد  باهـش  دودح 20  هک  تسا  ینیگنایم  شراب  یقایلـش . یباهش 
جوا هب  لیروآ  ياهزور 21 و 22  رد  ًالومعم  شراب  نیا  دـماجنا . لوطب  هیناث  دـنچ  تدـم  هب  هک  هدومن  داجیا  ار  يراد  هلابند  نشور  ياـه 

لکشم لاسما  دناوت  یم  ثیلثت  هام  دنـشاب . هدهاشم  لباق  لیروآ  ات 25  زا 16  دنناوت  یم  اه  باهـش  زا  یخرب  دوجو  نیا  اب  دـسر ، یم  دوخ 
عشعشت هطقن  ددنویپ . یم  عوقو  هب  باتفآ  عولط  زا  لبق  هعقاو  نیا  دیامن . ناهنپ  دوخ  عشعـشت  رد  ار  رون  مک  ياه  باهـش  رثکا  دشاب و  زاس 
یگتفرگ هام  ای  فوسخ  لیروآ )  25  / ) تشهبیدرا 1392 هبنـشجنپ 5  دینک . اشامت  بش  همین  زا  دعب  طبرب  یکلف  تروص  رد  ار  اه  باهش 

صرق لیروآ )  26  / ) تشهبیدرا 1392 هعمج 6  دوب . دـهاوخ  تیور  لباق  ایلارتسا  ایـسآ و  اپورا ، اقیرفآ ، رـسارس  رد  یگتفرگ  نیا  یئزج .
نیا دوش . یم  هدـید  ناشخرد  نشور و  ًـالماک  نیمز  يور  زا  و  دیـشروخ ) تمـسزا   ) هتفرگ رارق  نیمز  يوربور  ًامیقتـسم  هاـم  هاـم . لـماک 

. هلباقم رد  لحز  لـیروآ )  28  / ) تشهبیدرا 1392 هبنـشکی 8  دهد . یم  خر  ( UTC 19:57  ) ناریا تقو  هـب  تعاس 00:27  رد  تیعـضو 
نیرتهب نیا  دش . دهاوخ  نشور  الماک  دیشروخ  طسوت  نآ  حطس  هدوب و  نیمز  هب  شا  هلـصاف  نیرتکیدزن  رد  ناویک )  ) لحز يوقلح  هرایس 

 / تشهبیدرا 1392 هبنشود 16  تشهبیدرا و  هبنشکی 15  دشاب . یم  شیاهرمق  هرایـس و  نیا  زا  يرادربسکع  ناویک و  هدهاشم  يارب  نامز 
جوا تسا . هدهاشم  لباق  نآ  جوا  هطقن  رد  تعاس  رد  باهش  دودح 10  ًالومعم  هک  تسا  یکبس  شراب  اهیولد . یباهش  شراب  یم ) (5 و 6 
لاله تسا . تیور  لباق  ییاه  باهش  زین  یم  ات 7  هاگحبـص 4  رد  دوجو  نیا  اب  داد ، دهاوخ  خر  یم  هام  ياهزور 5 و6  رد  ًالومعم  شراب 
جرب یکلف  تروص  رد  شراب  نیا  يارب  عشعشت  هطقن  دوش . يدایز  تالکـشم  زورب  ثعاب  دیابن  لاح  نیا  اب  اما  دوب  دهاوخ  نامـسآ  رد  هام 

 / تشهبیدرا 1392 هعمج 20  دشاب . یم  رهش  ياهغارچ  زا  رود  بش و  همین  زا  دعب  قرـش ، تمـس  هب  ًالومعم  دید  نیرتهب  دوب . دهاوخ  ولد 
ناریا تقو  هب  تعاس 4:58  رد  تیعضو  نیا  دوب . دهاوخن  تیور  لباق  نیمز  زا  هدوب و  دیشروخ  نیمز و  نیب  ًامیقتسم  هام  ون . هام  یم )  10)
برغ زا  يوقلح  ریـسم  يوقلح . یگتفرگ  دیـشروخ  اـی  فوسک  یم )  10  / ) تشهبیدرا 1392 هعمج 20  دـهد . یم  خر  UTC 00:28 ) )

هام هام . لـماک  صرق  یم )   25  / ) دادرخ 1392 هبنـش 4  دنک . یم  تکرح  قرـش  تمـس  هب  مارآ  سونایقا  زکرم  زا  هدش و  عورـش  ایلارتسا 
تعاس رد  تیعضو  نیا  دوش . یم  هدید  ناشخرد  نشور و  ًالماک  نیمز  يور  زا  و  دیشروخ ) تمسزا   ) هتفرگ رارق  نیمز  يوربور  ًامیقتسم 

رد یگتفرگ  نیا  هیاسمین . یگتفرگ  هام  اـی  فوسخ  یم )  25  / ) دادرخ 1392 هبنـش 4  دهد . یم  خر  ( UTC 04:25  ) ناریا تقو  هب   8:55
هنراقم یم )  28  / ) دادرخ 1392 هبنـش 7  هس  دوب . دـهاوخ  تیور  لباق  اقیرفآ  قرـش  اپورا و  برغ  یبونج ،  یلامـش و  ياـکیرمآ  رـسارس 

نینچمه دوب . دـنهاوخ  هدـهاشم  لباق  بورغ  نامـسآ  رد  رگیدـکی  زا  هجرد  کی  هیواز  اب  نشور  هرایـس  ود  نیا  يرتشم . سونو و  هراـیس 
هبنـش 18 دـینک . هاگن  باتفآ  بورغ  ماگنهب  برغم  تمـس  هب  هدـهاشم  تهج  دوب . دـهاوخ  تیور  لباق  یکیدزن  نآ  رد  مه  دراطع  هراـیس 
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تعاس رد  تیعـضو  نیا  دوب . دـهاوخن  تیور  لباق  نیمز  زا  هدوب و  دیـشروخ  نیمز و  نیب  ًامیقتـسم  هام  ون . هاـم  نئوژ )  8  / ) دادرخ 1392
تقو هب  تعاـس 9:34  رد  نئوژ  لوحت  نئوژ . لوحت  نئوژ )  21  / ) دادرخ هعمج 31  دهد . یم  خر  UTC 15:56  ) ) ناریا تقو  هـب   20:26

دهاوخ نامـسآ  رد  دوخ  هطقن  نیرت  یلامـش  هب  هدش و  جک  دیـشروخ  تمـس  هب  نیمز  یلامـش  بطق  دـهد . یم  خر  UTC 05:04  )) ناریا
 ) ناتـسبات زور  نیلوا  نیا  دوب . دـهاوخ  یلامـش  یئاـیفارغج  ضرع  هجرد  رد 23:44  ناطرـسلا  سار  يور  ًامیقتـسم  تلاح  نیا  رد  دیـسر ،

23  / ) ریت 1392 هبنشکی 2  دشاب . یم  یبونج  هرکمین  رد  یناتسمز ) بالقنا  ناتسمز (  زور  نیلوا  یلامـش و  هرکمین  رد  یناتـسبات ) بالقنا 
یم هدید  ناشخرد  نشور و  ًالماک  نیمز  يور  زا  و  دیـشروخ ) تمـسزا   ) هتفرگ رارق  نیمز  يوربور  ًامیقتـسم  هام  هام . لماک  صرق  نئوژ )
هام ون . هام  يـالوج )  8  / ) ریت 1392 هبنـشود 17  دـهد . یم  خر  ( UTC 11:32  ) ناریا تقو  هـب  تعاـس 16:02  رد  تیعـضو  نیا  دوش .
UTC  ) ) ناریا تـقو  هــب  تعاـس 11:44  رد  تیعـضو  نیا  دوـب . دـهاوخن  تیور  لـباق  نیمز  زا  هدوـب و  دیـشروخ  نـیمز و  نـیب  ًامیقتـسم 
و دیشروخ ) تمسزا   ) هتفرگ رارق  نیمز  يوربور  ًامیقتسم  هام  هام . لماک  صرق  يالوج )  22  / ) ریت 1392 هبنشود 31  دهد . یم  خر  07:14
. دهد یم  خر  ( UTC 18:15  ) ناریا تقو  هـب  تعاـس 22:45  رد  تیعـضو  نیا  دوش . یم  هدـید  ناـشخرد  نشور و  ًـالماک  نیمز  يور  زا 
ات ناراب ، باهـش  نیا  جوا  هطقن  رد  یبونج . يولد  - اتلد یباهـش  شراـب  يـالوج ) و 29   28  / ) دادرم 1392 هبنـشود 7  دادرم و  هبنشکی 6 

رداق امـش  دیاش  اما  داد  دهاوخ  خر  يالوج  ياهزور 28 و 29  رد  ًالومعم  شراب  جوا  تسا . تیور  لباق  تعاس  ره  رد  باهـش  دودح 20 
تروـص رد  شراـب  نـیا  يارب  عشعـشت  هـطقن  دیـشاب . زین  تسوـگآ  اـت 18  يـالوج  ياـهزور 18  رد  اـه  باهـش  نـیا  زا  یخرب  ندـید  هـب 

تیور لباق  نیمز  زا  هدوب و  دیشروخ  نیمز و  نیب  ًامیقتسم  هام  ون . هام  تسوگآ )  6  / ) دادرم 1392 هبنش 15  هس  دوب . دهاوخشوواسربیکلف 
 / دادرم 1392 هبنش 22  هس  دادرم -  هبنشود 21  دهد . یم  خر  ( UTC 21:51 ناریا (  تقو  هب  تعاس 2:21  رد  تیعضو  نیا  دوب . دهاوخن 
هک تسناد  اشامت  يارب  یباهش  ياه  شراب  نیرتهب  زا  یکی  ناوت  یم  ار  ناراب  باهش  نیا  یشوواسرب . یباهـش  شراب  تسوگآ ) (12 و 13 
خر تسوگآ  ياهزور 13و 14  رد  ًالومعم  یباهـش  شراب  جوا  دـشاب . یم  تیور  لباق  تعاس  رد  باهـش  دودـح 60  ات  نآ  جوا  هطقن  رد 

. دیشاب تسوگا  ات 22  يالوج  ياهزور 23  هلصاف  رد  اه  باهش  نیا  زا  یخرب  ندید  هب  رداق  تسا  نکمم  امـش  لاح  نیا  اب  اما  داد  دهاوخ 
21  / ) دادرم 1392 هبنـشراهچ 30  دـینک . هاگن  یقرـش  لامـش  تمـس  هب  بش  همین  زا  دـعب  دـینک و  ادـیپ  رهـش  ياـهغارچ  زا  رود  یناـکم 

هدید ناشخرد  نشور و  ًالماک  نیمز  يور  زا  و  دیـشروخ ) تمـسزا   ) هتفرگ رارق  نیمز  يوربور  ًامیقتـسم  هام  هام . لماک  صرق  تسوگآ )
نوتپن تسوگآ )  27  / ) رویرهش 1392 هبنش 5  هس  دهد . یم  خر  ( UTC 01:45  ) ناریا تقو  هب  تعاس 6:15  رد  تیعـضو  نیا  دوش . یم 

نیا دـش . دـهاوخ  نشور  الماک  دیـشروخ  طسوت  نآ  حطـس  هدوب و  نیمز  هب  شا  هلـصاف  نیرتکیدزن  رد  نوتپن  گنر  یبآ  هرایـس  هلباقمرد .
مه يوق  رایسب  ياه  پوکسلت  رد  یتح  نوتپن ، هرایس  دایز  رایسب  هلصاف  هب  هجوت  اب  هتبلا  دشاب . یم  نوتپن  هرایس  هدهاشم  يارب  نامز  نیرتهب 

دیشروخ نیمز و  نیب  ًامیقتسم  هام  ون . هام  ربماتپس )  5  / ) رویرهش 1392 هبنشجنپ 14  دیسر . دهاوخ  رظن  هب  گنر  یبآ  زیر  هطقن  کی  دننام 
هبنـشجنپ 28 دهد . یم  خر  ( UTC 11:36 ناریا (  تقو  هـب  تعاـس 16:06  رد  تیعـضو  نیا  دوب . دـهاوخن  تیور  لـباق  نیمز  زا  هدوب و 

دهاوخ رارق  دوخ  تلاح  نیرت  ناـشخرد  رد  هتفرگ و  رارق  نیمز  يوربور  ًامیقتـسم  هاـم  هاـم . لـماک  صرق  ربماتپـس )  19  / ) رویرهش 1392
بش و لادتعا  ربماتپس )  22  / ) 1392 رهم هبنـشود ا  دهد . یم  خر  ( UTC 11:13  ) ناریا تقو  هب  تعاس 15:43  رد  تیعـضو  نیا  تشاد .

طخ يور  ًامیقتسم  دیشروخ  داد . دهاوخ  خر  ( UTC 20:44 ناریا (  تقو  هب  تعاس 14:00  ربماتپس  زور  بش و  لادتعا  ربماتپس . هام  زور 
رد يزییاپ ) نیلادـتعا   ) يزییاپ زور  نیلوا  نینچمه  نیا  دوب . دـهاوخ  ناسکی  ًابیرقت  بش  زور و  ایند  رـسارس  رد  دیـشخرد و  دـهاوخ  اوتـسا 
رد سوناروا  ربـتکا )  3  / ) رهم 1392 هبنـشجنپ 11  دـشاب . یم  یبونج  هرکمین  رد  يراهب ) نیلادـتعا   ) يراـهب زور  نیلوا  یلامـش و  هرکمین 

نامز نیرتهب  نیا  دش . دهاوخ  نشور  الماک  دیشروخ  طسوت  نآ  حطـس  هدوب و  نیمز  هب  شا  هلـصاف  نیرتکیدزن  رد  یبآزبس  هرایـس  هلباقم .
زیر هطقن  کی  دننام  مه  رتیوق  ياهپوکسلت  طسوت  یتح  شدایز  هلصاف  رطاخ  هب  لک  رد  سوناروا  دشاب . یم  سوناروا  هرایس  هدهاشم  يارب 

لباق نیمز  زا  هدوب و  دیـشروخ  نیمز و  نیب  ًامیقتـسم  هام  ون . هاـم  ربتکا )  5  / ) رهم 1392 هبنـش 13  دیـسر . دهاوخ  رظن  هب  گنر  یبآ  - زبس
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زور ربتکا )  12  / ) رهم 1392 هبنش 20  دهد . یم  خر  ( UTC 00:34 ناریا (  تقو  هـب  تعاس 4:04  رد  تیعـضو  نیا  دوب . دهاوخن  تیور 
، يداع مدرم  نیب  لباقتم  طباور  داجیا  يارب  يرتسب  ندروآ  مهارف  نآ  فدـه  هک  تسا  يا  هنالاس  دادـیور  موجن  زور  مود .) شخب   ) موجن
هدوب و يداع  مدرم  يارب  موجن  ملع  ندروآ  ناغمرا  هب  موجن  زور  حالطـصا  دشاب . یم  موجن  ملع  هب  نادنم  هقالع  ناصـصختم و  اه ، هورگ 

هژیو عیاقو  زا  دیناوت  یم  امـش  درک . دـنهاوخ  يزیر  همانرب  ار  یـصاخ  عیاقو  ایند  رود  ياهنامزاس  ریاس  یموجن و  ياه  نمجنا  زور  نیا  رد 
رد رتشیب  تاعالطا  دناوت  یم  نینچمه  دیوش . ربخاب  دوخ  یگدنز  لحم  رد  عقاو  ياه  هناخدصر  یموجن و  زکارم  اب  سامت  قیرط  زا  یلحم 
ایند رـسارس  رد  یگتفرگ  نیا  یگتفرگ . هام  ای  فوسخ  ربتکا )  18  / ) رهم 1392 هعمج 26  دـیبایب . ناریا  موجن  تیاس  رد  ار  زور  نیا  دروم 

ًامیقتـسم هام  هاـم . لـماک  صرق  ربتکا )  19  ) رهم 1392 هبنـش 27  دوب . دـهاوخ  تیور  لـباق  يربیـس  قرـش  هطقن  نیرترود  اـیلارتسا و  زجب 
هب تعاس 3:08  رد  تیعضو  نیا  دوش . یم  هدید  ناشخرد  نشور و  ًالماک  نیمز  يور  زا  و  دیشروخ ) تمسزا   ) هتفرگ رارق  نیمز  يوربور 

شراب اهیرابج . یباهـش  شراب  ربتکا ) 21 و 22   / ) رهم 1392 هبنـش 30  هس  رهم و  هبنـشود 29  دهد . یم  خر  ( UTC 23:38  ) ناریا تقو 
جوا هب  ربتکا  ما  زور 21  رد  ًالومعم  شراب  نیا  دشاب . یم  تیور  لباق  تعاس  رد  باهش  دودح 20  ات  نآ  جوا  هطقن  رد  هک  تسا  ینیگنایم 

هچرگا دشاب  یم  یباهـش  شراب  نیا  دـصر  يارب  یبوخ  نامز  ربتکا  ات 24  ياهزور 20  حبـص  دشاب . یم  مظن  یب  رایـسب  اما  دسر  یم  دوخ 
يارب ار  یتالکشم  ثیلثت  هام  لاسما  دیشاب . هدنکارپ  تروص  هب  اه  باهش  ندید  هب  رداق  زین  ربتکا  ات 25  ینامز 17  هلصاف  رد  تسا  نکمم 

هب دـید  نیرتهب  دومن . دـهاوخ  ناهنپ  ار  اه ) باهـش  نیرت  هدنـشخرد  زج  هب   ) اه باهـش  بلغا  نآ  رون  دروآ و  دـهاوخ  دوجو  هب  هدـهاشم 
هبنشکی دینک . یم  ادیپ  رهش  ياهغارچ  زا  رود  هب  کیرات و  ناکم  کی  هک  دیـشاب  نئمطم  سپ  دشاب . یم  بش  همین  زا  دعب  قرـش و  تمس 

تعاس رد  تیعضو  نیا  دوب . دهاوخن  تیور  لباق  نیمز  زا  هدوب و  دیـشروخ  نیمز و  نیب  ًامیقتـسم  هام  ون . هام  ربماون )  3  / ) نابآ 1392  12
ریسم يدنویپ . یگتفرگ  دیـشروخ  ای  فوسک  ربماون )  3  / ) نابآ 1392 هبنـشکی 12  دهد . یم  خر  UTC 12:50  ) ) ناریا تقو  هـب   16:20

. دنکیم تکرح  قرش  تمس  هب  اقیرفآ  زکرم  کیتنالتآ و  زا  هدش و  عورش  هدحتم  تالایا  یقرـش  لحاس  زا  رود  مارآ  سونایقا  زا  یگتفرگ 
ناشخرد نشور و  ًالماک  نیمز  يور  زا  هتفرگ و  رارق  نیمز  يوربور  ًامیقتـسم  هام  هام . لماک  صرق  ربماون )  17  / ) نابآ 1392 هبنشکی 26 

 / نابآ 1392 هبنشود 27  نابآ و  هبنشکی 26  دهد . یم  خر  ( UTC 15:16  ) ناریا تقو  هب  تعاس 18:46  رد  تیعضو  نیا  دوش . یم  هدید 
باهش ات 40  نیگنایم  روط  هب  نآ ، جوا  هطقن  رد  هک  دشاب  یم  اهناراب  باهش  نیرتهب  زا  یکی  نیا  يدسا . یباهـش  شراب  ربماون ) (17 و 18 

ره رد  دـسر و  یم  جوا  هب  شراب  نآ  رد  هک  هدوب ، هلاس  هخرچ 33  کی  ياراد  زین  يدسا  یباهـش  شراب  دوخ  تسا . دصر  لباق  تعاس  رد 
هب ربماون  ياهزور 17 و 18  رد  ًالومعم  شراـب  داد . يور  لاس 2001  رد  قافتا  نیا  راب  نیرخآ  تسا . تیور  لباق  باهـش  اهدـص  تعاس 

دادخر زا  عنام  لماک  هام  لاسما  دینک . هدـهاشم  ار  اه  باهـش  زا  یخرب  دـیناوتب  زین  ربماون  ات 20  زا 13  امـش  دیاش  اما  دـسر  یم  دوخ  جوا 
بش همین  زا  دعب  دشاب . یندید  رایسب  دناوت  یم  تعاس  رد  باهـش  زا 40  شیب  دوجو  مه  زونه  لاح  نیا  اب  اما  دش  دهاوخ  بوخ  یـشیامن 
نیمز زا  هدوب و  دیـشروخ  نیمز و  نیب  ًامیقتـسم  هام  ون . هام  ربماسد )  3  / ) رذآ 1392 هبنـش 12  هس  دینک . هاگن  دسا  جرب  یکلف  تروص  هب 

رذآ هبنشکی 24  رذآ و  هعمج 22  دهد . یم  خر  UTC 00:28  ) ) ناریا تقو  هـب  تعاس 3:52  رد  تیعـضو  نیا  دوب . دهاوخن  تیور  لباق 
. دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  نامسآ  رد  ناراب  باهـش  نیرتهب  اه  یلیخ  طسوت  شراب  نیا  اهیئازوج . ناراب  باهـش  ربماسد ) 13 و 15   / ) 1392

ًالومعم شراب  جوا  هطقن  دنتـسه .  فورعم  ناشجوا  هطقن  رد  تعاس  کی  ره  رد  گـنراگنر  باهـش  زا 60  شیب  دـیلوت  رطاخ  هب  اهیئازوج 
هطقن دوب . دـنهاوخ  تیور  لباق  ربماسد  ات 19  زا 6  اه  باهـش  نیا  زا  یخرب  دوجو  نیا  اب  داد ، دـهاوخ  خر  ربماسد  ياهزور 13 و 14  رد 

رون مک  ياه  باهش  زا  یخرب  دشاب و  زاس  لکـشم  دناوتیم  ثیلثت  هام  لاسما  . دوب دهاوخ  ازوج  یکلف  تروص  رد  شراب  نیا  يارب  عشعـشت 
دعب قرش ، تمس  هب  ًالومعم  دید  نیرتهب  دشاب . یلاع  شیامن  کی  دناوت  یم  زین  تعاس  ره  رد  باهـش  زا 60  شیب  ندید  اما  دنک  ناهنپ  ار 
رارق نیمز  يوربور  ًامیقتـسم  هام  هام . لماک  صرق  ربماـسد )  17  / ) رذآ 1392 هبنـش 26  هس  تسا . کیرات  ناکم  کـی  رد  بش و  همین  زا 
ناریا تقو  هـب  تعاـس 12:58  رد  تیعـضو  نیا  دوـش . یم  هدـید  ناـشخرد  نشور و  ًـالماک  نیمز  يور  زا  و  دیـشروخ ) تمـسزا   ) هتفرگ
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UTC  ) ناریا تقو  هب  تعاس 20:41  رد  ربماسد  لوحت  ربماسد . لوحت  ربماسد )  21  / ) رذآ 1392 هبنش 30  دهد . یم  خر  ( UTC 09:28)
نیا رد  دیسر ، دهاوخ  نامسآ  رد  دوخ  هطقن  نیرت  یبونج  هب  هدش و  لیامتم  دیشروخ  تمـس  هب  نیمز  یبونج  بطق  دهد . یم  خر  ( 17:11

بـالقنا هطقن   ) ناتـسمز زور  نیلوا  نـیا  دوـب . دـهاوخ  یبوـنج  یئاـیفارغج  ضرع  هـجرد  رد 23:44  يدـجلا  سار  يور  ًامیقتــسم  تلاـح 
. دشاب یم  یبونج  هرکمین  رد  یناتسبات ) بالقنا  هطقن  ناتسبات (  زور  نیلوا  یلامش و  هرکمین  رد  یناتسمز )

یموجن ياهرازبا 

( یموجن ياه  نیبرود  ) اه پوکسلت  - 1

نیبرود اب  وا  تفرگ . راک  هب  ار  رازبا  نیا  یمـسر  تروص  هب  راب  نیلوا  يارب  هلیلاگ  دنتـسه . موجن  شناد  ياـهرازبا  نیرتمهم  زا  پوکـسلت 
. دنک تبث  ار  يدیشروخ  ياههکل  ناویک و  ياههقلح  زمره ، زا  رمق  راهچ  دیهان ، يهلها  تسناوت  تشاد  هک  یکچوک  یموجن 

فلتخم عاونا  زورما  دناهتشاد . یمهم  ياهتفرـشیپ  يرـشب  شناد  تفرـشیپ  هب  هجوت  اب  نونکات  عارتخا  زاغآ  نامز  زا  یموجن  ياهنیبرود 
دریگیم . رارق  هدافتسا  دروم  ناهج  رد  یموجن  ياهنیبرود 

ياهیواز . کیکفت  يژرنا 2 . حوطس  يروآعمج  . 1 دراد : يداینب  درکلمع  ود  اهپوکسلت  فلتخم ، ياهلدم  عاونا و  زا  رظنفرص 
ار ماسجا  ناوتیم  ياهیواز  کیکفت  يهلیسو  هب  دید و  رترونرپ  رتحضاو و  ار  ماسجا  ناوتیم  هدش  يروآعمج  يژرنا  حوطس  زا  هدافتسا  اب 

دیآیم . باسح  هب  ياهیواز  کیکفت  ءزج  زین  پوکسلت  ییامنگرزب  راک  دید . ازجم  تروص  هب  هدرک و  کیکفت  مه  زا 
هک دوشیم  لیکشت  یتوافتم  يازجا  زا  اهتمـسق  نیا  زا  مادک  ره  هیاپ . کیتپا و 2 . . 1 دناهدش : لیکشت  هدمع  تمسق  ود  زا  اهپوکـسلت 

یلک روط  هب  دهدیم و  ماجنا  ار  ییاهن  ریوصت  داجیا  کیکفت و  رون ، يروآعمج  راک  کیتپا  تمسق  دنکیم . صخـشم  ار  پوکـسلت  عون 
تسا . هدش  هتخاس  یمشچ  یئیش و  هندب ، زا 

دریگ . رارق  هطقن  کی  رد  ود  ره  نوناک  هک  يروط  هب  تسا ، اتسار  کی  رد  یئیش  یمشچ و  يرادهگن  پوکسلت  يهندب  راک 
ار دوخ  پوکسلت  ییاناوت  تردق و  دربراک ، دیناوتیم  یئیـش ، کی  ییاسانـش  اب  امـش  نیاربانب  تسا . پوکـسلت  عون  لدم و  فرعم  یئیش ،

دیسانشب .
هتشاد هک  یپوکسلت  عون  ره  امش  ینعی  تسا ، ناسکی  پوکـسلت  فلتخم  عاونا  رد  تسا و  یکیتپا  تمـسق  تاعطق  زا  رگید  یکی  یمـشچ 

هیاپ اهنت  دنکیمن و  رییغت  امش  پوکسلت  لدم  یمشچ  کی  فلتخم  ياهلدم  اب  هک  انعم  نیا  هب  تشاد ؛ دیهاوخ  یمـشچ  عون  کی  دیـشاب 
دنکیم . صخشم  ار  نآ  لدم  هک  تسا  پوکسلت  کی  یئیش  و 

میـسقت ییاوتـسا  یعافترا و  تمـس  يهتـسد  ود  هب  یلک  روط  هب  هک  دـنراد  یتوافتم  عاونا  اههیاپ  تسا . هیاپ  پوکـسلت  ره  يدـعب  تمـسق 
يهندب هک  پوکسلت  رقم  کی  زا  هیاپ  ره  دوشیم ، هتخاس  رگید  ياهلدم  ای  ياهناوتسا و  يهلول  هیاپ ، هس  تروص  هب  هاگ  اههیاپ  دنوشیم .

تسا . هدش  هتخاس  دوشیم ، رقتسم  نیمز  يور  رب  رقم  نآ  يهلیسو  هب  هک  رارقتسا  دوشیم و  هتسب  نآ  رد  پوکسلت 
اهپوکسلت  فلتخم  عاونا 
یکیتپا  ياهپوکسلت  - 1

یتسکش  ياهپوکسلت  فلا :
ار نآ  هلیلاگ  هک  دوب  یتسکـش  عون  زا  موجن  رد  هدش  هتخاس  پوکـسلت  نیلوا  تسا . هدـش  لیکـشت  یـسدع  زا  اهپوکـسلت  عون  نیا  یئیش 
هب يهویش  نیمه  لیلد  هب  تسا . هدش  هتخاس  یئیـش  يارب  يرگید  یمـشچ و  يارب  یکی  یـسدع  ود  زا  پوکـسلت  نیا  يهداس  عون  تخاس .

تسا . يورک و ... ییامنجک  یگنر ، ییامنجک  ياراد  پوکسلت  نیا  درفنم  یسدع  زا  يربراک 
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اهیسدع بیکرت  اب  هک  داد  ناشن  لاس 1139  رد  ( Dolland  ) دنالود یلو  دشابیمن  عفر  لباق  یتاذ  بیع  نیا  هک  دشیم  روصت  ادتبا  رد 
درک . فرطرب  ار  بویع  رگید  یگنر و  بیع  ناوتیم 

Fe يهلصاف اب  یمشچ  کی  زا  هدافتـسا  اب  دوشیم . عمج   Fo ینوناک يهلصاف  رد  یئیش  یـسدع  کی  طسوت  رون  پوکـسلت  عون  نیا  رد 
دهدیم . ناشن  ار  پوکسلت  ییامنگرزب   Fe هب  Fo نیب تبسن  مینکیم ، يزاوم  ار   Fo رد هدش  ینوناک  رون 

هب پوکسلت  کی  ییاناوت  زا  اهبیع  نیا  تشگ . هجاوم  رازبا  نیا  رد  یتاداریا  اب  رشب  دش ، هتخاس  پوکـسلت  هک  ینامز  میتفگ  نیا  زا  شیپ 
تساک . تدش 

زا : دنترابع  دراد  دوجو  هداس  ياهپوکسلت  رد  هک  ییاهبیع 
مسیتامگیتسآ  ینوناک 4 . فارحنا  يورک 3 . ییامنجک  یگنر 2 . ییامنجک  . 1

یگنر  ییامنجک  - 1
نیا رطاـخ  هب  بیع  نیا  دراد . ار  بیع  نیا  دـشاب  هتفر  راـک  هب  یـسدع  نآ  رد  هک  هعطق  ره  ینعی  تسا ، اهیـسدع  صتخم  اـهنت  بیع  نـیا 
زمرق ياهگنر  يارب  رتشیب و  یبآ  ياهگنر  يارب  ددع  نیا  تسا . یـصاخ  ددع  جوم  لوط  ره  يارب  یـسدع  تسکـش  بیرـض  هک  تسا 

تسا . زمرق  هب  تبسن  یبآ  گنر  رتدوز  زکرمت  دادخر ، نیا  يهجیتن  تسا . رتمک 
هطقن کی  رد  ار  يرتشیب  ياهگنر  هک  تخاس  ار  یئیـش  ارگاو  یـسدع  کـی  ارگمه و  یـسدع  کـی  بیکرت  اـب  دـنالود  لاس 1139  رد 

درکیم . ینوناک 
ًالماک یلو  دش  مک  اهیـسدع  عون  نیا  رد  یگنر  ییامنجـک  هک  دـنچ  ره  دـش . هتفگ  گنریب  ای  کیتامورکآ  یـسدع  اهیـسدع ، نیا  هب 

دشن . فرطرب 
کی طسوتم و  تسکش  بیرض  اب  تبثم  یـسدع  کی  زا  اهیـسدع  عون  نیا  دنمانیم ، گنریب  ياهیـسدع  ار  بکرم  ياهیئیـش  یـسدع 

تسا . هدش  لیکشت  رتشیب  تسکش  بیرض  اب  یفنم  یسدع 
خر وحن  نیرتهب  هب  یگنریب  يهدـیدپ  نآ  رد  هک  ار  ییاـهجوم  لوط  دراد . دوجو  ینوگاـنوگ  ياـهحرط  رد  گـنریب  یئیـش  ياهیـسدع 

یحارط نآ  قبط  ار  یئیـش  یـسدع  باختنا و  یـساکع  ای  يرـصب  دصاقم  يارب  پوکـسلت  زا  هدافتـسا  يهوحن  هب  هجوت  اب  ناوتیم  دهدیم 
یسدع يرتشیب  دادعت  زا  اهیئیـش  نیا  دوریم . راک  هب  یـساکع  مه  يرـصب و  دصاقم  يارب  مه  هک  دراد  دوجو  زین  ییاهیئیـش  هتبلا  درک .

دوشیم . هتخاس 
اهیئیش نیا  عون  نیرتهداس  دوشیم . هتخاس  زنل  هعطق  هس  زا  لقادح  اهیئیش  نیا  دنشابیم . کیتامورکوپآ  ياهیئیـش  یئیـش ، عون  نیرتهب 

دنکیم . ینوناک  هطقن  کی  رد  ار  گنر  هس  لقادح 
بوسحم رفـص  دـح  رد  بیع  نیا  اهیئیـش  عون  نیا  رد  یلو  دوشیمن  رفـص  لماک  روط  هب  یئیـش  چـیه  رد  یگنر  ییامنجـک  هک  دـنچ  ره 

دوشیم .
يورک  ییامنجک  - 2

دنناوتیمن اهیسدع  هنوگ  نیا  دنراد . یحوطس  نینچ  اهیـسدع  رثکا  تسا . يورک  ناشحوطـس  هک  تسا  ییاهیـسدع  صتخم  بیع  نیا 
، زکرم زا  هدنرذگ  ياهعاعـش  زا  شیب  دـنرذگیم  اهیـسدع  نیا  يهبل  یکیدزن  زا  هک  يرون  ياهعاعـش  دـننک . ینوناک  یتسرد  هب  ار  رون 

ینوناـک زکرم ، هب  دـنرذگیم  زکرم  زا  هک  ییاهعاعـش  زا  رتـکیدزن  دـنرذگیم  هـبل  زا  هـک  ییاهعاعـش  بـیترت  نیدـب  دـنوشیم . هتـسکش 
تسا . رات  يریوصت  لصاح  تسین و  رارقرب  هطقن  هب  هطقن  يهطبار  رگید  راب  يارب  نیاربانب  دنوشیم .

تروص مه  يرون  يهیزجت  چـیه  هک  یناـمز  یتـح  يورک  ییامنجـک  تسا  نکمم  تسا . یگنر  ییامنجـک  زا  لقتـسم  ًـالماک  صقن ، نیا 
دیآ . دیدپ  دریذپن ،
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لمع نیا  هک  دوشیم  عفر  صقن  نیا  دـنوش ، هتخاـس  یمهـس  اـی  یلولذـه  تروص  هب  دنـشاب ، يورک  هکنآ  ياـج  هب  یـسدع  حوطـس  رگا 
صخشم نوناک  رد  ار  يزاوم  ياهعاعش  تسا و  زکرم  زا  رتمک  اههبل  رد  راویمهـس  یـسدع  کی  يانحنا  تسا . يرتشیب  جراخم  نمـضتم 

دنکیم . عمج  يدحاو 
ینوناک  فارحنا  - 3

تروص هب  ياهطقن  عبانم  ریوصت  بیترت  نیا  هب  دـشاب ، هتـشاد  رارق  يرون  روحم  زا  جراخ  رد  اـم  ریوصت  هک  دـهدیم  خر  یناـمز  بیع  نیا 
رد هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياهبیع  اما  تسا ؛ يرون  ياهمتـسیس  رد  دوجوم  بویع  هدـمع  زا  بیع  نیا  تسا . لکـشياهقلح  وحم و 

دناتیمها . اب  ریوصت  تیفیک  نییعت 
، نآ يورک  ییامنجـک  حیحـصت  نمـض  دـننکیم  یحارط  ار  تامورکآ )  ) گـنریب بکرم  یـسدع  کـی  هک  یماـگنه  ناوتب  تسا  نکمم 

دوشیم . هتفگ  يورک  ییامنجک  نودب  یسدع  دشاب  بیاعم  نیا  زا  يراع  هک  یسدع  هب  درک . حیحصت  زین  ار  نآ  ینوناک  فارحنا 
مسیتامگیتسآ  - 4

میشاب . هتشاد  ینوناک  یطخ  ینوناک ، يهطقن  ياج  هب  هک  دوشیم  ثعاب  زین  بیع  نیا 
دوشیم . هدافتسا  بسانم  يهلصاف  اب  کیتامورکآ  یسدع  ود  زا  کیتامورکآ  یسدع  کی  ياج  هب  بیع  نیا  ندرک  فرطرب  يارب 

دوشیم . ریوصت  يوحم  ثعاب  زین  مسیتامگیتسآ  بیع 
يرون حطس  نیدنچ  هب  يرون  حطس  کی  ياج  هب  دشاب  هتشاد  ار  نکمم  ياهبیع  لقادح  هک  دینک  یحارط  یمتسیس  امش  رگا  عومجم  رد 

دیدنمزاین . مگارفاید  اب  هارمه 
ینتوین  ياهپوکسلت  ب :

ياراد یتسکـش  ياهمتـسیس  تسا . هدـش  هتخاـس  رعقم  يهنیآ  کـی  زا  اـهنت  متـسیس  نیا  یئیـش  درک . عارتخا  نتوین  ار  پوکـسلت  عون  نیا 
فرطرب نآ  یگنر  ییامنجـک  نیارباـنب  دوشیمن ، هجاوـم  تسکـش  اـب  يروـن  چـیه  نوـچ  یباـتزاب  متـسیس  رد  یلو  دـنایگنر  ییامنجـک 
فرطرب يارب  تسا . تامگیتسآ و ...  نادـیم ، فارحنا  يورک ، ییامنجـک  ياراد  رعقم  يهنیآ  ندـش  هتخاس  يورک  رطاخ  هب  اـما  دوشیم ؛

دشابیم . اراد  ار  مسیتامگیتسآ  بیع  زونه  متسیس  نیا  یلو  دنزاسیم  يومهس  ار  نآ  يورک  بیع  ندش 
ماسجا زا  رون  متسیس  نیا  رد  تسا . هدش  لیکشت  یمشچ  تخت و  يهنیآ  کی  هیلوا ، يهنیآ  مان  هب  رعقم  يهنیآ  کی  زا  پوکـسلت  عون  نیا 
یـضیب تخت  يهنیآ  کـی  يهلیـسو  هب  ددرگ  ینوناـک  رون  هکنآ  زا  شیپ  دوـشیم . ینوناـک  هدرک و  دروـخرب  رعقم  يهنیآ  هب  رود  رایـسب 

دوشیم . تفایرد  یمشچ  طسوت  هدش و  جراخ  پوکسلت  يهلول  زا   45 ° يهیواز اب  لکش ،
هب دشابیمن ، بسانم  یفاضا  تازیهجت  رازبا و  زا  هدافتـسا  يارب  هک  تسا  نآ  زاب  دازآ و  ياهتنا  فرط  هب  پوکـسلت  نیا  رد  نوناک  عضوم 

دنزاسیمن . ینتوین  متسیس  اب  ار  گرزب  ياهپوکسلت  رگید  لیالد  لیلد و  نیا 
نیرگساک  ياهپوکسلت  ج :

ینوناک عضوم  متسیس  نیا  رد  تسا . هدش  هتخاس  هیوناث  یلولذه  ژوک  يهنیآ  کی  هیلوا و  یمهـس  واک  يهنیآ  کی  زا  نیرگـساک  متـسیس 
دومن . بصن  پوکسلت  نیا  هب  ار  هفاضا  تاعطق  ناوتیم  یتحار  هب  دراد و  رارق  پوکسلت  يهتسب  ياهتنا  تمسق 

متسیس نیا  میروآیم و  تسد  هب  ار  ینوناک  لصاوف  زا  ياهعومجم  نیرگساک ، متسیس  رد  هنیآ  ود  نایم  يهلصاف  ندوب  رییغت  لباق  تلع  هب 
دزاسیم . رسیم  ییاههاگتسد  نینچ  رد  ار  ياهلیسو  ره  زا  هدافتسا 

دیآیم . تسد  هب  زین  يرتگرزب  ینوناک  يهلصاف  نینچمه  بدحم  يهنیآ  کی  زا  هدافتسا  تلع  هب 
ات بدحم  يهنیآ  نیب  يهلصاف  بدحم و  يهنیآ  ییامنگرزب  اهینوناک ، يهلـصاف  بیکرت  لداعم  اهپوکـسلت  عون  نیا  ینوناک  يهلـصاف 

دیآیم . تسد  هب  هیلوا  يهنیآ  نوناک 
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لکـش یطورخم  يارگمه  رون  يهمه  ات  دشاب  گرزب  یفاک  يهزادنا  هب  دیاب  هیوناث  يهنیآ  هک  تسا  نیا  اهپوکـسلت  نیا  رد  مهم  يهتکن 
دریگب . ارف  ار  نیتسخن  يهنیآ 

زا دـنکیم و  دروخرب  هیوناث  يهنیآ  هب  رون  ندـش  ینوناک  زا  لبق  دـنکیم و  دروخرب  هیلوا  يهنیآ  هب  تیاهنیب  زا  رون  اهپوکـسلت  نیا  رد 
هک تسا  یخاروس  ياراد  هنیآ  زا  تمـسق  نیا  دوشیم . هداد  تشگزاب  هیلوا  يهنیآ  زکرم  تمـس  هب  رون  هدش و  مک  ینوناک  تدـش  نازیم 

دوشیم . ینوناک  اجنآ  رد  هدش و  لقتنم  پوکسلت  تشپ  هب  نآ  قیرط  زا  رون 
زا رتشیب  هیوناث  يهنیآ  رطق  پوکسلت  نیا  رد  تسا . فورعم  نیترک  یچیر ـ  پوکسلت  هب  اهپوکـسلت  زا  کبـس  نیا  هتفای  لیمکت  يهنومن 

نیب زا  ًالماک  يورک  ییامنجـک  ینوناک و  فارحنا  بیع  ود  دـیایب ، نییاـپ  نآ  يرون  يهدزاـب  دوشیم  ثعاـب  نیا  تسا و  نیرگـساک  عون 
دبای . شهاک  يدایز  دح  ات  نادیم  يانحنا  مسیتامگیتسآ و  بیع  دورب و 

تسا . مک  يهلول  لوط  دایز و  ینوناک  يهلصاف  نتشاد  نیبرود  عون  نیا  ياهتیزم  زا  رگید  یکی 
تخاس . یحارط و  ار  یباتزاب  پوکسلت  نیلوا  نتوین  نآ  زا  دعب  لاس  راهچ  دش و  یحارط  لاس 1051  رد  نیرگساک  طسوت  پوکسلت  نیا 

کیرتپویداتاک )  ) ياهنیآ یسدع ـ  ياهپوکسلت  د :
دوشیم و هدافتسا  هنیآ  زا  مه  اهپوکسلت ، زا  هتسد  نیا  رد  دناياهنیآ . یسدع ـ  ای  یبیکرت  ياهپوکسلت  اهپوکسلت ، زا  رگید  ياهتـسد 

زرواب  فتوسکام ـ  نیرگساک و  تیمشا ـ  دنوشیم : میسقت  یلک  هورگ  ود  هب  هتسد  نیا  یسدع . زا  مه 
نیرگساک  تیمشا ـ  پوکسلت 

زا هدافتسا  اب  تیمـشا  درانرب  لاس 1310  رد  ماجنارـس  الاب  دید  يهیواز  اب  بیعیب و  ياهپوکـسلت  يهیهت  يارب  رایـسب  ياهشالت  زا  سپ 
زا رتهفرـصاب  هتفاـی و  لـماکت  رایـسب  ياهنومن  هک  تخاـس  ینیبرود  گروبماـه  رد  يوق ) يزاوـم  روـن  يهیهت  تهج  یحرط   ) رنلـک حرط 

گرزب .) داعبا  رد   ) تسا نیرگساگ  پوکسلت  تخاس  زا  رتهداس  پوکسلت  نیا  تخاس  تسا . نیرگساک  پوکسلت 
يهناهد تبسن  تسا . هدش  لیکشت  یمشچ  یلولذه و  لکش  هب  مود  يهنیآ  يورک ، واک  يهنیآ  هدننکحیحصت ، يهغیت  کی  زا  متسیس  نیا 

ات دریگیم  رارق  هدیمخ  تروص  هب  یـساکع  يهحفـص  اهپوکـسلت  نیا  رد  تسا . هس  هب  ود  ًالومعم  تسخن  يهنیآ  هب  پوکـسلت  يدورو 
تسا .  10 ° دودح هک  دریگب  دید  نادیم  یمامت  زا  بوخ  رایسب  يریوصت  دوش و  قبطنم  ینوناک  يهحفص  يانحنا  هب  دناوتب 

هدننکحیحصت يهغیت  تسین ، یبیعیب  لماک و  ریواصت  اما  دنکیم  هئارا  یلاع  تیفیک  اب  بوخ و  ریواصت  هک  نآ  مغریلع  تیمشا  متسیس 
دوشیم . هدهاشم  نادیم  فارحنا  دنراد  هلصاف  زکرم  زا  هک  يریواصت  رد  دزادرپیم و  حیحصت  هب  يدودحم  جوم  لوط  رد  اهنت  زین 

زرواب  فتوسکام ـ  پوکسلت 
ماجنا مهدزیـس  نرق  يهنایم  رد  یحارط  نیا  تسا . روهـشم  زرواب  فتوسکاـم ـ  پوکـسلت  هب  تیمـشا  پوکـسلت  يهتفاـی  لـماکت  يهنومن 

اب دهدیم . دایز  ینوناک  يهلصاف  اب  یفنم  یلاله  یـسدع  کی  هب  ار  دوخ  ياج  يورک  ریغ  يهدننکحیحـصت  يهغیت  هنومن  نیا  رد  تفرگ .
يورک يهنیآ  اب  زین  نآ  يورک  ییامنجـک  تسا . هدـش  فرطرب  نآ  یگنر  ییامنجـک  بیع  دراد  یلاله  یـسدع  نیا  هک  یـصاخ  یحارط 

دننکیم . یثنخ  ار  رگید  مه  دوشیم و  قبطنم  لخاد 
تخت تیمشا  فالخرب  پوکسلت  نیا  ینوناک  يهحفص  تسا . تیمشا  هدننکحیحـصت  يهغیت  زا  رت  هداس  درفنم  یلاله  یـسدع  دیلوت  راک 

دشابیم .
اهیمشچ :

، یمشچ نیرتییادتبا  دناتوافتم . دوخ  دربراک  هب  تبسن  هک  دنراد  یتوافتم  عاونا  زین  اهیمشچ  تسا . یمـشچ  پوکـسلت ، رگید  تمـسق 
تساراد . ار  ریوصت  بویع  فلتخم  عاونا  یمشچ  نیا  تسا . يزنلکت  یمشچ 

ندزمر : یمشچ  . 1
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يهلصاف فصن  لداعم  ًابیرقت  يهلصاف  اب  هک  تسا  هدش  لیکـشت  ژوک  تخت ـ  یـسدع  ود  زا  یمـشچ  نیا  تسا . ياهداس  عون  یمـشچ  نیا 
مشچ و لباقم  نآ  تخت  رس  کی  تسا و  یمشچ  لخاد  هب  مه و  تمس  هب  اهنآ  ژوک  فرط  ود  هک  يروط  هب  هتفرگ  رارق  عومجم  ینوناک 

تسا . یئیش  نوناک  لباقم  رگید  تخت  رس 
یسنگیوه : یمشچ  . 2

دراد يرتمک  یگنر  ییامنجک  ندزمر  هب  تبسن  تسا و  یکی  ود  ره  سنج  تسا . هدش  لیکشت  ژوک  تخت ـ  یسدع  ود  زا  زین  یمشچ  نیا 
تسا . الاب  دید  نادیم  ياراد  یمشچ  نیا  دراد . زین  ار  بویع  رگید  یلو 

. تسا یمشچ  یسدع  تمس  هب  نآ  تخت  تمسق  یئیش و  تمس  هب  نآ  ژوک  تمسق  هک  تسا  يروط  هب  پوکـسلت  نیا  رد  نادیم  یـسدع 
يهلصاف رد  یئیش  رون  ات  دوشیم  ثعاب  نادیم  یـسدع  یمـشچ ، نیا  رد  دشابیم . مشچ  تمـس  هب  نآ  تخت  تمـسق  زین  یمـشچ  یـسدع 

دنکیم . دصر  ار  يرتشیب  نادیم  دوشیم و  رتگرزب  یجورخ  يهیواز  نیاربانب  دوش و  ینوناک  رتمک 
رنلک : یمشچ  . 3

دراد و رارق  یبوخ  تیعـضو  رد  یگنر  ییامنجک  ظاحل  زا  دیآیم . رامـش  هب  ندزمر  یمـشچ  زا  يرتهتفرـشیپ  رتلماک و  عون  یمـشچ  نیا 
تسا . لوادتم  رایسب  طسوتم  ياهییامنگرزب  يارب 

رطق هب  یکیتامورکآ  یمـشچ  یـسدع  تسا و  یئیـش  تمـس  هب  نآ  تخت  فرط  هک  ژوک ، تخت ـ  یـسدع  کی  زا  نآ  يهنومن  نیرتهداس 
تسا . هداس  یسدع  کی  یمشچ  نیا  رد  نادیم  یسدع  تسا . هدش  لیکشت  رتمک 

تسا . تامورکآ  نادیم  یسدع  یمشچ ، نیا  مود  يهنومن  رد 
نادیم ياراد  هک  دنتـسه  تامورکآ  یمـشچ  نادیم و  یـسدع  ود  ره  دوشیم ، هدـیمان  مه  لسولپ  یمـشچ  هک  یمـشچ ، نیا  موس  يهنومن 

زا تسا . دید  نادـیم  نیرتشیب  تیعـضو و  نیرتهب  هب  ندیـسر  يارب  یمـشچ  حارط  تارایتخا  زا  یـسدع  ود  نیب  يهلـصاف  تسا . دایز  دـید 
دوشیم . هدافتسا  زین  يراکش  ياهنیبرود  رد  هدرتسگ  روط  هب  رنلک  ياهیمشچ 

درک . عادبا  لاس 1273  رد  ار  یمشچ  عون  نیا  یناملآ  سانشرون  ( Carl Kellner  ) رنلک لراک 
کیپوکسوترا : یمشچ  . 4

صوصخم یمـشچ  نیا  تسا . هتفر  نیب  زا  ًاـبیرقت  ریوصت  تالکـشم  نآ  رد  هک  تسا  دوـجوم  ياهیمـشچ  عاوـنا  نیرتـهب  زا  یمـشچ  نیا 
تسا . نآ  مشچ  یتحار  يهلصاف  ندوب  دایز  رگید  عاونا  هب  تبسن  یمشچ  نیا  تازایتما  زا  رگید  یکی  تسا . دایز  ياهییامنگرزب 

ءزج هس  زا  بکرم  نادیم  یـسدع  تسا . هدش  لیکـشت  ژوک  تخت ـ  دـید  یـسدع  کی  نادـیم و  یـسدع  کی  زا  کیپوکـسوترا  یمـشچ 
ژوک تخت ـ  دید  یسدع  تسا . هتفرگ  رارق  نوارک  يارگمه  یسدع  ود  نیب  هک  تنیلف  ارگاو  یـسدع  کی  زا : دنترابع  ءزج  هس  نیا  تسا .

حیحـصت یگنر  يورک و  ياهییامنجک  رظن  زا  اهیـسدع  تسا . مشچ  فرط  هب  نآ  تخت  هجو  دراد و  رارق  نادـیم  یـسدع  هب  کیدزن  و 
دنروآیم . دیدپ  ار  ینشور  ریوصت  يداع  ياهتبسن  رد  دناهدش و 

اهیـسدع نایم  زا  روبع  ماگنه  رون  رادقم  شهاک  دـناهدش  لیکـشت  يدایز  ياهیـسدع  زا  هک  اهیمـشچ  عون  نیا  رد  تالکـشم  زا  یکی 
دناهدرک . فرطرب  اهیسدع  ندرک  رادششوپ  اب  ار  لکشم  نیا  هک  تسا 

ییاهیمشچ مامت  یلک  روطهب  یمشچ و  نیا  تسا . بسانم  رایسب  اهیباحس  دصر  تهج  هدوب و  هجرد ) رثکادح 80   ) دایز نآ  دید  نادیم 
دنربیم . جنر  دید  نادیم  يهبل  یکیدزن  رد  مسیتامگیتسآ  لکشم  زا  دنتسه  دایز  دید  نادیم  ياراد  هک 

رلفرا : یمشچ  . 5
نیا تسا . هتفر  نیب  زا  ًابیرقت  مسیتاـمگیتسآ و ... نادـیم ، فارحنا  يورک ، یگنر ، بویع  تسا . اهیمـشچ  نیرتبوغرم  یمـشچ  عون  نیا 
يارب هدوب و  الاب  یمشچ  نیا  تخاس  يهنیزه  دزاس . فرطرب  ار  ریوصت  بویع  هک  تسا  هدش  لیکشت  کیتامورکآ  یسدع  هس  زا  یمـشچ 
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دراد . دربراک  الاب  ياهییامنگرزب 
راک نیا  دنناشوپیم و  میزینم  دیروئولف  اب  ار  اهزنل  حطـس  راک  نیا  يارب  ًالومعم  دـننکیم . هدودـنا  ار  اهنآ  اهیـسدع ، رتهب  درکراک  يارب 

دهدیم . شیازفا  ات 30 % ار  یسدع  ییانشور  لمع  نیا  دیامن . شبات  زاب  يرتمک  رون  ات  دوشیم  ثعاب 
پوکسلت  ياهناوت 

ییامنگرزب  کیکفت 3 . رون 2 . يروآعمج  . 1
رون  يروآعمج  - 1

هک تسا  یعیبـط  دوش  يروآعمج  يرتـشیب  رون  هچ  ره  تسا . رون  زا  يرتـشیب  حوطـس  يروآعـمج  پوکـسلت  ياـهراک  نیرتمهم  زا  یکی 
ینامـسآ نینچ  رد  دوشیم ، زاب  رتمیلیم  دودـح 6  کمدرم  رطق  کیرات  بش  کـی  رد  لاـثم  ناونع  هب  دوشیم . راکـشآ  رترونمک  مارجا 

دناهدهاشم . لباق  یلا 6  ردق 5/5  دودح  ات  یناگراتس 
دینیبب دـیناوتیم  ار  رونمک  ربارب  ات 100  هکلب  ربارب  هن 10  یمارجا  دـینکب  هاگن  ینامـسآ  نینچ  هب  رتمیتناس  رطق 6  هب  نیبرود  کی  اـب  رگا 

ارچ ؟
تـسد هب  ریز  يهطبار  زا  مـشچ  هـب  يرتمیتناـس  ءیـش 6  کـی  تحاـسم  تبـسن  نیارباـنب  رطق  رد  هن  دوشیم  عمج  تحاـسم  رد  روـن  اریز 

دیآیم :

ردق 9/12 و ات  يرتمیتناس  پوکسلت 15  کی  اب  ردق 5/10 ، ات  دینک  هاگن  ینامسآ  نینچ  هب  يرتمیلیم  یمشچود 50  نیبرود  کی  اب  رگا 
دید . ناوتیم  ار  ردق 8/14  ات  يرتمیتناس  پوکسلت 38  کی  اب 

کیکفت  ناوت  - 2
کیکفت ناوت  تسا . رتشیب  ریوصت  حوضو  دـشاب  رتشیب  پوکـسلت  کـیکفت  ناوت  هچره  دراد ، میقتـسم  يهطبار  حوضو  اـب  کـیکفت  ناوت 

هب ار  ود  نآ  مشچ  دشاب ، یسوق  يهقیقد  زا 6  رتمک  مشچ  سأر  زا  مسج  ود  نیب  يهیواز  هچنانچ  ینعی  تسا ، هقیقد  یلومعم 6  مشچ  کی 
دنیبیم  دحاو  یمسج  تروص 

زا : تسا  ترا  ــ بع دیجنسب  ار  دوخ  ـی  موجن رازبا  کیکفت  ناو  ــ دیناوتب ت هک  ياهدا  ــ هطبار س

ناوت هک  ارچ  تسا  بیرقت  اب  لومرف  نیا  هتبلا  تسا ، یسوق  يهیناث  بسح  رب  کیکفت  ناوت  رتمیتناس و  بسح  رب  یئیـش  رطق  هطبار  نیا  رد 
دراد . رون  جوم  لوط  هب  یگتسب  کیکفت 

ییامنگرزب  - 3
يهلصاف هب  یئیش  ینوناک  يهلصاف  تبسن  يهلیسو  هب  اهپوکـسلت  ییامنگرزب  تسا . نآ  ییامنگرزب  پوکـسلت  درکراک  نیرتروهـشم 

دهدیم . ماجنا  پوکسلت  هک  تسا  ياهیواز  ییامنگرزب  يهطساو  هب  عقاو  رد  لمع  نیا  دوشیم . هدیجنس  یمشچ  ینوناک 
دیآ . مشچ  هب  رتکیدزن  ءیش  ریوصت  هک  دوشیم  بجوم  بیترت  نیا  هب  ددرگیم و  ببس  ار  ندش  رتکیدزن  ریوصت  يهیواز  شیازفا 

داجیا ار  الاب  دایز و  ياـهییامنگرزب  ود  نیا  بیکرت  اـی  یئیـش و  ینوناـک  يهلـصاف  ندرک  مک  اـی  شیازفا و  اـب  ناوت  یم  هطبار  نیا  قبط 
تسا : هجاوم  ییاهتیدودحم  اب  یلمع  رظن  زا  نیا  اما  دومن 

ریوصت زیامت  حوضو و  دوش  رتشیب  ییامنگرزب  هچ  ره  دـهاکیم . ریوصت  حوضو  زا  يزاـجم ، يهیواز  ندـش  داـیز  اـب  ندومن ، گرزب  . 1
تسا . رتمک 

دنکیم . مک  ار  ریوصت  رون  ییامنگرزب  شیازفا  . 2
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دنکیم . مک  ار  یعقاو  دید  نادیم  ییامنگرزب  شیازفا  . 3
يهنماد تسا . یلوبق  لـباق  دـح  رد  ریوصت  نآ  رد  هک  دـشاب  ياهزاـب  رد  دـیاب  پوکـسلت  کـی  ییاـمنگرزب  دـیآیم : نینچ  فیراـعت  رد 

دریگیم : رارق  ریز  يهطبار  رد  فیرعت  قبط  ییامنگرزب 

يرتمیتناس پوکـسلت 10  کـی  رد  لاـثم  ناونع  هب  تسا . رتمیلیم  بسح  رب  پوکـسلت  رطق   D ییامنگرزب و رادـقم   m هطبار نـیا  رد 
دوشیم : فیرعت  نینچ  ریوصت  يارب  بسانم  يهزاب 

یگتسب رظان  دصر و  طیحم  یمشچ و  تیفیک  پوکسلت ، يهنیآ  تیفیک  مسج ، ییانشور  نوچ  يرگید  لماوع  هب  یبیرقت و  ددع  نیا  هتبلا 
دراد .

اهپوکسلتویدار  - 2
ره دهد . شیازفا  ار  وا  دصر  ییاناوت  تسناوتیم  هک  دومن  حلسم  يرازبا  هب  ار  دوخ  مشچ  پوکسلت ، نتخاس  اب  هلیلاگ  مهد  نرق  رخاوا  رد 

زونه عوضوم  لصا  اما  دنوشیم ، دـیلوت  یحارط و  دوب ، هتخاس  هلیلاگ  هچنآ  زا  رتساسح  رتيوق و  بتارم  هب  ییاهپوکـسلت  هزورما  دـنچ 
هیهت يریوصت  نآ  نتخاس  زکرمتم  يروآعمج و  اب  پوکـسلت  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرون  دـیاب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . هدرکن  رییغت 

دیامن .
عقاو رد  درب . رون  ندوب  یسیطانغمورتکلا  تیهام  هب  یپ  يدالیم  مهدزون  نرق  رد  یسیلگنا  يهتسجرب  نادکیزیف  لوسکام ، كرالک  زمیج 

زا ریوصت  داجیا  هب  رداق  طقف  ام  مشچ  اما  دنریگیم ، رب  رد  ار  ياهدرتسگ  فیط  دـنوشیمن و  دودـحم  رون  هب  اهنت  یـسیطانغمورتکلا  جاوما 
هب هدش  لاسرا  ياهجوم  لوط  ریاس  كرد  هدهاشم و  يارب  میمانیم . رون  ار  نآ  ام  هک  دشابیم  هدرتسگ  فیط  نیا  زا  یـصاخ  يهدودـحم 

میراد . ریوصت  ای  توص  لکش  هب  اهنآ  يزاسراکشآ  زیلانآ و  يروآعمج ، تهج  يرازبا  هب  جایتحا  ام ، بناج 
هب هجوت  اب  ار  جاوما  نیا  دنریگیمرب . رد  ار  گرزب  رایسب  ات  کچوک  رایسب  ياهجوم  لوط  زا  یعیسو  رایسب  فیط  یسیطانغمورتکلا  جاوما 
ات رتمیتناس  زا 9^-10  رتکچوک  ییاهجوم  لوط  اب  اماگ  جاوما  هک  دننکیم  يدنبمیسقت  فلتخم  هتسد ي  تفه  هب  جوم  لوط  يهزادنا 

ناسنا مشچ  طسوت  ندـید  لباق  هک  يرون  جاوما  يهدودـحم  دـنوشیم . لماش  ار  رتمیتناس  زا 10  رتگرزب  جوم  لوط  اـب  ییویدار  جاوـما 
اب نامزمه  اماگ ، جاوما  تمس  هب  ییویدار  جاوما  تمـس  زا  تکرح  اب  تسا . هدرتسگ  فیط  نیا  زا  یکچوک  رایـسب  يهدودحم  دنـشابیم ،

دباییم . شیازفا  جوم  يژرنا  هجیتن  رد  نآ و  سناکرف  جوم ، لوط  شهاک 
هب هک  دوشیم  وربور  یلکـشم  اب  یـسیطانغمورتکلا  جاوما  يزاسراکـشآ  تفاـیرد و  دریگیم ، ماـجنا  نیمز  حطـس  زا  دـصر  هک  یماـگنه 

هدـنکارپ بذـج و  اب  مه  نآ  ییویدار ، ویوورکیام و  یئرم ، جاوما  يهدودـحم  هب  اهنت  نیمز  ّوج  ددرگیم . طوبرم  نیمز  ظـیلغ  ّوج  تارثا 
اب هک  دوشیم  هدهاشم  دنوشیم ، بوسحم  ییویدار  جاوما  زا  یشخب  ویوورکیام  جاوما  هک  اجنآ  زا  دهدیم . روبع  هزاجا  رایـسب ، نتخاس 

دوشیم . هدوشگ  يوامس  مارجا  دصر  يارب  يرگید  هار  نامسآ ، زا  هدش  لیسگ  ییویدار  جاوما  عیسو  يهدودحم  يزاسراکشآ 
هتکن نیا  هب  اهراب  اهراب و  درک ، فشک  ار  پوکسلت  ویدار  یقافتا  روط  هب  ( K.Jansky  ) یکسناج لراک  هک  لاس 1310  زا  ناسانشرتخا 

تسا . نآ  ندید  هب  رداق  ناسنا  مشچ  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتارف  رایسب  ناهج  هک  دناهدرب  یپ 
رایسب تایئزج  اماگ  يهعـشا  يهعـشا X و  ياهپوکـسلت  شفنب و  ياروام  زمرق و  ریز  ياهزاسراکـشآ  اهپوکـسلت ، ویدار  زا  هدافتـسا  اب 

ناوتیمن هک  تسا  اهرتخاپت  اههلاچهایـس و  نوچمه  یبیجع  مارجا  زا  ولمم  ناهیک  هک  دش  مولعم  تسا و  هدـش  راکـشآ  ناهیک  زا  یقیقد 
بیجع و ياهزیچ  سیطانغمورتکلا  فیط  زا  تمسق  ره  تقیقح  رد  درک . هدهاشم  يرون  پوکسلت  کی  یمشچ  یسدع  يارو  زا  ار  اهنآ 

تسا . هداد  هئارا  ناسانشرتخا  هب  ار  يدرف  هب  رصحنم 
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رایـسب یلک  راتخاس  رظن  زا  هک  دنمانیم  ییویدار  پوکـسلت  ار  دریگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  نامـسآ  ییویدار  يهدهاشم  يارب  هک  يرازبا 
زاسراکـشآ کی  ریاف و  یلپمآ  کی  نتنآ ، کی  زا  یلومعم  ياهویدار  دننامه  هک  ینعم  نیدـب  دـنکیم ، لمع  یلومعم  يویدار  کی  هیبش 

هدافتـسا ینویزیولت  ياههدـنریگ  رد  هچنآ  ریظن  یبطق ، ود  جوم  مین  یلومعم  هداس و  نتنآ  کی  زا  دـنناوتیم  اهنتنآ  تسا . هدـش  لیکـشت 
دنشاب . يرتم  میظع 300  ياهباقشب  هب  زهجم  ياهنتنآ  ات  دوشیم ،

زا جاوما  يهدننک  يروآعمج  حطس  ندوب  گرزب  تسا ، قداص  اهنآ  يرون  ياتمه  دروم  رد  هچنآ  دننامه  زین  ییویدار  ياهپوکسلت  رد 
دشابیم . دیفم  هبنج  ود 

یمیقتسم تبسن  کیکفت  ناوت  هکنیا  مود  دباییم و  شیازفا  رود  یلیخ  ای  فیعض و  عبانم  دصر  يارب  جاوما  يروآعمج  ناوت  هکنآ  لوا 
دهاوخ شیازفا  ریوصت  تاییزج  يزاسادج  يارب  نآ  ییاناوت  دـشاب ، رتشیب  یپوکـسلت  کیکفت  تردـق  هچ ، ره  دراد . نتنآ  باقـشب  رطق  اب 
حطـس هچ  ره  دراد . اـهنآ  جوم  لوط  جاوما و  يهدـننک  يروآعـمج  حطـس  اـب  یگنتاـگنت  يهطبار  اهپوکـسلت  کـیکفت  تردـق  تفاـی .
لکشم دباییم . شیازفا  پوکـسلت  کیکفت  تردق  دنـشاب ، رتکچوک  یـسیطانغمورتکلا  جاوما  جوم  لوط  رتگرزب و  هدننک  يروآعمج 

دراد . سکع  تبسن  یتفایرد  جوم  لوط  اب  پوکسلت  کی  کیکفت  تردق  هک  دوشیم  عورش  اجنیا  زا  ییویدار  ياهپوکسلت 
جوم 4- لوط  يهدودـحم  رد  یجاوما  يزاسراکـشآ  يروآعمج و  هب  فظوم  هک  دوخ  يرون  نایاتمه  لباقم  رد  ییویدار  ياهپوکـسلت 

يروآعمج ار  رتم  نیدـنچ  ات  رتمیلیم  کـی  زا  جوم ، لوط  عیـسو  يهنماد  اـب  یجاوما  یتسیاـبیم  دنـشابیم ، رتمیتناـس  اـت 5^-10   10^
کی کیکفت  تردق  لاثم  يارب  دنک . ادـیپ  شهاک  تدـش  هب  اهپوکـسلت  زا  هنوگ  نیا  کیکفت  ناوت  هک  دوشیم  ثعاب  رما  نیا  دـنیامن .
نیمه اب  صوصخ ، هب  ییویدار  پوکـسلت  کی  کیکفت  تردق  هک  یلاح  رد  تسا ، یـسوق  يهیناث   2/0 يرتمیتناس ، يرون 50  پوکسلت 

نینچ هک  میمهفیم  تـسا  یـسوق  يهـجرد  اـهنت 5/0  نامـسآ  رد  هاـم  لـماک  صرق  هک  مینادـب  رگا  دوـب . دـهاوخ  هجرد  هناـهد 138  رطق 
دنیبب . دناوتیمن  ًالصا  ار  هام  یپوکسلت  نینچ  درادن . ییاراک  ًالمع  یپوکسلت 

ار دـصر  ناوتیم  زین  يربا  ياوه  زور و  رون  رد  یتح  هک  تسا  نیا  نامـسآ ، يهدـهاشم  يارب  ییویدار  جاوما  زا  هدافتـسا  يهدـمع  تیزم 
ار ام  فارطا  یبآ  نشور و  ياهیال  هک  دوشیم  ثعاب  نیمز  ّوج  ِيزاگ  ياهلوکلوم  طـسوت  دیـشروخ  رون  شخپ  زور  لوط  رد  داد . همادا 

نامرـس يـالاب  غورف  مک  ياههراتـس  ندـید  هب  رداـق  نآ  ناـیم  زا  هک  تسا  يدـح  هـب  زور  رد  نـیمز  ّوـج  ییانـشور  تدـش  دـنک . هطاـحا 
رون نینچمه  درک . تیؤر  زور  لوط  رد  ناوتیم  ار  هام  صاخ ، ياهنامز  یـضعب  رد  اـی  دیـشروخ و  دـننام  يرونرپ  مرج  اـهنت  میوشیمن .

زا مادکچیه  تسا . هتسباو  رون  کچوک  جوم  لوط  هب  عوضوم  نیا  دشابیمن . بآ  راخب  مکارتم  میخـض و  ياههیال  زا  رذگ  هب  رداق  یئرم 
دـصر تایلمع  دـنوشیمن و  هتخانـش  محازم  اـی  عناـم و  دـنراد  هک  یگرزب  ياـهجوم  لوط  اـب  ییویدار  جاوما  يارب  دـش  داـی  هک  يدراوم 

دراد . همادا  هتسویپ  ییویدار 
یساسا لکشم  کی  وکیروتروپ ، روشک  رد  عقاو  وبیسرآ  يرتم  پوکسلت 305  ویدار  ریظن  میظع ، رایسب  ییویدار  ياهپوکسلت  دروم  رد 

زا دـشابیم . نکمم  ریغ  رظن ، دروـم  يهژوـس  يور  میظنت  يارب  یمیظع  يهعوـمجم  نینچ  نداد  تکرح  هک  تسا  نیا  نآ ، دراد و  دوـجو 
، دیشروخ ای  شدوخ و  رود  هب  نیمز  شخرچ  رثا  رد  ات  دننک  ربص  ردقنآ  دیاب  صاخ ، يوامـس  مرج  کی  دصر  يارب  نادنمـشناد  ور  نیا 

دریگ . رارق  گرزب  باقشب  نیا  دید  ياتسار  رد  فده 
ویدار زا  هدافتـسا  تخاـس و  رد  يرگید  شور  رتـشیب ، کـیکفت  تردـق  هب  یباـیتسد  هب  زاـین  لـیلد  هب  نـینچمه  لکـشم و  نـیا  عـفر  يارب 

تسا . ییویدار  یجنسلخادت  رب  ینتبم  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  اهپوکسلت 
میظنت یصاخ  تهج  رد  يرتویپماک  ياههدننک  تیاده  کمک  اب  رتکچوک ، تبـسن  هب  پوکـسلت  ویدار  دنچ  زا  ياهعومجم  شور  نیا  رد 
شور زا  هدافتسا  اب  ییویدار  ناسانشرتخا  دیآ . تسد  هب  یحـضاو  دحاو و  ریوصت  ات  دوشیم  زیلانآ  اهنآ  زا  یتفایرد  ياهلانگیـس  هدش و 

انبم طخ  هک  یطخ  يور  ار  اـهنتنآ  شور  نیا  رد  دنتـسه . یـسوق  يهیناـث   001/0 رب نوزفا  یتقد  اب  نامـسآ  دـصر  هب  رداق  یجنـسلخادت 
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دننکیم . بصن  مه  لابند  هب  دوشیم ، هدیمان 
عجرم بصن  هب  تبـسن  ار  طخ  يهیواز  ناوتب  موزل  تروص  رد  ات  دریگیم  تروص  اـنبم  طـخ  رب  دومع  یلیر  يور  اـهنتنآ  بصن  ًـالومعم 

تفایرد ار  یناسکی  جوم  یتوافتم ، ینامز  لـصاوف  رد  اهپوکـسلت  دنـشابن ، اـنبم  طـخ  رب  دومع  یتفاـیرد  جاوما  هچناـنچ  لاـح  داد . رییغت 
دننکیم .

یبوخ رایسب  تقد  اب  ار  ییویدار  عبنم  تیعقوم  ناوتیم  اهلانگیس ، تفایرد  ینامز  لصاوف  هب  هجوت  یضایر و  ياهمتیروگلا  زا  هدافتـسا  اب 
رد تفای . دهاوخ  شیازفا  يریگهزادنا  تقد  هجیتن  رد  ینامز و  فالتخا  دشاب ، رتشیب  رگیدکی  زا  اهپوکسلت  يهلصاف  هچ  ره  دز . نیمخت 

دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  دحاو  پوکسلت  باقشب  رطق  لداعم  پوکسلت ، نیرخآ  ات  نیلوا  يهلصاف  شور ، نیا 
دراد و رارق  اکیرمآ  يوکیزکموین  رد  هک  دشابیم  ( VLA « ) گرزب یلیخ  يهیارآ   » مان اب  ياهعومجم  اهپوکسلت ، هنوگ  نیا  زا  ياهنومن 

. تسا رتمولیک  نآ 36  يانبم  طخ  لوط 
هب هک  دـناهتفرگ  رارق  ییاـهلیر  يور  اـهنتنآ  تسا . هدـش  لیکـشت  رتـم  باقـشب 25  رطق  اب  پوکـسلت  ددـع  زا 27  میظع  هعوـمجم  نـیا 

دنیامن . میظنت  فلتخم  ياهنامدیچ  عاونا  رد  ار  اهنآ  دنناوتب  دهدیم  هزاجا  نادنمشناد 
اماگ  يوترپ  سکیا و  يوترپ  ياهپوکسلت  - 3

دنناوتیم یتحار  هب  اهوترپ  نیا  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، يرون  ياهپوکسلت  هیبش  زین  اماگ  وترپ  سکیا و  وترپ  ياهپوکـسلت  راک  لوصا 
دراد . یپ  رد  ار  يدایز  ياهيراوشد  عوضوم  نیا  هک  دننک  روبع  اههشیش  اهزلف و  رتشیب  زا 

تـسکش ثعاب  دناوتیم  تسا و  هدش  هتخاس  نیگنـس  ياهزلف  زا  هک  دـننکیم  هدافتـسا  ییاههنیآ  زا  سکیا  وترپ  ياهپوکـسلت  زا  یخرب 
زا عنام  يدایز  دودح  ات  نیمز  وج  هک  تسا  نآ  تسناد  اهپوکـسلت  نیا  دروم  رد  دیاب  هک  ياهتکن  دوش . يدورو  ياهوترپ  ياهجرد  دنچ 

درک . رقتسم  اضف  رد  ار  اهپوکسلت  نیا  دیاب  اهوترپ  نیا  یسررب  يارب  لیلد  نیمه  هب  دوشیم . نیمز  حطس  هب  اهوترپ  نیا  دورو 

یمشچود ياه  نیبرود  - 2

. دنتسه موجن  ملع  ياهرازبا  نیرتدربراکرپ  زا  یمشچود  ياهنیبرود 
یجورخ 4. کمدرم  ییامنگرزب 3 . یئیش 2 . یسدع  رطق  . 1 دوشیم : هجوت  ریز  دراوم  نیا  هب  یمـشچود  نیبرود  باختنا  يارب  ًالومعم 

دید  يهیواز 
هدش و برض  مه  رد  ددع  ود  نیا  دوشیم . کح  ددع  ود  یمشچود ، ياهنیبرود  يور  رب  ًالومعم  میـسانشب  ار  اهرتماراپ  نیا  هکنآ  يارب 

نیبرود يهندـب  يور  رب  رگا  نیارباـنب  رتـمیلیم . بـسحرب  یئیـش  رطق  نازیم   b تسا و ییاـمنگرزب  رگناـشن   a ددـع . a×b زا دـنترابع 
تسا . یئیش  رطق  رتمیلیم  ییامنگرزب و 50  ربارب  ياراد 7  نیبرود  نیا  دوب  هدش  کح  ددع 50×7  یمشچود 

. توف ای  درای و  بسح  رب  نآ  هباشم  اـی   122m/1000m لث ــ تسا م يدد  ــ هدش ع ک  ــ اهنیبرود ح يور  رب  ًالومعم  هک  يرگ  ــ ید ددـع 
نادیم ياراد  هدش ، کح  نآ  يور  رب   122m/1000m ددع هک  ینیبرود  لاثم  يارب  تسا  یمشچود  نیبرود  دید  نادیم  رگنایب  ددع  نیا 
يهیواز دـیریگب  تناژنات  كرآ  رب 1000 ، میـسقت 122  زا  ینعی  هطبار  نیا  زا  امـش  رگا  تسا . يرتـم  يهلـصاف 1000  رد  يرتم  دید 122 

تسا . هجرد  دودح 3/6  نیبرود  نیا  يهیواز  هنومن  يارب  هک  دیآیم  تسد  هب  نیبرود 
. تسا یمشچود  نیبرود  یجورخ  کمدرم  لصاح  ددع  دینک  میـسقت   a رب ار   b ددـع رگا  تسا ، یجورخ  کمدرم  نازیم  رگید  يهتکن 

تسا . دودح 7  یجورخ  کمدرم  نازیم  تسا  هدش  کح  ددع 50×7  هک  ینیبرود  رد  لاثم  يارب 
ییامنگرزب 7 لقادح  رتمیلیم ، یئیش 50  رطق  لقادح  تسا : زاین  دروم  ریداقم  نیا  دصر  تهج  بسانم  یمشچود  نیبرود  باختنا  يارب 

. رتمیلیم یجورخ 7  کمدرم  رثکادح  رتمیلیم و  یجورخ 3  کمدرم  لقادح  ربارب ،
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( يرادرب هشقن  نیبرود   ) تیلودوئت - 3

تیعقوم یموجن  مارجا  يریگ  هزادنا  قیرط  زا  ناوتب  نآ  يهلیسو  هب  هک  لمح  لباق  یلیاسو  نتشاد  يرادربهشقن ، لثم  یصاخ  دصاقم  يارب 
. دشابیم لیاسو  لیبق  نیا  زا  يرادربهشقن ) نیبرود   ) تیلودوئت تسا . دیفم  رایسب  درک  نییعت  ار  رظان  کی 

هدش هتشاذگ  راک  نییوم  طوطخ  اب  کبشم  يهشیش  کی  نآ  رد  هک  تسا  مئاق  یمشچ  کی  اب  کچوک  پوکسلت  کی  تیلودوئت  ًالوصا ،
ناوتیم هک  يروط  هب  هدـش ، هداد  رارق  نوتـس  ود  نیب  یقفا  روحم  کی  تسا . هدـیدرگ  بصن  هیاپ  کی  رب  یعاـفترا  تمـس ـ  تلاـح  هب  و 
ناوتیم هک  يوحن  هب  دناهدش  تباث  شخرچ  لباق  يهقلح  کی  يور  رب  روکذم  ياهنوتـس  درک . میظنت  عافترا  هزادنا  ره  هب  ار  پوکـسلت 

تفر . هناشن  یتمس  يهیواز  ره  يوس  هب  ار  یقفا  روحم 
مـسج ره  عافترا  تمـس و  يهیواز  يریگهزادـنا  درک . اپ  رب  یلحم  ره  رد  یلکلا  ياهزارت  وزارت  ياهچـیپ  طـسوت  ناوتیم  ار  هاگتـسد  نیا 

یعـضوم ياهيریگهزادـنا  ماـجنا  يارب  دریگیم . تروـص  تسا ، لـصتم  روکذـم  روـحم  ود  هب  هک  یجردـم  ریاود  يهلیـسو  هـب  يواـمس 
ًالوصا هک  ییاطخ  اب  ناوتیم  ار  یعضوم  ياهيریگهزادنا  دریگیم . رارق  یئیـش  یـسدع  يور  رب  هک  تسا  هدش  هیهت  ییاهرتلیف  دیـشروخ 

رد مسج  کی  عضوم  تبث  ای  نیعم  ياهنامز  رد  فلتخم  مارجا  عضاوم  تبث  اب  ناوتیم  داد . ماجنا  تسا  یـسوق  يهیناـث  دـنچ  نآ  رادـقم 
تـسکش يارب  مزال  تاحیحـصت  ندرک  روظنم  زا  سپ  راـک  نیا  هتبلا  درک . نییعت  ار  رظاـن  ییاـیفارغج  تیعقوم  نیعم ، یناـمز  تدـم  لوط 

دریگیم . تروص  دراوم  ریاس  و  مینک ) هدهاشم  ار  دیشروخ  ای  هام  رگا   ) رطق يهمین  يوج ،
. دندرگیم میظنت  عیرس  یلیخ  هک  دوشیم  هدافتسا  ییاهتیلودوئت  زا  رامقا ، يریگدر  يارب 

تناتسکس - 4

يوامس مارجا  عافترا  يریگهزادنا  نآ  زا  هدافتسا  يهوحن  نیرتهداس  تساهایرد . رد  يدرونایرد  يارب  ياهلیسو  صخا  روط  هب  تناتـسکس 
کبـس یفاک  دح  هب  تناتـسکس  درک . نییعت  ناوتیم  ار  رظان  ییایفارغج  تیعقوم  نیعم ، ياهنامز  رد  مارجا  عافترا  يریگهزادنا  زا  تسا .

تشاد هگن  تسد  رد  ار  نآ  ناوتیم  هک  يروط  هب  تسا  روج  عمج و  و 
يهنیآ هب  هک  لوا  يهنیآ  دراد . هگن  ار  نآ  دـناوتیم  رظاـن  هک  يروـط  هـب  دنلـصتم  تـسا  هتـسد  کـی  ياراد  هـک  یبوچراـچ  هـب  هـنیآ  ود 

رد دخرچیم . درذگیم ، هنیآ  يهدش  دودـنا  حطـس  زا  هک  يروحم  لوح  مرها  نیا  هک  تسا  لصتم  یمرها  هب  تسا  روهـشم   ، I صخاش ،
نییاـپ تمـسق  هک  ياهدـش  يدـنبهجرد  سوـق  يور  رب  ار  صخاـش  يهـنیآ  يهـیواز  هـک  دراد  رارق  هـینرو  کـی  مرها ، نـیا  رگید  ياـهتنا 

يور رب  یتباـث  تـهج  رد  تـسا  فورعم   ، H قفا ، يهنیآ  هب  هک  مود  يهنیآ  دـناوخ . ناوتیم  دـهدیم  لیکـشت  ار  تناتـسکس  بوچراـچ 
نآ ینییاـپ  يهمین  هک  یلاـح  رد  تسا  فافـش  نآ  ییـالاب  يهمین  تسا . هدـش  میـسقت  همین  ود  هب  هنیآ  نیا  تسا . هدـش  بـصن  بوچراـچ 
ود قیرط  زا  ار  نادیم  زین  قفا و  نامزمه  روط  هب  دوشیم  ببس  قفا  یتمسق  ود  يهنیآ  پوکـسلت ، اب  نادیم  يهدهاشم  ماگنه  تسا . هدودنا 

درک . هدهاشم  دیآیم  دیدپ   H يهنیآ ینییاپ  يهمین  يهنیآ I و  زا  هک  یباتزاب 
دوشیم . بصن   H و I يهنیآ ود  ره  يور  رب  تسا و  توافتم  اهنآ  تدش  هک  دراد  دوجو  ییاهرتلیف  يدیشروخ  تادهاشم  يارب 

. دننکیم هئارا  قفا  زا  یتخاونکی  ریوصت   H يهنیآ فافش  تمسق  يهنیآ I و  دنیزاوم ،  H و I ياههنیآ حوطس  هک  یماگنه  تسا  حضاو 
ار صخاش  ای  تباث  يهطقن  بیترت  نیدب  درک ، قبطنم  رگیدـکی  رب  ار  ریوصت  ود  ناوتیم  هدـش ، بصن  نآ  رب   I يهنیآ هک  یمرها  میظنت  اب 

دننکیم . نییعت  هدش  يدنبهجرد  سایقم  يور  رب 
يور رب  روکذـم  مسج  دـسر  رظن  هب  هک  مینکیم  میظنت  يروط  ار   I يهنیآ يهدـنرادهگن  مرها  يوامـس ، مسج  کی  عافترا  نییعت  زا  سپ 

هک ياهیواز  سپ  دهدیم ، رییغت  شبات  يهیواز  ربارب  ود  يهزادـنا  هب  ار  يرون  وترپ  تکرح  تهج  هنیآ ، کی  باتزاب  نوچ  دراد . رارق  قفا 
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تسا . قباطم  مسج  نآ  يرهاظ  عافترا  ربارب  ود  اب  دوشیم  هدناوخ  هدش  يدنبهجرد  سایقم  يور  رب 
عافترا قیقد  مقر  نییعت  زا  لـبق  دـناهدرک . تبث   5 ° ار شخرچ  زا   10 ° ره هدـش و  تیاعر  روکذـم  سایقم  يدـنبهجرد  رد  عوضوم  نیا 

. داد تروص  یتاحیحـصت  يوج  تسکـش  زین  قفا و  زا  رظان  عاـفترا  صخاـش ، يهطقن  عضوم  رد  ییاـطخ  ره  يازا  هب  دـیاب  مسج ، یقیقح 
. تسا یسوق  يهیناث  ات 10  نیب 5  ًالامتحا  عضاوم  نییعت  رد  تحص  مدع  نازیم 

تاتسولس - 5

اضف رد  هک  دهدیم  يریوصت  لیکشت  دوریم و  راک  هب  يدیشروخ  تادهاشم  رد  ًابلاغ  هک  تسا  ياهژیو  يهدننکعمج  متسیس  تاتـسولس 
کی يالاب  رد  ار  تاتسولس  ياهمتسیس  رثکا  دنکیم . هداس  ار  لیلحت  هیزجت و  نیگنس  رازبا  لیاسو و  ندرب  راک  هب  هوالع  هب  تسا و  تباث 

. دنامیم تباث  يرتهداس  وحن  هب  نیمز  ریز  رد  امد  تارییغت  اریز  دننکیم ، بصن  نیمز  حطس  ریز  رد  ار  هیزجت  ياههاگتـسد  رازبا و  جرب و 
هدش يروآعمج  تاعشعشت  روبع  ریسم  دنکیم و  کمک  دید  طیارش  ندش  رتهب  هب  نیمز  حطس  زا  رتالاب  یعافترا  رد  تاتسولس  نداد  رارق 

محازم ياهنایرج  زا  هدش  يدنبقیاع  ترارح  رظن  زا  هک  هلول  کی  رد  نآ  نداد  رارق  اب  ناوتیم  يزاجم  روط  هب  ار  هیزجت  ياههاگتـسد  ات 
. تشاد رود  ییاوه 

هک هدش  بصن  كرخ  کی  يور  رب  يروط  هب  لوا  يهنیآ  تسا . هدـش  لیکـشت  رودـم  تخت  يهنیآ  ود  زا  تاتـسولس  يروآعمج  متـسیس 
کی نورد  هب  ار  يرون  وترپ  مود  حطـسم  يهنیآ  درذـگیم . نآ  زکرم  زا  تسا و  نآ  يولج  يهدـننکسکعنم  حطـس  يزاوم  یبطق  روحم 

روط هب  اهمتـسیس  یخرب  رد  هتبلا  دـنکیم . سکعنم  دایز  ینوناک  يهلـصاف  اب  یئیـش  یـسدع  کی  ًـالثم  ریوصت  يهدنهدلیکـشت  يهلیـسو 
دوشیم . هدافتسا  یباتزاب  لیاسو  زا  لماک 

مینک . لابند  ار  يوامس  مارجا  دنکیم  رداق  ار  ام  نیمز ، یشخرچ  تعرس  فصن  لداعم  یتعرس  اب  یبطق  روحم  لوح  لوا  يهنیآ  شخرچ 
بصن يدیـشروخ  جرب  کی  رد  روکذم  هاگتـسد  رد  هک  یتلاح  رد  دیآیم . تسد  هب  یتوافتم  ياهلیم  هنیآ  ود  یبسن  ياهتلاح  میظنت  اب 

یجک نازیم  دناوتیم  تاتـسولس  مود  يهنیآ  تکرح  هجیتن ، رد  دـنراد و  رارق  تباث  یتیعقوم  رد  ریوصت  يهدنهدلیکـشت  ياههنیآ  هدـش ،
دهد . رییغت  ار  نآ 

يازا هب  دـنک . تکرح  بونج  لامـش ـ  طـخ  دادـتما  رد  دـناوتیم  هک  هدـش  هداد  رارق  یکرحتم  يهلیـسو  يور  رب  نآ  روتوم  لوا و  يهنیآ 
درک . میظنت  دیاب  ار  مود  يهنیآ  یجک  رادقم  كرحتم و  يهلیسو  نیا  تیعقوم  توافتم  ياهلیم 

، تسا لوا  يهنیآ  سردید  زا  نامـسآ  زا  ییاهتمـسق  ندیناشوپ  نآ  دیآیم و  شیپ  مود  يهنیآ  طسوت  هک  یلکـشم  رب  ندـمآ  قئاف  يارب 
يهنیآ زا  هک  يراهنلافصن  يوس  ود  رد  اهلیر  نیا  دناهدرک . هیبعت  دنکیم  لمح  ار  لوا  يهنیآ  هک  ياهلیسو  يارب  لیر  يرس  ود  ًالومعم 

لبق ياهدصر  يارب  قرش  تمس  ياهلیر  هک  درک  روصت  ناوتیم  یگداس  هب  يدیـشروخ  تادهاشم  رد  دناهدش . هدیـشک  درذگیم  مود 
راـهنلافصن زا  روـبع  زا  دـعب  ياهدـصر  يارب  روکذـم  يهلیــسو  دـناهدش و  هیبـعت  یهاگحبــص ) ياهدـصر   ) يراـهنلافصن زا  روـبع  زا 

دوش . لقتنم  برغ  تمس  ياهلیر  هب  دیاب  رهظزادعب ) ياهدصر  )
نیا دوشیم . هدافتسا  دیشروخ  زا  يریوصت  هئارا  يارب  تاقوا  ياهراپ  رد  اهنآ  زا  هک  دراد  دوجو  زین  رگید  يهدننک  عمج  متـسیس  ود  هتبلا 

ریوصت زکرم  هچرگ  هک  تسا  نیا  رد  تاتسویله  تیزم  دنراد . مان  ( Siderostat  ) تاتسردیاس و  ( Heliostat  ) تاتسویله اهمتسیس 
هک تـسا  ياهنیآکـت  ياهعوـمجم  ًـالوصا  تاتـسردیاس  دـخرچیم . یمارآ  هـب  ریوـصت  یلو  دراد ، رارق  تباـث  یتیعـضو  رد  يدیـشروخ 

تسا . هدیچیپ  يدح  ات  اتسیا  نکاس و  ریوصت  کی  هب  یبایتسد  يارب  نآ  روتوم  درکلمع 
متـسیس نیا  دـشابیم و  رتم  نآ 5/1  يهنیآ  رطق  تـسا . تاتـسویله  کـی  زا  ياهنوـمن  ( Mc Math  ) ثام كام  يدیـشروخ  پوکـسلت 

. دراد انهپ  رتمیتناس  هک 80  دهدیم  يریوصت  لیکشت 
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( راگن جات   ) راگن نمرخ  - 6

نمرخ ییانـشور  دـننیبب . دنتـسناوتیم  دیـشروخ  یلک  یگتفرگ  عقوم  رد  اـهنت  ار  دیـشروخ  جاـت )  ) نمرخ راـگننمرخ ، عارتـخا  زا  لـبق  اـت 
رد ییاج  رد  دصر  لحم  حیحص  باختنا  اب  دوجو ، نیا  اب  تسا . رتمک  زور  ماگنه  دیشروخ  فارطا  نامسآ  ییانشور  زا  ًالومعم  دیـشروخ 

. دوشیم رتشیب  دیشروخ  جات )  ) نمرخ ندید  سناش  هتفای و  لیلقت  دیشروخ  فارطا  يهدش  هدنکارپ  رون  رادقم  اههوک  تاعافترا 
. ددرگیم دیـشروخ  نمرخ  دـصر  عناـم  دوخ  يهبون  هب  نیا  دوشیم و  يروـن  متـسیس  رد  روـن  یگدـنکارپ  ثعاـب  یلوـمعم  پوکـسلت  ره 

لقادح هب  ار  هدـنکارپ  رون  هک  هدـش  هئارا  دـشابیم  دیـشروخ  صرق  يهدـنناشوپ  هعطق  کی  ياراد  هک  راگننمرخ  مان  هب  ياهژیو  هاگتـسد 
دهدیم . شهاک 

ثعاب هک  یگدیشارخ  اوه و  بابح  نوچ  یبیاعم  زا  ات  هدش  باختنا  يروط  ًاصوصخ  هک  تسا  يرـصنعکت  یـسدع  کی  یئیـش  یـسدع 
ار نآ  زا  لصاح  رون  دناشوپب و  ار  دیـشروخ  صرق  ات  هدش  بصن  نادیم  یـسدع  يور  رب  يزلف  طورخم  کی  دشاب . يراع  دنوشیم  قرفت 

هتـشاذگ راک  نیبرود  یئیـش  زا  لبق  ییاج  رد  يزکرم  کچوک  يهدـنناشوپ  کی  اب  یمگارفاید  دـنک . سکعنم  يرون  ریـسم  زا  جراـخ  هب 
کت یئیـش  زا  یـشان  یگنر  ییامنجـک  هچرگ  دـنک . فذـح  دوشیم ، هتـسکش  راگن  نمرخ  یئیـش  یـسدع  طـسوت  هک  ار  يرون  اـت  هدـش 
رثؤم جوم  لوط  کچوک  دـناب  کی  يارب  اهنت  لحم  ره  رد  هدـنناشوپ  دوجو  یلو  درک  ناربج  نیبرود  یـسدع  طسوت  ناوتیم  ار  يرـصنع 

هدافتـسا کچوک  دـناب  اب  ییاـهرتلیف  زا  دیـشروخ  نمرخ  يریگهزادـنا  رد  ًاـبلاغ  اریز  دوشیمن  بوسحم  یگرزب  بیع  عوضوم  نیا  تسا .
درک . هدافتسا  یعیسو  ياهجوم  لوط  رد  هاگتسد  نیا  زا  ناوتیم  دیشروخ  صرق  يهدنناشوپ  لحم  میظنت  اب  دوشیم .

طوطخ دوشیم  ببس  نیا  داد و  ماجنا  ناوتیم  یگتفرگ  دیشروخ  کی  نامز  هب  تبـسن  ار  يرتینالوط  تادهاشم  راگننمرخ ، کمک  هب 
ياهلیـسو راگننمرخ  نیعم ، ینامز  لصاوف  رد  يرادربسکع  اـب  هوـالع  هب  دریگ . رارق  یـسررب  دروم  دیـشروخ  نمرخ  زا  یگنرمک  یفیط 

. تسا دیشروخ  ياههنابز  لیکشت  دشر و  لحارم  تبث  يارب 

نوسلکیام يا  هراتس  جنس  لخادت  - 7

اهنآ يرهاظ  رطق  يریگهزادنا  ناهج  ياهپوکسلت  نیرتگرزب  اب  یتح  هک  تسا  دایز  يردق  هب  اهنآ  رطق  تبسن  هب  ناگراتـس  يهلـصاف 
يارب هـک  یجنـسلخادت  شور  ندرب  راـک  هـب  اـب  نوسلکیاـم  تـسا . نـکممریغ  جنـسزیر  ياراد  لوادـتم  یمـشچ  کـی  ندرب  راـک  هـب  اـب 

. داد ماجنا  ار  هراتـس  نیدنچ  رطق  میقتـسم  يریگهزادـنا  نیلوا  يههد 1299  رد  درک ، هئارا  يرتـشم  راـمقا  لـثم  یمارجا  رطق  يریگهزادـنا 
يانبریز هاگتسد  نیا  اریز  تسا ، دیفم  اجنیا  رد  نآ  حیرـشت  یلو  تفرگن  رارق  یمومع  لابقتـسا  دروم  هاگچیه  يو  جنـسلخادت  هاگتـسد 

. دشابیم ناگراتس  يهزادنا  زا  ام  یهاگآ 
نازیم هک  يروط  هب  دوب  هدش  لیکـشت  دناهدش  لصتم  رگیدکی  هب  هلیم  کی  طسوت  هک  هدـننکعمج  يهناهد  ود  زا  نوسلکیام  جنـسلخادت 
تنوم يرتم )  54/2  ) یچنیا پوکسلت 100  رب  نآ  قاحلا  اب  دوب . رتم  شش  روکذم  يهلیم  لوط  دننک . میظنت  دنتـسناوتیم  ار  اهنآ  ییادج 

فاکـش ود  شیامزآ  مان  هب  هک  یمیدـق  يرون  شیامزآ  لـصا  اـب  نآ  لوصا  دـمآیم . تسد  هب  یتباـث  مکحم و  ًـالماک  يوکـس  نوسلیو ،
. دشابیم هباشم  تسا ، روهشم  گنای 

رون هدننک  ریثکت  هاگتسد  - 8

ندرک روصحم  اب  دوشیم . ادج  دازآ و  ییاهنورتکلا  داوم  نیا  حطس  زا  دباتب ، ایلق  سنج  زا  یـصاخ  داوم  يور  رب  يرون  عشعـشت  هاگ  ره 
ترابع هب  ای  هدش  ادج  ياهنورتکلا  نآ ، ترواجم  رد  تبثم  راب  اب  ياهحفـص  نداد  رارق  ألخ و  طیحم  رد  رون  هب  تبـسن  ساسح  داوم  نیا 
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زاسراکـشآ عون  نیا  تفرگ . هزادـنا  قرب  ناـیرج  لکـش  هب  ار  اـهنآ  نالیـس  درک و  يروآعمج  ناوتیم  ار  يروـن  ياـهنورتکلا  رتقـیقد 
رادقم اب  ًاقیقد  روکذم  نایرج  يهزادنا  هک  تسا  نیا  راک  نیا  یلصا  لیالد  زا  یکی  دنکیم . هئارا  رون  شجنس  يارب  قیقد  رایسب  ياهلیـسو 

هاگتـسد هلیـسو و  نآ  هب  ًالامتحا  هک  ییاهيژرنا  يهمه  دروم  رد  بسانت  نیا  تسا و  بسانتم  دـباتیم  ساـسح  حطـس  يور  رب  هک  يژرنا 
. دشابیم یطخ  خساپ  ياراد  قوف  هاگتسد  هک  دوشیم  هتفگ  تسا . قداص  دسریم 

. تسا كدنا  هدش  دیلوت  ياهنایرج  اریز  دوشیم . هدافتسا  یسانشهراتس  رد  زاسراکشآ  ناونع  هب  تردن  هب  کیرتکلاوتف  يهداس  لولس  زا 
لاح رد  دنراد و  هدهع  هب  دوخ  زین  ار  نایرج  تیوقت  یلو  تسا  کیرتکلاوتف  ریثأت  رب  اهنآ  راک  ساسا  هک  تسا  هدش  هتخاس  یلیاسو  هتبلا 

ار اههاگتـسد  لیاسو و  نیا  دـنهدیم . ماـجنا  ار  یموجن  ياهيریگهزادـنا  هک  دـنوشیم  بوسحم  ییاهزاسراکـشآ  عاونا  زا  یکی  رـضاح 
دنمانیم . رون  ياههدننکریثکت 

اهُدنيد زا  ياهعومجم  نآ  لابند  هب  دهدیم و  ماجنا  ار  يزاسراکشآ  یلصا  راک  هک  تسا  يرون  دتاک  کی  ياراد  رون  يهدننکریثکت  ره 
کی ره  هک  يروط  هب  دنراد  رارق  رگیدکی  لابند  هب  اهدنيد  تساهنآ . يهدـهع  هب  ریثکت  ای  تیوقت  دـنیآرف  هک  دراد  رارق  ( Dynode)
لیلد هب  يرون  دـتاک  زا  درفنم  يرون  نورتـکلا  کـی  ندـش  دازآ  اـب  تسا . يرتـشیب  تبثم  لیـسناتپ  ياراد  یلبق  دـنيد  هب  تبـسن  اـهنآ  زا 

ثعاـب يژرنا  نتـشاد  تلع  هب  دـنيد ، نیلوا  اـب  مداـصت  ندیـسر و  يهظحل  رد  دوشیم . بذـج  نآ  يوس  هب  دـنيد  نیلوا  تبثم  لیـسناتپ 
باتـش دنيد  نیمود  يوس  هب  هدش  دازآ  ياهنورتکلا  نیا  دنک . دازآ  ار  نورتکلا ) راهچ  ای  هس  دودح   ) رگید نورتکلا  نیدـنچ  ات  دوشیم 

هک اهنورتکلا  گرزب  هورگ  دنيد ، نیرخآ  زا  ندش  ادج  زا  سپ  دریگیم . تروص  اهنورتکلا  ریثکت  لمع  ًاددجم  اجنآ  رد  دـنریگیم و 
دتاک يور  رب  هک  ییژرنا  رادـقم  دـنآ  نایرج  يریگهزادـنا  اب  دوشیم . عمج  دـنآ  طسوت  تسا  هدـمآ  دـیدپ  درفنم  يرون  نورتکلا  کی  زا 

دوشیم . نییعت  دباتیم  يرون 

امن فیط  - 9

دـنهدیم و ماجنا  ربا  رد  بآ  تارطق  هچنآ  هب  هیبش  يراک  تسا . نآ  يهدـنهد  لیکـشت  ياـهگنر  هب  رون  عاعـش  يهیزجت  اـمنفیط  راـک 
. دنروآیم دوجو  هب  ار  نامکنیگنر 

دریگیم . ماجنا  شارپ  يروت  يهلیسو  هب  ای  ياهشیش و  روشنم  يهلیسو  هب  ای  گنر  نیدنچ  هب  دیفس  رون  يهیزجت 
روشنم زا  جورخ  اب  دوشیم و  هیزجت  اهگنر  زا  ياهتسویپ  فیدر  هب  روشنم  يهشیش  هب  دورو  اب  باتفآ ، رون  ًالثم  یلومعم ، رون  عاعش  کی 

يهدـمع گـنر  تفه  ره  دیـشروخ  رون  فیط  دوشیم . هدـیمان  فیط  اـهگنر  فیدر  نیا  ددرگیم . يرتشیب  يهیزجت  شوختـسد  اوه  هب 
دنراد . دوجو  نآ  رد  زین  طسو  دح  ياهگنر  يهمه  دوشیم . لماش  ار  خرس  یجنران و  درز ، زبس ، یبآ ، یلین ، شفنب ،

پوکسلت . کی  روتامیلک و  کی  کیراب ، فاکش  کی  زا  تسا  ترابع  روشنم  رب  هوالع  يروشنم ، يامنفیط  کی  یلصا  ءازجا 
اهگنر نداتفا  مه  يور  زا  ات  دنزاسیم  کیراب  ًاتبسن  ار  فاکـش  دوشیم . امنفیط  دراو  نآ  زا  رون  هک  تسا  ياهچیرد  کیراب ، فاکش 

دوش . يریگولج  فیط  رد 
ياهعاعـش دادتما  رییغت  نآ  راک  هک  دوشیم  هداد  رارق  روتامیلک  مان  هب  کیتامورکآ )  ) یگنر ریغ  یـسدع  کی  نوناک  رد  کیراب  فاکش 

تسا . يزاوتم  ياهریسم  هب  اهنآ  ندروآ  رون و 
دوجو هب  ار  شفنب  ات  خرـس  زا  یلماک  فیط   A عاعش نیاربانب  دوشیم . هیزجت  نوگانوگ  ياهگنر  هب  روشنم  زا  روبع  اب  يزاوم  عاعـش  ره 

رخآ . یلا  دروآیم و  دیدپ  ار  شفنب  ات  خرس  زا  لماک  فیط  کی  زین   B عاعش دروآیم ؛
خرس يازجا  يهمه  یسدع  نیا  دریگیم : ماجنا  پوکسلت  یئیش  طسوت  ناکم  کی  رد  اهعاعـش  يهمه  خرـس  ياههفلؤم  ندرک  عمج  راک 

یمشچ زا  هک  مشچ  دهدیم . رارق  يرگید  زا  دعب  یکی  دنکیم و  عمج  ار  رگید  ياهگنر  يهدش  هیزجت  يازجا  يهمه  زین  هدش و  هیزجت 
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ره تسا و  کیراب  فاکـش  ياهریوصت  زا  لکـشتم  هتبلا  تسا و  فیط  ناـمه  هک  دـنیبیم  ار  ییاـهگنر  یلاوت  دـنکیم  هاـگن  پوکـسلت 
تسا . هداد  لیکشت  صوصخم  جوم  لوط  اب  يرون  ار  ریوصت 

نیرتهداس تسا . هدـش  هداد  رارق  شارپ  يروت  کی  روشنم  ياـج  هب  اـمنفیط ، نیا  رد  دـنکیم . راـک  شارپ  يروت  اـب  اـمنفیط  رگید  عون 
رد طوطخ  دادـعت  هچره  تسا . هدـش  کـح  يزاوـم  طوـطخ  يداـیز  دادـعت  نآ  رب  هک  تسا  ياهشیـش  يهعطق  تروـص  هب  يروـت  لـکش 

درذگیم يروت  زا  هک  يرون  دنراد . رتمیتناس  رد  طخ  رازه  هدزناپ  دودـح  رد  بوخ  ياهيروت  تسا . رتهب  يروت  دـشاب ، رتشیب  رتمیتناس 
تسا يرون  جاوما  نایم  لخادت  يهجیتن  رد  هکلب  تسین . تسکـش  ساسا  رب  دروم  نیا  رد  هیزجت  اما  دوشیم . هیزجت  فلتخم  ياهگنر  هب 

دناهدرک . رذگ  طوطخ  نیب  يهلصاف  زا  هک 
ياـضف رد  ار  روـن  يروـشنم  ياـمنفیط  دزاـسیم . رتهدرتـسگ  ار  فـیط  اریز  تسا . يروـشنم  ياـمنفیط  زا  رترب  راديروـت  ياـمنفیط 

يرون یـسررب  يارب  ًارـصحنم  امنفیط  نیا  تسا . راديروت  يامنفیط  زا  رترونرپ  دروآیم  دیدپ  هک  یفیط  دزاسیم و  زکرمتم  یکچوک 
دسریم . ام  هب  رگید  يوامس  مارجا  غورف و  مک  ناگراتس  زا  هک  دوریم  راک  هب 

راگن فیط  - 10

يهدـهاشم هب  ناسانـشهراتس  هیلوا ، ياـهامنفیط  رد  تسا . یـسیطانغمورتکلا  فـیط  یمئاد  تبث  هیهت و  يارب  ياهلیـسو  ماـن  راـگنفیط » »
نامتخاس ياراد  اهجنـسفیط  هزورما  اما  هدشیم ؛ هدافتـسا  رون  ياهوترپ  شارپ  تهج  روشنم  زا  اهنآ  رد  دـنتخادرپیم و  فیط  میقتـسم 

. دوشیم بصن  پوکسلت  رد  تباث  یناکم  رد  اهجنسفیط  دنتسه . يرتهدیچیپ 
؛ دیآیمرد يزاوم  ییاهوترپ  تروص  هب  هدش و  در  هدننک  يزاوم  کی  زا  کیراب  ياهناهد  زا  يوامس  مسج  ره  ای  هراتس  زا  رون ، يهکیراب 

هیزجت دوخ  ياـهفیط  هب  رون  هجیتـن  رد  دـشابیم ؛ يزاوـم  طوـطخ  نارازه  ياراد  دوـخ  هک  دوـشیم  هدـنکارپ  يهترگ  کـی  دراو  سپس 
رون هک  تسا  کچوک  لیلد  نیدـب  يدورو  يهناـهد  دوشیم . تبث  ریوصت   CCD دـننام ساسح  ياهعطق  اب  فیط  نیا  زا  سپـس  دوشیم ؛

يهناهد زا  يریگهرهب  اب  دوشیم . رتنهپ  يداع  تلاح  زا  ریوصت  هدش و  شخپ  رون  نیا  دوشیم ، هاگتـسد  دراو  وج  زا  روبع  زا  دـعب  هراتس 
تسا . رتفافش  رتحضاو و  هدش  هتخاس  ریوصت  هجیتن  رد  دوشیم و  يریگولج  ریوصت  يهدننک  بارخ  ياهوترپ  نیا  دورو  زا  کیراب 
ماـجنا يرتشیب  تیفیک  تقد و  اـب  یفیط  طوطخ  کـیکفت  هچ  ره  تسا . هاگتـسد  تیفیک  مهم  ياـهرتماراپ  زا  یکی  فیط ، کـیکفت  ناوت 
طوطخ رتبولطم  کیکفت  رتالاب و  تیفیک  هب  یباـیتسد  يارب  دوشیم . مهارف  رتمهم  تاـعالطا  جارختـسا  رتقیقد و  اهيریگهزادـنا  دوش ،

نایب يارب  تسا . زاین  رتالاب  کیکفت  تردـق  اب  رتساسح و   CCD رتيوق و پوکـسلت  زا  يریگهرهب  راگنفیط ، یحارط  رب  هوالع  یفیط 
رون همادا  رد  دـنکیم و  يزاوم  ار  رون  وترپ  ادـتبا  رد  هک  تسا  ياهلیـسو  تفگ  ناوتیم  هصالخ  روط  هب  راگن  فیط  کی  درکلمع  لحارم 

. دنکیم هیهت  سکع  لصاح  فیط  زا  رخآ  رد  دنکیم و  هیزجت  نآ  فیط  هب  شارپ  يروت  ای  روشنم و  کمک  هب  ار 

يد یس  یس  - 11

زا ياهیارآ  لماش  هک  هدش  لیکـشت  هچراپکی  رادـم  کی  زا  هک  تسا  يرادربریوصت » رگـسح   » کی ( CCD  ) راب يهدننک  تفج  هاگتـسد 
. دنمانیم مه  ( Color Capture Device « ) رادرب گنر   » هاگتسد ار  هاگتسد  نیا  دوشیم . لصتم  ساسح  ياهنزاخ  ای  تالاصتا 

تسا .  Charage Coupled Device هدش هاتوک   CCD ینعی راب  يهدننک  تفج  هاگتسد  یسیلگنا  مان 
دوشیم . هدافتسا  لاتیجید  یساکع  ياهنیبرود  يرادربریوصت و  ياهنیبرود  تخاس  رد  هاگتسد  نیا  زا 

دورتکلا يرس  کی  زا  لکشتم  راتخاس  نیا  دندرک . داهنشیپ  لب  ياههاگشیامزآ  زا  تیمـسا  لیرب و  لاس 1348  رد  ار   CCD هیلوا راتخاس 
هزورما دـناهدش . لصتم  رطـس  کی  رد  دوجوم  دورتکلا  هس  زا  یکی  هب  مادـک  ره  هک  دوب   MOS ياـهنزاخ زا  ياهیارآ  تروص  هب  يزلف 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 771 

http://www.ghaemiyeh.com


ياهوئدیو لاتیجید و  ياهنیبرود  مامت  رد   CCD ياههشارت دناهدش . یساکع  لیاسو  اهنیبرود و  يارب  یبوخ  نیزگیاج  اهنیبرود  نیا 
دراد . رارق  یگناخ 

هدش میـسقت  لسکیپ  ای  ریوصت  ءزج  يدایز  دادعت  هب  يدعبود ، ياهیارآ  نآ  رد  هک  مسیلیـسرفیو  کی  زا  تسا  هدـش  لیکـشت   CCD کی
ياهنوتوف دادعت  اب  هدـش  هریخذ  راب  رادـقم  دوشیم . رابنا  لسکیپ  رد  یکیرتکلا  راب  دـنکیم ، دروخرب  ءزج  کی  هب  رون  هک  ینامز  تسا .

عمج راب  یکینورتکلا  لرتنک  اب  تسا . هطقن  نآ  رد  رون  تدـش  اب  بسانتم  ینعی  دراد ؛ میقتـسم  يهطبار  هدـمآ ، دورف  لـسکیپ  رب  هک  يرون 
دروآ . هنایار  يهحفص  رب  تخاس و  يدعبود  يریوصت  دوشیم  هدش ،

ییاهنوتوف دصرد  ًابیرقت 75  هک  اه  CCD یهدزاب يهسیاقم  اب  هک  دنراد  یساکع  نیبرود  ملیف و  هب  تبسن  يرایـسب  ياهتیزم  اه  CCD
تسا . دصرد  جنپ  زا  رتمک  یساکع  ياهنیبرود  درومرد  دصرد  نیا  هک  یلاحرد  دباتیم ؛ نآ  رب  هک  دنکیم  طبض  ار 

اه CCD تسا . یـساکع  نیبرود  زا  رتـمک  هـبترم  تـسیب  اـت  هد   CCD هب یهدروـن  ناـمز  میریگب ، رظن  رد  ار  نـیعم  پوکـسلت  کـی  رگا 
میقتسم روط  هب  دوشیم  ار   CCD يهدش طبض  ریوصت  اهتیزم ، نیا  رب  هوالع  دهدیمن ؛ ناشن  یساکع  هک  دزاسیم  راکـشآ  ار  یتایئزج 

. داد رارق  لیلحت  یسررب و  دروم  هنایار  يهکبش  قیرط  زا 

بالرطسا - 12

يارب رتشیب  نونکا  هدوب و  يدصر  موجن  رد  يدـمآراک  رایـسب  يهلیـسو  بالرطـسا  تسا . ینیبعلاط  موجن و  میدـق  ياهرازبا  زا  بالرطـسا 
تاعاس رد  تقو  نییعت  ناگراتس ، دیـشروخ و  لیم  دعب و  تمـس ، عافترا ، شجنـس  يارب  رازبا  نیا  دوریم . راک  هب  یـشزومآ  ياهدربراک 

. تسا هتفریم  راک  هب  رگید  ياهدربراک  يرایسب  باتفآ و  بورغ  عولط و  نامز  هلبق و  بش ، زور و 
هزمح دـناهدرک . رکذ  ار  ناگراتـس » يوزارت   » طـلغ هـب  نآ  ینعم  رد  یخرب  دناهتـشون و  سوبـالرتسا  یناـنوی  يهـملک  زا  قتـشم  ار  نآ  ماـن 

دنادیم . بای » هراتس   » یسراف بیکرت  برعم  ار  بالرطسا »  » يهژاو یناهفصا 
فلتخم ياهییاناوت  اب  هباشم  ياهرازبا  دسریم  رظن  هب  اما  دنهدیم  تبـسن  سوخراپیه  هب  ار  بالرطـسا  عارتخا  یخیرات  عبانم  زا  يرایـسب 

رد ياهنومن  ینانوی  ياهبالرطسا  زا  تسا . هدوب  اهرازبا  نیا  لیمکت  يهجیتن  ینانوی  ياههنومن  هدوب و  لباب  روشآ و  ناسانشهراتس  نیب  رد 
تسین . تسد 

نایم رد  بالرطـسا  يهدنزاس  نیتسخن  ياهتفگ  هب  تسا . هدـش  هتخاس  مالـسا  ناهج  ياهروشک  رگید  ناریا و  رد  يرایـسب  ياهبالرطـسا 
، هدنام یقاب  نونکات  هک  یبالرطسا  نیرتنهک  هک  تفریم  لامتحا  شیپ  يدنچ  ات  تسا . هدوب  يرازف  میهاربا  رسپ  يرازف  دمحم  ناناملـسم 

نیرتنهک ًارهاظ  اما  دشاب . هدش  هتخاس  ناهفـصا  رد  میهاربا  نب  دمحم  دمحا و  ياهمان  هب  یناهفـصا  ردارب  ود  تسد  هب  رد 374 ق/984م 
یسرک تشپ  یفوک  يهبیتک  یهاوگ  هب  هک  تسا  یبالرطسا  تسا  هدش  کح  نآ  رب  تخاس  خیرات  هدنزاس و  مان  هک  هدش  هتخانش  يهنومن 

. تسا هدش  هتخاس  يرمق  يرجه  خیرات 315  رد  سلطسب »  » تسد هب  نآ 

عبر - 13

کی يهلیـسو  هب  قفا  ات  ار  ناگراتـس  يایاوز  بیترت  نیا  هب  تسا و  هدشیم  هتخاس  هریاد  عبر  کی  لکـش  هب  هک  هدوب  يرازبا  عبر  هاگتـسد 
. دناهدرکیم يریگهزادنا  دخرچیم ، هریاد  زکرم  لوح  هک  خن  ای  شکطخ 

. تسا هتشاد  ییالاب  رایسب  تقد  هدشیم و  لصتم  رتم  دنچ  عافترا  هب  راوید  کی  هب  هک  تسا  هدوب  گرزب  عبر  کی  يرادج  عبر 

قلحلا تاذ  - 14
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راهچ زا  یلدـم  عقاو  رد  هلیـسو  نیا  دوشیم . هتخانـش  زین  يورک  بالرطـسا  مان  اـب  هک  تسا  یـسانشهراتس  يهلیـسو  نیرتنهک  قلحلاتاذ 
. تسا كرحتم  تباث و  ياههقلح  ياراد  هتفرگ و  رارق  نآ  زکرم  رد  رظان  هک  تسا  يوامس  يهرک  بوچ 

. دناهدوب دصر  ناکم  قفا  راهنلافصن و  يدجلاسأر ، ناطرسلاسأر و  ياهرادم  جوربلاةریاد ، يوامس ، ياوتسا  رگنایب  اههقلح  نیا 

یباتفآ تعاس  - 15

ياهلیم زا  یباتفآ  تعاس  عون  نیرتلومعم  دجنسیم . نامسآ  رد  دیشروخ  ناکم  زا  هدافتـسا  اب  ار  نامز  هک  تسا  ياهلیـسو  یباتفآ  تعاس 
. دناهدش يراذگهناشن  يهحفص  يور  زورهنابش  ياهتعاس  دراد و  رارق  ياهحفص  يور  هک  تسا  هدش  هتخاس 

رب دـهدیم . ناشن  ار  تعاس  دوشیم و  اجهباج  هحفـص  يور  مه  هلیم  يهیاـس  ناـکم  دوشیم ، ضوع  نامـسآ  رد  دیـشروخ  ناـکم  یتقو 
تبـسن اهینادلک  اهيرموس و  هب  ار  رازبا  نیا  تخاس  وا  ددرگیمرب و  لبق  لاس  هب 5000  اهتعاس  نیا  تمدق  تاوره ، ياههتشون  ساسا 

. دهدیم

یموجن تاعالطا 

یموجن ياه  مان  حالطصا  - 1

 ( بلطم  27 آ ( 

(yagi antenna  ) یگای نتنآ 

رد ًـالومعم  یگاـی  ياـهنتنآ  ياـههورگ  دریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  ییویدار  جاوـما  تفاـیرد  يارب  هک  تسا  نتنآ  یعوـن  یگاـی  نتنآ 
ياههلیم يدادعت  زا  یگای  نتنآ  کی  دنریگیم . رارق  هدافتسا  دروم  ییویدار  پوکسلت  کی  زا  یتمسق  ناونع  تحت  ییویدار  یسانشرتخا 

کی دید ، ناوتیم  هک  ار  یگای  نتنآ  نیرتلوادـتم  تسا . هتفای  لیکـشت  دـناهدش ، بترم  رگیدـکی  هب  تبـسن  يزاوم  روط  هب  هک  کچوک 
. تسا نویزیولت  نتنآ 

(water  ) بآ

لکـش هب  بآ  میهد  یم  ترارح  بآ  هب  هک  یتقو  تسا . نژوردـیه  نژیـسکا و  زا  یبیکرت  عیام  نیا  تسا . هزم  وب و  نودـب  عیام  کی  بآ 
. ددرگیم لیدـبت  خـی  مان  هب  يدـماج  يدام  هب  بآ  نآ ، ریز  سویـسلس و  هجرد  رفـص  ياهامد  رد  دـیآیم . رد  بآ  راـخب  ماـن  هب  يزاـگ 

رگید ياهرایـس  رد  بآ  دوجو  دراد . رب  رد  ار  بآ  زا  یعیـسو  یحاوـن  هک  تسا  ياهرایـس  اـهنت  نیمز  درادـن . دوـجو  بآ  نودـب  یگدـنز 
. درادن دوجو  بآ  هام  يور  رد  دهدب . ار  تایح  لاکشا  یخرب  شیادیپ  هزاجا  تسا  نکمم 

(Volcano  ) ناشفشتآ

ناروف نوریب  هب  ناشفشتآ  قیرط  زا  دنراشف  تحت  غاد و  رمق ، ای  هرایس  کی  حطـس  ریز  رد  هک  يداوم  تسا . نیمز  رد  يا  هرفح  ناشفـشتآ 
مان هب  باذـم  گنـس  زا  یطولخم  دـننک ، یم  ناروف  اـه  ناشفـشتآ  زا  هک  يداوم  نیمز ، اـی  هرهز  دـننام  مارجا  زا  یـضعب  يور  رب  دـننکیم .

یناشفشتآ زنوم ، سوپمیلوا  دنشاب . اهزاگ  زا  رتشیب  یناروف  داوم  نوتیرت  ای  ویآ  دننام  یمارجا  يور  دسر  یم  رظن  هب  دنتـسه . زاگ  هزادگ و 
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. دشاب یم  رتمولیک  عافترا 25  هب  خیرم  رد 

(Very Large Array  ) گرزب یلیخ  ۀیارآ 

رطق رتم  ياراد 25  اهنآ  مادک  ره  هک  دـشابیم  یباقـشب  نتنآ  ياراد 27  پوکـسلت  نیا  تسا . پوکـسلت  ویدار  کی  گرزب ، یلیخ  ۀیارآ 
Y لکش هب  اهنآ  دنهدب . ییویدار  عبانم  زا  ار  یقیقد  تایئزج  دنناوتیم  هک  دناهدش  لصتم  مه  هب  يوحن  هب  یباقـشب  ياهنتنآ  نیا  دنتـسه .
ار یتایئزج  ندید  يارب  مزال  تردق  بیکرت  نیا  تسا . رتمولیک  لوط 21  هب  گرزب  یلیخ  هیارآ  يوزاب  هس  زا  کی  ره  دناهدیدرگ . بترم 

وروـکوس رد  گرزب  یلیخ  هـیارآ  تـسین . گرزب  یفاـک  ردـق  هـب  تاـیئزج ، نـیا  ندـید  يارب  يروـن  پوکـسلت  هـک  یلاـح  رد  دـهدیم ؛
. دراد رارق  اکیرما  هدحتم  تالایا  رد  وکیزکموین 

(Umbriel  ) لیربمآ

هک داد  ناشن   2 رجیوو تسا . سونراوا  رمق  هدزناپ  زا  دوجوم  گرزب  رمق  جـنپ  زا  یکی  رمق  نیا  تسا . سونراوا  ياـهرمق  زا  یکی  لـیربمآ 
ياراد اـه  لادوگ  نیا  زا  یکی  دـشاب . یم  لادوگ  يداـیز  دادـعت  ياراد  رمق  نیا  حطـس  تسا . رتکیراـت  سونراوا  راـمقا  رگید  زا  لـیربمآ 

. دراد رتمولیک  دودح 1170  يرطق  لیربمآ  تسا . ناشخرد  رایسب  رتمولیک و  لداعم 110  يرطق 

(Spacelab  ) ییاضف هاگشیامزآ 

هاگشیامزآ تسا . هدش  هتخاس  اپورا  ییاضف  سناژآ  طسوت  هک  دشاب  یم  ددجم  ةدافتسا  لباق  کچوک و  هاگتسیا  کی  ییاضف  هاگشیامزآ 
ییاضف هاگشیامزآ  ياضعا  تسا . ییاضف  هاگشیامزآ  کی  هاگشیامزآ ، نیا  دریگ . یم  اج  ییاضف  لتاش  کی  راب  لمح  تمسق  رد  ییاضف 

. دنهد یم  ماجنا  زین  ینیمز  تادهاشم  یکشزپ و  تاعلاطم 
. دننک یم  راک  ییاضف  هاگشیامزآ  يور  تسا ، رادم  رد  لتاش  هک  یماگنه  ات  راب  لمح  ناصصختم 

(NASDA ( ) ادسان  ) ییاضف ۀعسوت  یلم  سناژآ 

سناژآ نیا  تسا . نـپاژ  یتـلود  سناژآ  کـی  ( National Space Development Agency ، ) ییاـضف ۀعـسوت  یلم  سنازآ 
. دوش یم  هدیمان  ادسان  راصتخا  هب  سناژآ  نیا  دراد . هدهع  هب  ار  نپاژ  ییاضف  ياه  همانرب  تیلووئسم 

. دنک یم  راک  اهروشک  رگید  رد  هباشم  ياه  سناژآ  اب  کیدزن  طابترا  رد  ادسان 

(mirror  ) هنیآ

هنیآ زا  یساکعنا  ياه  پوکـسلت  دزاس . یم  سکعنم  ار  رون  تسا و  هدش  هدیـشوپ  هرقن  اب  نآ  فرط  کی  هک  تسا  يا  هشیـش  یقرو  هنیآ ،
. دننک یم  هدافتسا  رون  ریسم  نداد  رییغت  ندرک و  عمج  يارب 

. دراد رتم  شش  لداعم  يرطق  ایند ، یساکعنا  پوکسلت  نیرتگرزب  یلصا  ۀنیآ 

(light pollution  ) يرون یگدولآ 
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. دنا هداد  دـنک ، یم  ادـیپ  لخادـت  نامـسآ  رد  بش  ماگنه  هب  اهنآ  تاعلاطم  رد  هک  يرون  هب  ناسانـشرتخا  هک  تسا  یمان  يرون ، یگدولآ 
زا يریگولج  يارب  دور . یم  نامـسآ  هب  رهـش ، ياه  نامتخاس  ینارون  ياه  غارچ  اـه و  ناـبایخ  ياـه  غارچ  ۀلیـسو  هب  هک  تسا  يرون  نیا 

. دنوش یم  هتخاس  اه  هوک  يالاب  اهارحص و  دننام  ییاه  ناکم  رد  اه  هناخدصر  يرون ، یگدولآ 
. دوش هدید  اضف  رد  نادروناضف  ۀلیسو  هب  دناوت  یم  نیمز  فارطا  يرون  یگدولآ 

(Io  ) ویآ

زا ویآ  تسا . يرتشم  هب  کـیدزن  رمق  نیمود  ویآ  تسا . يا  هلیلاـگ  راـمقا  زا  یکی  رمق  نیا  تسا . يرتشم  ةرایـس  رمق  زا 16  یکی  ماـن  ویآ 
. تسا نیمز  رمق  ةزادنا  نامه  ًابیرقت  هزادنا  رظن 

. دسر یم  رظن  هب  نشور  کیرات و  ياه  هکل  زا  هدش  هدیشوپ  ویآ  حطس  پوکسلت ، کی  رد 
�

(heat – resistant tiles  ) یترارح مواقم  ياهرجآ 

ماگنه هب  نیمز  وج  نیـشتآ  يامرگ  لباقم  رد  اـمیپاضف  زا  اـه  شـشوپ  نیا  دنتـسه . ییاـضف  لـتاش  زا  یتمـسق  یترارح ، مواـقم  ياـهرجآ 
. دراد دوجو  لتاش  هندب  اه و  لاب  يور  رب  رجآ  دودح 27000  دننک . یم  تظفاحم  تشگزاب 

. دنشاب یم  نیولک  هجرد  يامد 978  ات  تمواقم  هب  رداق  یترارح  مواقم  ياهرجآ 
�

(European Space Agency (ESA اسا )  ) اپورا ییاضف  سناژآ 

یحارط و هنابلط  حلـص  فادـها  يارب  ار  ییاههراوهام  نامزاس  نیا  تسا . ییاـپورا  روشک  زا 12  لکـشتم  ینامزاس  اپورا ، ییاضف  سناژآ 
یتاقیقحت يامیپاضف  تخاس و  ییاضف  هاگـشیامزآ  کی  يدـالیم  لاس 1986  رد  یلاه  راد  هلابند  هعلاطم  روظنم  هب  اـسا  دـنکیم . باـترپ 

. درک باترپ  اضف  هب  ار  وتویج 
داد . رارق  هدافتسا  دروم  باترپ  هلیسو  کی  ناونع  هب  ار  نیرآ  کشوم  اپورا ، ییاضف  سناژآ 

(dish aerial  ) یباقشب نتنآ 

نتنآ کی  يور  رب  ار  ییویدار  ياهلانگیس  یباقشب  نتنآ  کی  تسا . یکبلعن  لکش  هب  نتنآ  نیا  تسا . ییویدار  نتنآ  کی  یباقـشب  نتنآ 
ياـهتهج فرط  هب  دـناوتیم  سپـس  تسا ، كرحتم  ـالومعم  باقـشب  نیا  دـنکیم . زکرمتم  عمج و  باقـشب ، زکرم  رد  هدـننک  تفاـیرد 

. دنک بیقعت  ار  تکرح  لاح  رد  مسج  کی  دناوتیم  یتلاح  نینچ  رد  دور ؛ هناشن  یتوافتم 

دوشیم . هدافتسا  اهامیپاضف  اههراوهام و  اب  طابترا  ندرک  رارقرب  يارب  یباقشب  ياهنتنآ  زا 
�

(burn  ) شتآ

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 775 

http://www.ghaemiyeh.com


روتوم نیا  هک  تسا  ینعم  نیدب  ییاضف  لتاش  روتوم  شتآ  نیمود  ًالثم  دنکیم . فیصوت  ار  تکار  کی  روتوم  ندش  نشور  لمع  شتآ ،
دنداد . تسار  ریسم  رد  تکار  نتفرگ  رارق  يارب  ار  شتآ  روتسد  نادنمشناد  تسا . هدش  نشور  راب  نیمود  يارب  زاورپ  لوط  رد 

�

(astrology ( ) موجن ماکحا   ) يژولورتسآ

صخـش کی  دـلوت  ماگنه  هب  جوربلا  هقطنم  رد  اهنآ  هنیمز  لباقم  رد  ار  تارایـس  دیـشروخ و  هام ، ناکم  هک  تسا  یعوضوم  يژولورتسآ ،
. تسا دارفا  راتفر  تیصخش و  ینیبشیپ  هب  رداق  هک  تسا  یعدم  شور  نیا  دنکیم . یسررب 

. درادن دوجو  يژولورتسآ  يارب  یحضاو  یملع  هیاپ  ساسا و 

(Ariel  ) لیرآ

اضف هب  اسان  طسوت  يدالیم  ياهلاس 1979-1962  نیب  اهنآ  دشابیم . ناتسلگنا  یملع  ياههراوهام  زا  ییات ، شش  ياهعومجم  مان  لیرآ ،
یسانشرتخا ، x هعشا یسانشرتخا  شفنب ، ءاروام  یـسانشرتخا  نیمز ، رفـسونوی  يور  هعلاطم  يارب  بلغا  لیرآ  ياههراوهام  دندش . باترپ 

. دناهتفرگ رارق  هدافتسا  دروم  یناهیک ، ياههعشا  هعلاطم  ییویدار و 
درک . تیلاعف  رادم  رد  لاس  درک و 5  فشک  ار   x هعشا دیدج  عبانم  زا  يدادعت  لیرآ 5 ،

(Ariel  ) لیرآ

ياراد نآ  حطـس  تشذـگ . لیرآ  رانک  زا  يدالیم  هیوـناژ 1986  رد  رجیوو 2  يامیپاضف  تسا . سوناروا  هرایـس  ياـهرمق  زا  یکی  لـیرآ 
طولخم هرخـص  اب  هک  یلومعم  خی  زا  رمق  نیا  دوب . مرن  داوم  اب  یقطانم  میقتـسم و  ینالوط و  ییاهرایـش  ياراد  نینچمه  دوب . ییاهلادوگ 

. دراد رارق  سوناروا  زکرم  زا  رتمولیک  نیگنایم 190930  هلصاف  رد  لیرآ  رادم  تسا . هدش  لیکشت  هدش ،
. � دراد رتمولیک  دودح 1158  رد  يرطق  لیرآ 

(Ariane  ) نیرآ

هدافتـسا یطابترا  ياههراوهام  باترپ  يارب  ًاتدـمع  کشوم  نیا  تسا . هدـش  هتخاس  اـپورا  ییاـضف  سناژآ  طـسوت  هک  تسا  یتکار  نیرآ 
دعب نیرآ 5  زا  دیدج  لدم  کی  تسا . رادم  هب  داوم  نت  یلا 7  دودح 2/4  لمح  هب  رداق  نت  نزو 483  ندوب  اراد  اب  لا  نیرآ 44  دوشیم .

دوشیم . باترپ  یبونج  ياکیرما  رد  هسنارف  نایوگ  زا  نیرآ  دش . هتخاس  يدالیم  لاس 1995  زا 

(antenna  ) نتنآ

. دریگیم رارق  هدافتـسا  دروم  ییویدار  ياهلانگیـس  نتفرگ  ای  لاقتنا  يارب  هک  تسا  کچوک  هحفـص  ای  هلیم  لکـش  هب  میـس  یعون  نتنآ ،
اـضف نورد  ار  ییویدار  جاوما  نتنآ  نیا  دوـشیم . داـجیا  نتنآ  نآ  رد  یکیرتـکلا  ياـهنایرج  دـشاب ، هدنتـسرف  کـی  هب  لـصتم  نتنآ  رگا 
جاوما نیا  دـننکیم . داجیا  نآ  رد  یکیرتکلا  نایرج  اضف ، زا  یتفایرد  ییویدار  جاوما  دـشاب ، هدریگ  کی  هب  لـصتم  نتنآ  رگا  دتـسرفیم .

. دنوشیم بذج  هدنریگ  طسوت 
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دیمان . ییاوه )  ) لیرآ ناوتیم  ار  نتنآ  کی 

(Anik  ) کینآ

باختنا اداناک  رد  یلم  تباقر  کی  یپ  رد  مان  نیا  دوشیم . قالطا  اداناک  یطابترا  ياههراوهام  زا  ياهعومجم  هب  هک  تسا  یماـن  کـینآ ،
. دنشابیم  E کینآ يرـس  زا  اههراوهام  نیرخآ  دـش . باترپ  يدـالیم  ربماون 1972  رد 17  هک  دوـب   A-1 کینآ هراوهام  نیلوا  دـیدرگ .

. تشاد دوخ  زا  ياهراوهام  یتارباخم  هکبش  کی  هک  دوب  يروشک  نیلوا  اداناک 
. تساهومیکسا نابز  رد  ردارب  تغل  لداعم  کینآ 

(angstrom  ) مورتسگنآ

يارب رتـشیب  يریگهزادـنا  دـحاو  نیا  تسا . رتموناـن  مهدـکی  اـی  رتـم  کـی  مینوـیلیم  رازه  هد  کـی  لداـعم  لوـط  زا  يدـحاو  مورتـسگنآ ،
ساسح یلیخ  نآ  هب  تبـسن  ناسنا  مشچ  هک  زبس  هب  لیام  درز  رون  دوریم . راکب  شفنب  ءاروام  تاعـشعشت  رون و  جوم  لوط  يریگهزادـنا 

. دراد مورتسگنآ  لداعم 5500  یجوم  لوط  تسا ،
دش . هدیمان  ( 1814-1874  ) مورتسگنآ يدئوس ا.ج. نادکیزیف  راختفا  هب  مورتسگنآ 

(Alpha particle  ) افلآ هرذ 

. تسا هدش  هتخاس  نورتون  ود  نوتورپ و  ود  زا  هرذ  نیا  تسا . میله  متا  هتسه  افلآ  هرذ 
دنراد . تبثم  یکیرتکلا  راب  افلآ  تارذ 

(Alpha Centauri  ) يروطنق افلآ 

افلآ تسا . بش  نامسآ  هراتس  نیموس  ششخرد  ظاحل  زا  هراتس  نیا  تسا . روطنق  ای  سروطنق  یکلف  تروص  رد  ياهراتـس  يروطنق ، افلآ 
هدـید اـپورا  اـی  یلامـش  ياـکیرما  زا  هک  تسا  رود  يردـق  هب  بونج  تهج  رد  هراتـس  نیا  تسا . هدـش  عقاو  یبونج  هرکمین  رد  يروـطنق 
گنر هب  اهنآ  يات  ود  تسا . هدـش  لیکـشت  نامـسآ  رد  مه  هب  کیدزن  هراتـس  هس  زا  هک  تسا  هناگ  هس  ياهراتـس  يروطنق  اـفلآ  دوشیمن .

. دشابیم زمرق  هلوتوک  ياههراتس  عون  زا  رتکچوک و  اهنآ  نیموس  دنتسه . دیشروخ  هزادنا  رد  یجنران و  هب  لیام  درز 
دوشیم . هدیمان  زین  رابجلا  لجر  يروطنق  افلآ 

(Agena  ) انجآ

ییاضف ياهتیرومام  رد  اهتکار  رگید  زا  شیب  تکار  نیا  زا  تسا . هدـش  هتخاس  اکیرما  هدـحتم  تـالایا  طـسوت  هک  تسا  یتکار  اـنجآ 
؛ دوش نشور  هرابود  هدافتسا  زا  سپ  دناوتیم  تکار  نیا  روتوم  دنک . لمح  ار  امیپاضف  فلتخم  عاونا  تسا  رداق  انجآ  تسا . هدش  هدافتسا 

کی نادروناضف  دشاب . هدافتـسا  دروم  فلتخم  ياهرادم  هب  ییاجباج  رد  اهنآ  هب  ندرک  کم  يارب  اهامیپاضف  هب  لصتم  دناوتیم  انجآ  اذل 
دندرک . نشور  ًاددجم  اضف  رد  يدالیم  لاس 1966  رد  ار  انجآ  تکار  کی  روتوم  ینیمج ، زاورپ 

(aerodynamics  ) کیمانیدورئآ
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اهزاگ تکرح  یگنوگچ  هعلاطم  نینچمه  تسا . اوه  دننام  ییاهزاگ  رد  تکرح  ماگنه  هب  ماسجا  راتفر  یگنوگچ  هعلاطم  کیمانیدورئآ ،
وج رد  تکرح  عقوم  ار  امیپاضف  ای  امیپاوه و  کی  زاورپ  یگنوگچ  کیمانیدورئآ ، تسا . دـماج  ماـسجا  فارطا  رد  اـی  تهج  فـالخ  رد 

. دهدیم حیضوت  نیمز 
دنبایب . اهنآ  زاورپ  هب  ندیشخب  تعرس  يارب  ییاههار  ات  دندرک  هعلاطم  ار  اهتکار  کیمانیدورئآ  اهنآ 

(Achernar ( ) رهنلارخا  ) رهن افلآ – 

ياراد تسا و  نامـسآ  رد  هراتـس  نیمهن  شـشخرد  رظن  زا  هراتـس  نیا  دـشابیم . هناخدور  ای  رهن  یکلف  تروص  رد  ياهراتـس  رهن  اـفلآ – 
هب یبونج  نامسآ  رد  هراتس  نیا  دراد . رارق  یبونج  هرکمین  رد  رهن  افلآ –  دوشیم . تیور  حلـسم  ریغ  مشچ  اب  هک  تسا  نشور  یبآ  گنر 

. تسا دیشروخ  ربارب  رهن 780  افلآ –  ششخرد  دوشیمن . هدید  یلامش  ياکیرما  اپورا و  زا  هک  تسا  رود  اوتسا  زا  يردق 
دراد . رارق  دیشروخ  زا  يرون  لاس  هلصاف 85  رد  رهن  افلآ – 

(A-1,A-2  ) 2 آ - آ-1 ، 

فرـصم تج  تخوس  عیام و  نژیـسکا  اهنآ  يود  ره  دـنا . هدـش  هتخاـس  يوروش  طـسوت  هک  دنتـسه  تکار  عون  ود  ياـهمان  آ-2  آ-1 و 
يرتالاب تیمها  ياراد  رتدـنمتردق و  زا آ-1  تکار آ-2  دـناسرب . نیمز  نییاپ  رادـم  هب  ار  نت  لداعم 5  ياهنزو  دـناوتیم  آ-1  دننکیم .

اهامیپاضف و تفرـشیپ  زویاس TM و  ، T زویاـس زویاـس ، دوخـس ، باـترپ و  يارب  تکار  نیا  زا  تسا . يوروش  ییاـضف  ياـههمانرب  يارب 
. تسا هدش  هدافتسا  یناهیک  ياههراوهام  یخرب 

. دناسرب نیمز  نییاپ  رادم  هب  ار  نت  لداعم 5/7  ياهنزو  دناوتیم  تکار آ-2 

 ( بلطم  74 ا ( 

اهلوغربا

هتسه يا  هروک  لوغربا ، هتسه  نورد  دبای . یم  لماکت  لوغ  ربا  هب  دشاب  هتشاد  مرج  يدیشروخ  مرج  لقادح 10  هک  یلصا  هتشر  هراتس  ره 
ات  500/3 دودح زا  ناگراتس  نیا  حطس  يامد  دزادگ . یم  ار  رت  نیگنس  رصانع  زا  يا  هلـسلس  ًابترم  يا ، هجرد  درایلیم  دنچ  ياهامد  رد  يا 
ات زمرق  زا  فلتخم ، ياهگنر  زا  يا  هعومجم  داجیا  ثعاـب  نیمه  تسا و  ریغتم  تیاـهنراف )  ات 000/90   300/6  ) دارگیتناس هجرد   000/50

ناشروانهپ حطس  اریز  دنراد  یگدنشخرد  دیـشروخ  اهنویلیم  هزادنا  هب  دنراد ، يدرـس  ًاتبـسن  حطـس  هک  ییاهنآ  یتح  یلو  دوش . یم  یبآ ،
. دنک یم  رشتنم  يرایسب  ياهوترپ 

لوغربا نیرتگرزب  رطق  دوش . یم  غلاب  تیاهنراف ) دراـیلیم  ات 9   4/5  ) دارگیتناس هجرد  درایلیم   5 ات نیب 3  هب  لوغربا  ره  ینهآ  هتـسه  يامد 
ار دیشروخ  نویلیم  شمجح 64  تسا و  دیـشروخ  ربارب  ًابیرقت 400  رابج ) یکلف  تروص  رد  عقاو   ، ) ازوجلا بکنم  مان  هب  هدـش ، هتخاـنش 
زا رت  هدنـشخرد  راب  نویلیم  کی  ًابیرقت  دـنراد ، مرج  دیـشروخ  زا  شیب  ربارب  دـص  هک  ییاه  نامه  اهلوغربا ، نیرتمرج  رپ  دریگ . یم  رب  رد 

. � دندیشروخ

(x (X-ray astronomy هعشا یسانشرتخا 
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مامت دنکیم ، يریگولج  نیمز  حطـس  هب   x ياههعـشا ندیـسر  زا  نیمز  وج  هک  لیلد  نیا  هب  تسا .  x هعـشا هعلاطم   ، x هعشا یسانشرتخا 
ياهمتسیس لماش   x هعشا عبانم  يدادعت   x هعشا یـسانشرتخا  دریگ . ماجنا  اضف  رد  اههراوهام  اهتکار و  طسوت  دیاب   x هعشا یسانشرتخا 

. تسا هتفای  دناهدرک ، هرصاحم  ار  اهناشکهک  هک  یغاد  زاگ  یحاون  يرتخاونربا و  يایاقب  ییاتود ، ناگراتس 
. دوب وروهی  تفرگ ، رارق  هدافتسا  دروم   x هعشا یسانشرتخا  يارب  هک  ياهراوهام  نیلوا 

(x (x-rays ياههعشا

رارق شفنب  ءاروام  رون  اماگ و  ياه  هعشا  نیب  يرون ، فیط  يور   x ياههعشا دنتسه . یسیطانغمورتکلا  تاعشعشت  زا  یعون  ، x ياه هعشا 
ههد رد  اهتکار  زاورپ  لوط  رد  دیشروخ   x ياههعشا نیلوا  دنیآیم . اضف  غاد  یحاون  زا   x ياههعـشا رثکا  هک  دسر  یم  رظن  هب  .و  دنراد

. دندیدرگ فشک   1950
دنکیم . يریگولج  نیمز  هب  اهنآ  ندیسر  زا  وج  اما  دنشکیم ، ار  هدنز  تادوجوم  هک  دنتسه  يوق  يردق  هب   x ياههعشا

(Wilson effect  ) نوسلیو رثا 

هک روط  نامه  دنکیم . فیـصوت  دیـشروخ  حطـس  يور  رب  نآ  تکرح  لالخ  رد  يدیـشروخ  هکل  کی  ریـسم  رد  ار  يرییغت  نوسلیو ، رثا 
يدایز تعـسو  هک  ار  هیاس  مین  نوسلیو  رثا  دـننکیم . تکرح  هبل  ای  هغیت  فرط  هب  يدیـشروخ  ياههکل  ددرگیم ، دوخ  رود  هب  دیـشروخ 
حطـس يور  رب  ياهلاـچ  يدیـشروخ ، هکل  کـی  هک  دـهد  یم  ناـشن  نوـسلیو  رثا  دـنک . یم  فیـصوت  دراد ، يدیـشروخ  هـکل  فارطا  رد 

. تسا دیشروخ 
دیدرگ . فشک  نوسلیو  ردناسکلا  يدنلتاکسا ، سانشرتخا  طسوت  نوسلیو  رثا 

(Uranus  ) سوناروا

يدالیم لاس 1718  رد  سونراوا  تسا . دیشروخ  زا  يرود  رظن  زا  هرایس  نیمتفه  هرایس  نیا  تسا . یسمش  ۀموظنم  رد  يا  هرایس  سوناروا 
زا نآ  زاـگ  یجراـخ  ياـه  هیـال  دـشاب . یم  نیمز  ربارب  راـهچ  نآ  ةزادـنا  هک  تـسا  زاـگ  زا  گرزب  يا  هرک  هرایـس  نـیا  دـیدرگ . فـشک 

کی هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمـشناد  یـضعب  دراد . رارق  نیریز  ۀیال  رد  يزیچ  هچ  هک  دنناد  یمن  زونه  نادنمـشناد  تسا . میله  نژوردـیه و 
لاس 1986 رد   2 رجیوو تسا . هتشاد  دوجو  هدش ، هطاحا  ناتم  كاینومآ و  دمجنم ، بآ  زا  هبُج  کی  طسوت  هک  یگنـس  کچوک و  ۀتـسه 

. تسا هدیطلغ  لغب  هب  هرایس  نیا  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  لیام  يردق  هب  سوناروا  روحم  تشذگ . سونراوا  رانک  زا  يدالیم 
. دید ناوت  یمن  پوکسلت  اب  ار  سونراوا  ياه  هقلح 

(uranium  ) مویناروا

تفاکش دنیآرف  رد  هک  تسا  يرتسکاخ  هب  لیام  دیفس  گنر  اب  نیگنس  رایسب  زلف  کی  رـصنع  نیا  تسا . ویتکاویدار  رـصنع  کی  مویناروا 
. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  يژرنا  داجیا  يارب  يا  هتسه 

. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  یمتا  روتکآر  رد  تخوس  ناونع  تحت  موینراوا 
�
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(uplink  ) الاب طابترا 

. تسا یطابترا  ةراوهام  ای  امیپاضف  هب  نیمز  زا  تاعالطا  نداتسرف  فیصوت  الاب ، طابترا 
. دنک نشور  ار  نیبرود  هک  داد  عالطا  هراوهام  هب  الاب  طابترا  قیرط  زا  ینیمز  هاگتسیا 

�

(ultraviolet astronomy  ) شفنبءراوام یسانشرتخا 

یم بذج  ار  شفنب  ءراوام  تاعـشعشت  رثکا  نیمز  وج  هک  نیا  لیلد  هب  تسا . شفنب  ءاروام  تاعـشعشت  ۀعلاطم  شفنب  ءراوام  یـسانشرتخا 
ناگراتـس تسا . هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  دنزادرپ ، یم  اه  ناشکهک  ۀعلاطم  هب  هک  ینادنمـشناد  طسوت  شفنب  ءراوام  یـسانشرتخا  دنک ،

. دنشاب یم  تاعشعشت  عون  نیا  يوق  عبانم  اه  ناشکهک  رد  ناوج  غاد و 
. تسا هتفای  رابج  یباحس  رد  یناوج  غاد و  ناگراتس  شفنب ، ءراوام  یسانشرتخا 

(Tunguska explosion  ) اکسوگنوت راجفنا 

رد تراسخ  بجوم  میظع  يراجفنا  داتفا . قاـفتا  هیـسور  يربیـس  رد  يدـالیم  نئوژ 1908  رد 30  هک  دوـب  يا  هعقاو  اکـسوگنوت  راـجفنا 
دنرواب نیا  رب  نادنمـشناد  دندش . هتـسکش  ای  هدش  نیمز  شقن  رتمولیک  دودح 70  تعـسو  هب  يا  هقطنم  رد  ناتخرد  دش . عیـسو  يا  هقطنم 

هداتفا قافتا  يرتمولیک  عافترا 5/8  رد  یتسیاب  راجفنا  نیا  هک  دنتفایرد  اهنآ  تسا . هدش  رجفنم  وج  رد  گنس  باهش  ای  راد  هلابند  کی  هک 
. دشن فشک  هقطنم  رد  یلادوگ  چیه  دروآ . راب  هب  ار  یتاراسخ  نینچ  دناوتب  ات  دشاب ،

. دیدرگن راکشآ  زگره  اکسوگنوت  راجفنا  یعقاو  تلع 

(tracking station  ) یبایدر هاگتسیا 

تفایرد ییویدار  ياه  نتنآ  طسوت  دـناوت  یم  لمع  نیا  دـهد . یم  ار  امیپاضف  کی  یبایدر  هزاـجا  نادنمـشناد  هب  یباـیدر  هاگتـسیا  کـی 
يروآدرگ تاعالطا  تسا  نکمم  یبایدر  ياه  هاگتـسیا  دریگ . ماجنا  دـنهد  یم  رییغت  ار  اه  پت  نیا  هک  ییاه  رتویپماـک  اـه و  پت  ةدـننک 

. دنیامن لاسرا  يزکرم  يروآ  عمج  هطقن  کی  هب  ار  هدش 
. درک بیقعت  ار  یسانشاوه  هراوهام  ریسم  یبایدر ، هاگتسیا 

�

(TDRS  ) اه هداد  هلر  یبایدر و  هاگتسیا 

هراوهام نیا  تسا . هراوهام  راهچ  زا  لکشتم  یمتسیس  ( Tracking and Data Relay Station  ) اه هداد  هلر  یبایدر و  هاگتسیا 
يامیپاضف دـناوت  یم  اه  هداد  هلر  یبایدر و  هاگتـسیا  دـندیدرگ . باترپ  يدالیم  ات 1989  لاس 1983  زا  ییاضف  ياه  لتاش  ۀلیـسو  هب  اـه 

. دیامن لدب  ودر  ار  اه  نامرف  تاعالطا و  یتارباخم ، متسیس  زا  هدافتسا  اب  یبایدر و  ار  اسان  طسوت  هدش  باترپ 
. دشاب یم  اضف  رد  يا  هراوهام  یبایدر  متسیس  نیلوا  اه ، هداد  هلر  یبایدر و  هاگتسیا 
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(time dilation  ) نامز عاستا 

رگیدکی و هب  تبسن  توافتم  ياه  تعرـس  اب  رفن  ود  رگا  هک  دندقتعم  نادنمـشناد  یخرب  تسا . صاخ  تیبسن  جیاتن  زا  یکی  نامز ، عاستا 
ار وا  نامز  زا  توافتم  ینامز  يرگید  تعاس  هک  درک  دـهاوخ  رکف  ود  نآ  زا  کـی  ره  دنـشاب ، تکرح  لاـح  رد  رون  تعرـس  هب  کـیدزن 

. داد دهاوخ  ناشن 
. تسا هدش  هدید  تارذ  زا  یخرب  رد  نامز  عاستا  ریثأت 

(supernova  ) رتخاون ربا 

عوقو هب  یماگنه  رتخاون  ربا  کی  دبای . شیازفا  ردق  تسا 20  نکمم  هراتس  نیا  ششخرد  دوش . یم  رجفنم  هک  تسا  يا  هراتس  رتخاون  وبا 
هدیشاپورف لخاد  فرط  هب  هراتس  رد  هدنام  یقاب  داوم  دنک . یم  مامت  ار  دوخ  يا  هتسه  تخوس  ریپ ، گرزب و  رایسب  ةراتس  کی  ددنویپ  یم 

دوش و یم  رجفنم  رتخاون  ربا  تروص  هب  هراتس  نیا  دسرب . هجرد  اه  نویلیم  هب  هراتـس  زکرم  يامد  ات  دوش  یم  بجوم  لمع  نیا  دنوش . یم 
. دندرگ یم  لیدبت  رتخاون  ربا  ياه  هدنامزاب  هب  هک  دنک  یم  شخپ  اضف  رد  ار  دوخ  داوم 
. تشاد دوجو  گرزب  ینالژام  ربا  ناشکهک  رد  رتخاون  ربا  کی  يدالیم  لاس 1987  رد 

(supergiant  ) لوغ ربا 

رایسب رابجلا  لجر  دننام  اه  لوغ  ربا  یخرب  دنشاب . دیـشروخ  ربارب  یتح 500  دنناوت  یم  اه  لوغربا  تسا . ناشخرد  رایسب  ةراتـس  لوغ ، ربا 
رب تسا  نکمم  اـه  لوغربا  دنتـسه . گرم  لاـح  رد  ناگراتـس  راـبج ،) اـفلآ - ازوجلا ، طـبا   ) ازوجلادـی دـننام  زمرق ، ياـه  لوغربا  دـنغاد .

. دندرگ لیدبت  رتخاونربا 
. دشاب یم  ات 9 - نیب 4 - اه  لوغربا  قلطم  ردق 

�

(supercluster  ) هشوخ ربا 

یم ناـهج  رد  مارجا  نیرتگرزب  اـه  هشوخربا  هک  دـنرواب  نیا  رب  نادنمـشناد  رثکا  تسا . اـه  ناـشکهک  زا  گرزب  ۀـشوخ  کـی  هشوخ ، ربا 
ربا دنهد . لیکشت  ار  اه  هشوخ  ربا  ات  دنوش  یم  هدیـشک  رگیدکی  فرط  هب  هبذاج  ۀلیـسو  هب  اه  ناشکهک  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  اهنآ  دنـشاب .

. دنتسه يرون  لاس  نویلیم  اهدص  لداعم  یلوط  ياراد  اه  هشوخ 
. دنا هدش  هتخانش  هشوخ  ربا  دودح 50 

(star atlas  ) ناگراتس سلطا 

. دنهد یم  ناشن  ار  نامسآ  رد  دوجوم  مارجا  رگید  ناگراتس و  ناکم  اه  هشقن  زا  يا  هعومجم  ناگراتس ، سلطا 
. درک هدافتسا  جوربلا  هقطنم  یکلفروص  ندرک  ادیپ  يارب  ناگراتس  سلطا  کی  زا  وا 

(Sputnik  ) کینتوپسا
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. دیدرگ باترپ  يدالیم  ربتکا 1957  رد 4  يوروش  ریهامج  داحتا  طسوت  کینتوپـسا  دوب . يا  هراوهام  ییات  هس  ۀعومجم  کی  کینتوپـسا 
کینتوپسا تشاد . طق  رتمیتناس  هک 58  دوب  يزلف  ةرک  کی  کینتوپـسا  تفرگ . یم  رارق  نیمز  رادـم  رد  هک  دوب  یعونـصم  رمق  نیلوا  نیا 

هیوناژ رد 4  کینتوپـسا  درک . لاسرا  امد  هب  عجار  یتاعالطا  دوخ ، يژرنا  ماـمتا  زا  لـبق  زور  ات 22  کینتوپـسا  تشاد . نزو  مرگولیک   84
رود هب  زور  تدم 92  دوب و  هدیسر  رتمولیک  لداعم 933  یعافترا  هب  کینتوپـسا  تخوس . ًالماک  تشگزاب و  نیمز  وج  هب  يدـالیم   1958

. تشگ نیمز 
. دشاب یم  رفاسم  ۀملک  یسور  لداعم  کینتوپسا 

(space station  ) ییاضف هاگتسیا 

ناکما هورگ  ياضعا  هب  هک  هدـش  یحارط  يروط  ییاضف  هاگتـسیا  دـشاب . یم  یمئاد  رادـم  رد  گرزب  ياـمیپاضف  کـی  ییاـضف  هاگتـسیا 
ياهامیپاضف زاورپ  ناکما  یقاحلا ، ياه  تمسق  دزاس . یم  مهارف  ار  اه  شیامزآ  تادهاشم و  ماجنا  نآ و  رد  ینالوط  تدم  يارب  یگدنز 

هب يارب  يدیـشروخ  تاحفـص  زا  ییاضف  ياه  هاگتـسیا  دـنهد . یم  ار  داوم  ءاضعا و  ندومن  اج  هباج  يارب  ییاـضف  هاگتـسیا  هب  کـچوک 
بل ياکـسا  تویلاس و  دندش ، يزادنا  هار  همه  زا  شیپ  هک  ییاضف  هاگتـسیا  ود  دـننک . یم  هدافتـسا  دوخ  زاین  دروم  يژرنا  ندروآ  تسد 

مدـیرف یللملا  نیب  ییاضف  هاگتـسیا  هدـش ، ماجنا  يزیر  همانرب  قبط  دـیدرگ . باـترپ  يدـالیم  لاس 1986  رد  ریم  ییاضف  هاگتـسیا  دـندوب .
. درک راک  هب  عورش  يدالیم  ةدس 1990  رخاوا  رد  م )  . یللملا نیب  ایافلآ  )

. دش دهاوخ  هتخاس  اکیرما  ةدحتم  تالایا  اپورا و  ییاضف  سناژآ  اداناک ، نپاژ ، طسوت  م )  . یللملا نیب  ای  افلآ   ) مدیرف ییاضف  هاگتسیا 

(Skylab space station  ) بل ياکسا  ییاضف  هاگتسیا 

هلیسو هب  بل  ياکسا  تفرگ . رارق  رادم  رد  يدالیم  لاس 1973  رد  اکیرما  هدحتم  تالایا  طسوت  هک  دوب  ییاضف  هاگتسیا  کی  بل  ياکسا 
هدش ماجنا  راک  دیدرگ . لدبم  دروناضف  هس  یگدـنز  يارب  یلحم  راک و  شخب  هب  تمـسق  نیا  دوب . هدـش  هتخاس  نرتاس  تکار  زا  یتمـسق 

. دوب هشیش  زلف و  دننام  يداوم  اب  ندرک  شیامزآ  دیشروخ و  نیمز و  هدهاشم  لماش  هورگ  ياضعا  طسوت 
. � تخوس ًالماک  تشگزاب ، ماگنه  هب  لاس 1979  رد  بل  ياکسا  ییاضف  هاگتسیا 

(Salyut space station  ) تویلاس ییاضف  هاگتسیا 

رادم هب  يدالیم  ات 1987  ياه 1971  لاس  نیب  يوروش  ریهامج  داحتا  طسوت  هک  دوب  ییاضف  هاگتسیا  تفه  مان  تویلاس  ییاضف  هاگتـسیا 
رد یگدنز  راک و  هب  رداق  نادرون  ناهیک  ات  دندوب  هدش  هتخاس  ییاه  هاگـشیامزآ  دننام  ییاضف  ياه  هاگتـسیا  نیا  دندیدرگ . باترپ  نیمز 

. دوب ینالوط  ینامز  تدم  رد  ینزو  یب  تلاح  ۀعلاطم  نادرون ، ناهیک  فیاظو  زا  یکی  دنشاب . اهنآ 
. دندنام تویلاس 7  ییاضف  هاگتسیا  رد  تسا ، خیرم  هب  يزاورپ  رفس  کی  نامز  تدم  لداعم  هک  ار  زور  تدم 237  هب  درون  ناهیک  ود 

(refraction ( ) تسکش  ) راسکنا

، دنک یم  روبع  نآ  نورد  زا  هک  ار  يرون  ریسم  یسدع  کی  تسا . يرون  ياه  هعـشا  ریـسم  رییغت  یگنوگچ  فیـصوت  يارب  یتغل  راسکنا ،
. دوش یم  رون  تعرس  رییغت  بجوم  یسدع  نیا  اریز  دهد ؛ یم  رییغت 

. دننک یم  راک  رون  راسکنا  اب  يراسکنا  ياه  پوکسلت  دننام  يرون  لیاسو  یضعب 
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(radio waves  ) ییویدار جاوما 

هک ییویدار  جاوما  لاثم  يارب  دنیآ ؛ یم  باسح  هب  يژرنا  یعون  ییویدار  جاوما  دنتسه . سیطانغمورتکلا  فیط  زا  یتمسق  ییویدار  جاوما 
هدنتـسرف طسوت  ییویدار  جاوما  نیا  دیلوت  ناکما  نینچمه  دـنوش . یم  تفای  یعیبط  تروص  هب  دـندرگ ، یم  لیـسگ  ییاضف  مارجا  طسوت 

. دراد دوجو  ییویدار  ياه 
. دننک یم  لدب  در و  نیمز  يور  هدنریگ  ياه  هاگتسیا  اه و  هراوهام  نیب  ار  ییاه  مایپ  ییویدار  جاوما 

�

(radio astronomy  ) ییویدار یسانشرتخا 

یم عمج  اه  نتنآ  طسوت  ییویدار  جاوما  دشاب . یم  اضف  رد  عقاو  مارجا  طسوت  هدش  لاسرا  ییویدار  جاوما  ۀعلاطم  ییویدار ، یـسانش  رتخا 
. درک طبض  ار  اهنآ  ناوتب  ات  دندرگ  یم  تیوقت  ای  هدش  رشتنم  توص  تروص  هب  سپس  دنوش و 

رارق هدافتسا  دروم  نیزاغآ  ناهج  اه و  ناشکهک  یصوصخب ، ياه  هراتـس  تارایـس ، یخرب  دیـشروخ ، ۀعلاطم  يارب  ییویدار  یـسانشرتخا 
. تسا هدش  هتفرگ 

(radar astronomy  ) يرادار یسانشرتخا 

نیمز زا  اه  باتزاب  نیا  تساهنآ . زا  يارادار  ياه  باتزاب  يروآ  عمج  طسوت  یـسمش  ۀموظنم  نورد  مارجا  ۀعلاطم  يرادار ، یـسانشرتخا 
. دندرگ یم  سکعنم  نیمز  هب  مارجا  نآ  طسوت  لاسرا و 

. دیآ یم  تسد  هب  ییویدار  پت  کی  تشگرب  تفر و  نامز  يریگ  هزادنا  طسوت  نیمز  زا  مرج  کی  ۀلصاف  يرادار ، یسانشرتخا  رد 

(planetarium  ) امن كالفا 

يور رب  تارایـس  ناگراتـس و  زا  ار  يریواصت  روتکژورپ  کی  تسا . نآ  لخاد  رد  یعونـصم  نامـسآ  کـی  اـب  دـبنگ  کـی  اـمن ، كـالفا 
. دزادنا یم  نامسآ 

. دهد ناشن  لاس  نیدنچ  لوط  رد  ار  بش  نامسآ  رد  ۀلصاح  تارییغت  دناوت  یم  امن  كالفا 

(ozone  ) نوزوا

دنویپ رگید  نژیـسکا  متا  کی  اب  نژیـسکا  لوکلوم  کی  هک  یماگنه  هب  نیمز  وجر  ییالاب  ياه  هیال  رد  زاگ  نیا  تسا . زاگ  کـی  نوزوا 
. دنک یم  بذج  دیشروخ  زا  ار  رضم  شفنب  ءاروام  تاعشعشت  نوزوا  دبای . یم  لیکشت  دروخ ، یم 

. تسا دنت  يوب  اب  گنر  یب  زاگ  کی  نوزوا 
�

(oxygen  ) نژیسکا
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زین هدنز  تادوجوم  بآ و  رد  نینچمه  نژیـسکا  تسا . نژیـسکا  دصرد  ياراد 20  ًادودح  نیمز  وج  تسا  ییایمیش  رـصنع  کی  نژیـسکا 
. دراد دوجو 

. تشاد دهاوخن  ناکما  نژیسکا  نودب  نیمز  يور  رب  یگدنز 

(optical astronomy  ) يرون یسانشرتخا 

. تسا يرون  ياه  پوکسلت  زا  هدافتسا  اب  ییاضف  مارجا  ۀعلاطم  يرون ، یسانشرتخا 
. تسا هتفرگ  تروص  يرون  یسانشرتخا  طسوت  تارایس  ناگراتس و  ةرابرد  تافاشتکا  نیلوا 

(Odyssey  ) هسیدوا

فده هب  راجفنا  کی  لیلد  هب  ییاضف  تیرومأم  نیا  دوب . هام  هب  هدـحتم  تالایا  ولوپآ 13  ییاضف  تیرومأم  رد  یهدنامرفوان  مان  هسیدوا ،
. دنادرگزاب نیمز  هب  تمالس  هب  ار  دروناضف  هس  هسیدوا  اما  دیسرن ؛ دوخ 

. دنارذگ اضف  رد  ار  زور  شش  دیدرگ و  باترپ  يدالیم  لیروآ 1970  رد 11  هسیدوا 

(Oberon  ) نوربوا

. تسا رتمولیک  لداعم 1600  يرطق  ياراد  رمق  نیا  تسا . سوناروا  رامقا  زا  یکی  مان  نوربوا 
. دراد هلصاف  سوناروا  زا  رتمولیک  ًابیرقت 600000  نوربوا 

(nuclear energy  ) يا هتسه  يژرنا 

هـس ددرگ . یم  اهر  متا  کی  ۀتـسه  تارذ  رد  هدـش  داجیا  تارییغت  ماگنه  هب  يا  هتـسه  يژرنا  تسا . يژرنا  زا  يا  هنوگ  يا ، هتـسه  يژرنا 
طسوت تاعشعشت  ترارح و  يا .  هتسه  یترارح  شنکاو  يا و  هتـسه  یـشوجمه  يا ، هتـسه  فاکـش  دراد : دوجو  يا  هتـسه  يژرنا  لکش 

. دوش یم  هداد  لیسگ  ای  هداد  نوریب  يا  هتسه  يژرنا 
. تسا يا  هتسه  يژرنا  یتاقیقحت ، ياهامیپاضف  یخرب  تخوس 

(Magellanic Clouds  ) نالژام ياهربا 

کچوک گرزب و  ینالژام  ياهربا  دندرگ . یم  بوسحم  یلحم  هورگ  ياه  ناشکهک  زا  یتمـسق  هک  دنتـسه  ناشکهک  ود  نالژام  ياهربا 
. دنتسه مظنمان  ياه  ناشکهک  عون  زا  اهنآ  دندرگ . یم  میسقت 

. دنسر یم  رظن  هب  يریش  هار  زا  يا  هدش  ادج  ياه  تمسق  دننام  نیمز  زا  نالژام  ياهربا 

(Leonids ( ) اهدینوئل  ) اه يدسا 

لاس ره  اه  باهـش  رابگر  نیا  دنهد . یم  بقاث  ناگراتـس  ای  ناشخرد  ياه  باهـش  زا  يرابگر  هب  ناسانـشرتخا  هک  تسا  یمان  اه  يدـسا 
یم تیؤر  ربماون  دودح 17  رد  اه  يدسا  یباهـش  رابگر  دنوش . هدـید  حوضو  هب  دـنناوت  یم  رابکی  لاس  ره 33  طقف  اما  دـنتفا ، یم  قافتا 
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. دراد دوجو  تعاس  کی  رد  باهش  دادعت 10  ات  رابگر  نیا  رد  دوش . یم  رهاظ  ریش )  ) دسا یکلف  تروص  رد  یباهش  رابگر  نیا  دوش .
. دش تیؤر  يدالیم  رد 1999  یباهش  رابگر  نیرخآ 

(IAU  ) یسانشرتخا یللملا  نیب  ۀیداحتا 

رـسارس ناسانـشرتخا  يارب  یـصوصخم  نامزاس  (( International Astronomical Union، یـسانشرتخا یللملا  نیب  ۀـیداحتا 
عیاقو رگید  اهراد و  هلابند  هب  عجار  يا  هیلوا  ياهیهاگآ  هدرک و  رشتنم  ار  دیدج  تافاشتکا  هب  طوبرم  ياه  شرازگ  هیداحتا  نیا  تسایند .

. دیامن یم  هیهت  ار  یسانش  رتخا 
. دنک تفایرد  تسا ، یسانشرتخا  ياهربخ  زا  راشرس  هک  ارنآ  تاراشتنا  دوش و   IAU وضع دناوت  یم  یسکره 

(Intelsat  ) تسلتنیا

تسلتنیا دیدرگ . باترپ  يدالیم  لاس 1965  رد  هعومجم  نیا  زا  هراوهام  نیلوا  تسا . یطابترا  ياه  هراوهام  زا  يا  هعومجم  ماـن  تسلتنیا 
. دروآ یم  مهارف  ار  ینویزیولت  ياه  لاناک  ینفلت و  طوطخ  یناهج  هکبش  کی 

. دنوش هرباخم  رگید  فرط  هب  ایند  فرط  کی  زا  دنناوت  یم  تسلتنیا  طسوت  يربخ  ياه  ملیف 

(instrument  ) رازبا

ياهراک هک  یلیاسو  فیـصوت  يارب  ًـالومعم  هملک  نیا  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  لـمع  کـی  ماـجنا  يارب  هک  تسا  يا  هلیـسو  رازبا ،
. دنتسه ناسانشرتخا  يارب  مهم  رایسب  يرازبا  اه  پوکسلت  دور . یم  راک  هب  دنهد ، یم  ماجنا  ار  قیقد  ياه  يریگ  هزادنا  یملع و 

. ددرگ یم  عقاو  هدافتسا  دروم  ییویدار  جاوما  تفایرد  يارب  هک  تسا  يرازبا  نتنآ 

(Inmarsat  ) تسرامنیا

هزاجا ایرد  قمع  مک  یحاون  رد  رقتـسم  ياه  يرافح  اه و  یتشک  هب  هورگ  نیا  تسا . یطابترا  ياـه  هراوهاـم  زا  یهورگ  ماـن  تسراـمنیا ،
. دنشاب طابترا  رد  نیمز  يور  ییویدار  ياه  هاگتسیا  اب  رگیدکی و  اب  ویدار  طسوت  ات  دهد  یم 
. تسا هداتفا  ریخأت  هب  وا  رفس  هک  دیوگب  ات  داتسرف  تسرامنیا  طسوت  ار  یمایپ  یتشک  يادخان 

(infra – red astronomy  ) زمرق نودام  یسانشرتخا 

زا یترارح  ياه  سکع  زمرق  نودام  تاعشعشت  تسا . زمرق  نودام  يرادرب  ریوصت  زا  هدافتسا  اب  اهنامسآ  ۀعلاطم  زمرق  نودام  یـسانشرتخا 
. دنک یم  هیهت  دنتسین ، تیؤر  لباق  یئرم  رون  اب  هک  رود  مارجا 

. دریذپ یم  ماجنا  اضف  رد  ییاه  هراوهام  رد  نیمز و  يور  یصوصخم  ياه  پوکسلت  طسوت  زمرق  نودام  یسانشرتخا 

(igaition  ) قارتحا

. دوش یم  دنلب  نیمز  زا  تکار  قارتحا ، زا  دعب  تسا . تکار  روتوم  تخوس  نتفرگ  شتآ  لمع  قارتحا ،
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. دندید دش ، یم  جراخ  تکار  هیاپ  زا  هک  ار  شتآ  ياه  هقرج  دود و  نایچاشامت  قارتحا  ماگنه  رد 

(horizon  ) قفا

هک ینالوط  ینحنم و  طخ  کی  تروص  هب  قفا  تسا . نآ  ندـید  هب  رداق  یتهج  ره  رد  رگ  هدـهاشم  کـی  هک  تسا  يا  هطقن  نیرترود  قفا 
. دراد هجرد  ۀیواز 90  ًالومعم  قفا  طخ  اب  رگ  هدهاشم  سأرلا  تمس  دسر . یم  رظن  هب  دهد ، یم  یقالت  مه  اب  ار  نامسآ  نیمز و 

. دوبن دنراد ، رارق  وا  قفا  ریز  هک  یناگراتس  تیؤر  عب  رداق  سانشرتخا 

(ground station  ) ینیمز هاگتسیا 

اب ینیمز  ياه  هاگتـسیا  دـنک . یم  تفایرد  نآ  زا  دنتـسرف و  یم  امیپاضف ، هب  ار  تاـعالطا  هک  تسا  نیمز  يور  رب  یناـکم  ینیمز  هاگتـسیا 
ییویدار ياه  نتنآ  زا  هدافتسا  اب  ار  اهامیپاضف  ینیمز  ياه  هاگتسیا  ایند  رسارس  رد  دننک . یم  داجیا  ار  هکبش  کی  تیرومأم ، لرتنک  زکرم 
امیپاضف اب  میقتـسم  سامت  زا  لرتنک  نامتخاس  کـی  هک  دوش  یم  ثعاـب  دوخ  روحم  لوح  نیمز  شخرچ  هک  یماـگنه  دـننک . یم  بیقعت 

. دنک کمک  نآ  هب  دناوت  یم  ینیمز  هاگتسیا  کی  ًالومعم  ماگنه  نیا  رد  ددرگ ، جراخ 
. دنشاب یم  سامت  رد  دنتسه ، نیمز  رود  هب  شخرچ  لاح  رد  هک  ییاه  هراوهام  مامت  اب  ینیمز  ياه  هاگتسیا 

(greenhose effect  ) يا هناخلگ  رثا 

. دوش یم  رتمرگ  دهد ، تسد  زا  ار  دوخ  ترارح  دناوت  یمن  هک  نیا  رطاخ  هب  هرایس  کی  نآ  رد  هک  تسا  یتلاح  فیصوت  يا ، هناخلگ  رثا 
زمرق نودام  تاعشعشت  تروص  هب  دیاب  امرگ  دهد . یمن  تسد  زا  امرگ  هرایـس  نیا  دشاب ، نبرک  دیـسکا  يد  زاگ  زا  رپ  يا  هرایـس  وج  رگا 

. ددرگ یم  سبح  نآ  ظیلغ  وج  طسوت  دیشروخ  يامرگ  نوچ  تسا  هجاوم  يا  هناخلگ  رثا  اب  هرهز  ددرگ . رارف  هب  رداق  ات  دشاب 
. دشاب هتشاد  دوجو  يا  هناخلگ  رثا  زا  نیمز  يریذپریثأت  ناکما  هک  دنسرت  یم  نیا  زا  نادنمشناد 

(Greek alphabet  ) ینانوی يابفلا 

رد ناگراتس  يراذگمان  يارب  ابفلا  نیا  تسا . هدیدرگ  عقاو  هدافتـسا  دروم  نادنمـشناد  نانادیـضایر و  ناسانـشرتخا ، طسوت  ینانوی  يابفلا 
ظاحل زا  هراتس  نیمود  دوش . یم  هدناوخ  افلآ  فرح ، نیلوا  مان  اب  هراتس  نیرتناشخرد  تسا . هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  یکلف  تروص  کی 

هداد نادنمشناد  هب  ناگراتس  يدنب  تسرهف  يارب  يا  هداس  هار  ینانوی  يابفلا  زا  هدافتسا  دوش . یم  هدناوخ  اتب  فرح ، نیمود  اب  شـشخرد 
. تسا

. تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  يدالیم  لاس 1603  رد  ریاب  ناهوج  طسوت  ناگراتس  يراذگمان  يارب  راب  نیلوا  ینانوی  يابفلا 
ینانوی يابفلا 

ور اتوی -  افلآ - 
اگمیس اپاک -  اتب - 

وات ادبمال -  اماگ -
نولیسُپا ویم -  اتلد - 

یف وین -  نولیسِپا - 
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یچ یسِکا -  اتز - 
یسپ نورکیُما -  اِتا - 

اگُما یپ -  اتت - 

(Get-away Special  ) صوصخم لاسرا 

. دـنک یم  زاجم  ار  ییاضف  لتاش  رد  راب  لمح  نتفرگ  رارق  همانرب ، نیا  دوش . یم  ارجا  اسان  طسوت  هک  تسا  يا  هماـنرب  صوصخم ، لاـسرا 
، سرادم ددرگ . هفاضا  دـناوت  یم  صوصخم  لاسرا  تروص  نیا  رد  دـنک . یمن  لاغـشا  ار  قاتا  مامت  ییاضف ، لتاش  کی  یلـصا  راب  بلغا 

. دنتسه صوصخم  لاسرا  اب  نداتسرف  هب  رداق  يداع  مدرم  زین  لغاشم و  ای  دارفا  اه ، هدکشناد 
. دزاس یم  رت  علطم  اضف  هب  عجار  ار  مدرم  صوصخم  لاسرا  ۀمانرب 

�

(Flight deck  ) زاورپ قاتا 

ره دراد . نابلخ  هدـنامرف و  يارب  ییاه  یلدنـص  زاورپ  قاتا  دریگ . یم  تروص  اجنآ  زا  لرتنک  هک  تسامیپاضف  تمـسق  کـی  زاورپ ، قاـتا 
لرتنک زاورپ  هک  هنوگ  نامه  هب  دراد . دوجو  لرتنک  هاگتـسد  ود  اریز  دـنروآرد ، زاورپ  هب  ار  امیپاضف  دـنناوت  یم  دروناضف  ود  نیا  زا  کی 

. دهد یم  ناشن  ار  امیپاضف  ياه  تمسق  مامت  راب و  لمح  هب  عجار  تاعالطا  هک  دراد  دوجو  یشیامن  ياه  هحفص  دوش ، یم 
. دراد ازجم  شیامن  هحفص  لرتنک و  زا 2000  شیب  لتاش  زاورپ  قاتا 

(famous astronomers  ) فورعم ناسانشرتخا 

زا یخرب  دنا . هتفای  تسد  ناهج  رد  یمهم  تافاشتکا  هب  هک  دنتـسه  يدارفا  اهنآ  دنا . هتـشاد  دوجو  یفورعم  ناسانـشرتخا  خـیرات  لوط  رد 
تـسد ناشتافاشتکا  هب  ینامـسآ  مارجا  رگید  ناگراتـس و  ةدهاشم  قیرط  زا  کینرپوک  سالکین  سومیلطب و  دـننام  فورعم  ناسانـشرتخا 

هچ میناد  یمن  ام  داد . رییغت  ناهج  هب  عجار  ار  مدرم  رکفت  ةوحن  هک  دـنداد  هئارا  ییاه  هدـیا  نتوین  كازیارـس  دـننام  رگید  یـضعب  دـنتفای .
. تسا هدشن  تبث  ناسانشرتخا  مان  هدیدرگ و  ماجنا  رود  رایسب  هتشذگ  رد  لامعا  نیا  اریز  داد ، ماجنا  ناهج  رد  ار  هدهاشم  نیلوا  یسک 

. دندرکن رواب  ار  اهنآ  ناشرمع  رخآ  ات  مدرم  دوش و  یم  مدرم  سرت  بجوم  اهنآ  تافاشتکا  هک  دنتفایرد  فورعم  ناسانشرتخا  یخرب 

(Explorer  ) ررولپسکا

اب 14 هراوهام  نیا  دـیدرگ . باترپ  يدـالیم  لاـس 1958  رد  ررولپـسکا 1  دـش . هداد  ییاکیرما  هراوهام  راهچ  هب  هک  دوب  یماـن  ررولپـسکا 
. تفای ار  نیمز  رود  تاعـشعشت  هب  طوبرم  نلآ  نو  دنبرمک  ررولپـسکا 1  دیخرچیم . نیمز  رود  هب  راب  کی  هقیقد  ره 114  نزو  مرگولیک 

. دنداد همادا  ار  ررولپسکا 1  راک  يدعب  ياهررولپسکا 
دیخرچیم . نیمز  رود  هب  لاس  زا 12  شیب  ینامز  تدم  يارب  ررولپسکا 1 

(EXOSAT  ) ییاپورا  X هعشا هناخدصر  هراوهام  تسوزگا - 
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هـم 1983 رد 26  هک  تـسا  ياهراوهاـم  ( European X-ray Observatory Satellite  ) اـپورا  x هعـشا هناخدصر  هراوهام 
ره تسوزگا  ددرگب . یمارآ  هب  نیمز  رود  هب  دوخ  رادـم  رد  هک  دوـب  هدـش  یحارط  يروـط  هراوهاـم  نیا  تسا . هدـیدرگ  باـترپ  يدـالیم 

نادنمشناد دهدیم . X هعـشا  عبانم  هب  هعلاطم  يارب  يدایز  تصرف  هراوهام  هب  نامز  نیا  دخرچیم . نیمز  رودب  لماک  رود  کی  زور  راهچ 
. دادیم ار   x هعشا يدج  عبانم  رب  هعلاطم  هزاجا  تارییغت  نیا  هک  دنداد  نآ  یلصا  همانرب  رد  رییغت   50 تسوزگا ، یگدنز  لوط  رد 

. درک راک  لاس  تدم 3  هب  اپورا   x هعشا هناخدصر  هراوهام 

(Europa  ) اپورا

لداـعم 3112 يرطق  اـپورا  دراد . رمق  عومجم 16  رد  يرتـشم  تسا . يرتـشم  ياهلیلاـگ  رمق  راـهچ  زا  یکی  اـپورا  تسا . رمق  کـی  اـپورا 
حطـس دراد . فاص  رایـسب  یحطـس  اپورا  هک  دـنتفایرد  و  دـندرکیم ، زاورپ  اپورا  زارف  رب  هک  رجیوو  یتاـقیقحت  ياههنیفـس  دراد . رتمولیک 

اب تسا  نکمم  اهرایـش  نیا  دنتـسه  خی  رد  ییاهرایـش  اهنیا  هک  دندقتعم  نادنمـشناد  تسا و  هدش  هدیـشوپ  نشور  هیاس و  طوطخ  زا  اپورا 
. دشاب هتشاد  یگنس  ياهتسه  دیاب  ًالامتحا  اپورا  دشاب . هتسب  خی  هرابود  دش ه و  رپ  عیام 

. � تسا هدش  تفای  اپورا  يور  رب  لادوگ  جنپ 

Eta Carinae لامح )  ) انیراکاتا

شیپ لاس  دودـح 100  رد  دراد . رارق  انیراکاتا  یباحـس  زکرم  رد  هراتـس  نیا  تسا . لامح )  ) انیراک یکلف  تروص  رد  ياهراتـس  انیراکاتا 
رتناشخرد لاح  رد  هرابود  هک  دسریم  رظن  هب  نونکا  و  دـش . کیرات  سپـس  اما  دوب ، نامـسآ  رد  ناشخرد  هراتـس  نیمود  هدـش  دای  هراتس 

مرج ربارب  لداعم 100  یمرج  انیراکاتا  ددرگ . لیدبت  رتخاونربا  کی  هب  تسا  نکمم  انیراکاتا  هک  دـنراد  هدـیقع  نادنمـشناد  تسا . ندـش 
دراد . دیشروخ 

(equator  ) اوتسا

زین يورک  مسج  کی  رود  دناوتیم  طخ  نیا  نینچمه  تسا . هدش  هدیـشک  نیمز  دننام  هرک ، کی  رود  هک  تسا  یـضرف  یطخ  اوتـسا  طخ 
. دنکیم میسقت  یبونج  هرکمین  یلامش و  هرکمین  ود  هب  ار  ناگراتس  ینامسآ )  ) يوامس ياوتسا  دوش . هدیشک 

دوشیمن . تیور  اپورا  زا  هک  هدش  عقاو  بونج  رد  اوتسا  زا  رود  يردق  هب  رهنلارخا  هراتس 

(energy  ) يژرنا

يژرنا دـنوشیم . ياهتـسه  يژرنا  ترارح و  هتیـسیرتکلا ، روـن ، لـماش  هک  دراد  یفلتخم  عاوـنا  يژرنا  تسا . راـک  ماـجنا  ییاـناوت  يژرنا ،
. دشاب لیدبت  ای  رییغت  لباق  رگید  عون  هب  یعون  زا  دناوتیم 
. دنکیم دیلوت  يژرنا  یمیظع  ریداقم  ياهتسه  یشوجمه 

(Energia  ) ایژرنا

نت نزو 100  يالاب  ياههراوهام  نداد  رارق  يارب  ایژرنا  زا  دش . هتخاس  يوروش  ریهامج  داحتا  رد  تکار  نیا  تسا . تکار  کی  مان  ایژرنا 
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. تسا هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  ناروب  ییاضف  لتاش  باترپ  يارب  ایژرنا  نینچمه  تسا . هدش  هدافتسا  رادم  رد 
داد . لاقتنا  هام  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نرتاس  تکار  تردق  دودح  ایرژرنا  تردق 

(enceladus  ) ساد السنا 

رمق نیا  حطس  هک  درک  صخـشم  سادالـسنا  زارف  رب  رجیوو 2  زاورپ  تسا . لـحز  رمق  زا 18  یکی  سادالسنا  تسا . رمق  کی  سادالـسنا 
تلع هب  خی  نیا  هک  دندقتعم  نادنمـشناد  زا  یـضعب  تسا . خی  زا  هدیـشوپ  نآ  حطـس  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  دراد . یکدـنا  ياهلادوگ 

. دشابیم اهناشفشتآ  زا  بآ  ندش  جراخ 
. تسا ناشخرد  رایسب  سادالسنا  حطس 

(electron  ) نورتکلا

ياهتیلاعف رثکا  دنوش . تفای  دـنناوتیم  اهمتا  زا  يادـج  اهنورتکلا  نینچمه  تسا . متا  ءازجا  زا  یکی  نورتکلا  تسا . هرذ  کی  نورتکلا 
. دوشیم ماجنا  اهنورتکلا  طسوت  یسیطانغم  یکیرتکلا و 

. دندرگیم متا  هتسه  رود  هب  اهنورتکلا 

Early Bird نیزاغآ ) هدنرپ   ) درب یلرا 

لاس 1965 رد  درب  یلرا  دوب . تسلتنیا  طسوت  هدـش  باترپ  هراوهام  نیلوا  یطابترا و  هراوهام  کی  نیا  دوب . هراوهاـم  کـی  ماـن  درب ، یلرا 
. داد یم  اپورا  اکیرما و  هدحتم  تالایا  هب  ینویزیولت  ینفلت و  طابترا  هراوهام  نیا  تفرگ . رارق  شرادم  رد  سلطا  سونایقا  زارف  رب  يدالیم 

دوب . لاس  راهچ  درب  یلرا  یطابترا  هراوهام  رمع 

(downlink  ) نییاپ طابترا 

. دنکیم فیصوت  ار  نیمز  هب  یطابترا  هراوهام  ای  امیپاضف  کی  زا  تاعالطا  نداتسرف  دنیآرف  نییاپ  طابترا 
دندرک . هدافتسا  اهشیامزآ  نداد  شرازگ  يارب  نییاپ  طابترا  زا  نادروناضف 

(Doppler effect  ) رلپود رثا 

هب يرون  اـی  یتوص  عبنم  تکرح  رثا  رب  هدـیدپ  نیا  تسا . يرون  یتوص و  جاوما  جوم  لوط  رد  هدـمآ  دوجو  هب  يرهاـظ  تارییغت  رلپود  رثا 
اب رون  دیآیم و  رظن  هب  زمرق  دنلب ، جوم  لوط  اب  تیور  لباق  رون  دشاب . رظان  تکرح  زا  رثاتم  دناوتیم  هدیدپ  نیا  نینچمه  دـیآیم . دوجو 

هدرشف مه  هب  يرون  جاوما  تسا ، ندش  کیدزن  لاح  رد  دایز  تعرـس  اب  يرون  عبنم  کی  هک  یتقو  دیآیم . رظن  هب  یبآ  هاتوک ، جوم  لوط 
جاوما تسا ، ندش  رود  لاح  رد  ام  زا  تدش  هب  يرون  عبنم  کی  هک  یتقو  دراد . مان  ییارگ  یبآ  هدیدپ  نیا  دـنوشیم . رتیبآ  دـنوشیم و 

. دراد مان  ییارگزمرق  هدیدپ  نیا  دوشیم . رتزمرق  هدش ،  رود  مه  زا  يرون 
تسا . طاسبنا  لاح  رد  ناهج  هک  دندرک  فشک  رلپود  رثا  زا  هدافتسا  اب  نادنمشناد 

(diamond ring effect  ) ساملا هقلح  رثا 
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حطس لماک  یگدیـشوپ  زا  دعب  لبق و  تسرد  ییاههیناث  يارب  رثا  نیا  تسا . لماک  یگتفرگ  دیـشروخ  کی  رد  ياهلحرم  ساملا  هقلح  رثا 
دادتما رد  دیشروخ ، زا  ناشخرد  یلو  کیراب  کچوک و  یتمسق  هک  دتفایم  قافتا  یماگنه  ساملا  هقلح  رثا  تسا . تیور  لباق  دیـشروخ 

. تسا ساملا  هقلح  کی  ندز  قرب  دننام  قافتا  نیا  دشخردیم . هام  رد  عقاو  ياههرد  اهفاکش و 
دنتفرگ . ساملا  هقلح  رثا  زا  ییاهسکع  نادنمشناد 

�

(cosmic rays  ) یناهیک هعشا 

فارطا وج  اب  تاقوا  یمامت  رد  دننکیم و  تکرح  اضف  رد  رون  تعرس  اب  ًابیرقت  اهنآ  دنتسه . الاب  رایسب  يژرنا  اب  یتارذ  یناهیک  ياههعشا 
لیـسگ يرتخاون  ربا  ياهراجفنا  ای  دیـشروخ  زا  نییاـپ ، يژرنا  اـب  یناـهیک  ياههعـشا  زا  یـضعب  دـننکیم . دروخرب  تاـهج  ماـمت  زا  نیمز 

. دنوشیم
هتشاد نییاپ  يژرنا  اب  یناهیک  هعشا  کی  هب  تبـسن  يرتشیب  يژرنا  هبترم  نویلیم  نویلیم  کی  تسا  نکمم  الاب  يژرنا  اب  یناهیک  هعـشا  کی 

دشاب .

(combustion chamber  ) قارتحا قاتا 

قارتحا و قاتا  دریگیم . تروص  تخوس  ندنازوس  نآ  رد  هک  تسا  روتوم  زا  یشخب  قاتا  نیا  تسا . تکار  کی  زا  یتمسق  قارتحا  قاتا 
. دنوشیم هدیمان  تکار  شنار  قاتا  مه  اب  تکار  روتوم  لکش  یطورخم  نزوس 

تسا . هدش  یحارط  يدایز  یلیخ  راشف  داجیا  يارب  قارتحا ، قاتا 

(charge- cpupled divice (CCD  ) يراب هدش  تفج  رازبا 

يارب پوکسلت  ای  نیبرود  کی  طسوت  هاگتسد  نیا  زا  دریگیم . سکع  کینورتکلا  زا  هدافتسا  اب  هک  تسا  يرازبا  يراب ، هدش  تفج  رازبا 
يور رب  لسکیپ  مان  هب  کچوک  ياه  هعطق  زا  ياهعومجم  زا  يراب  هدـش  تفج  رازبا  دوش . یم  هدافتـسا  دروم  یموجن  مارجا  ریواـصت  تبث 

يژرنا زا  یکچوک  ریداقم  هب  دباتیم ، کچوک  ياههعطق  نیا  زا  کی  ره  لخاد  هب  هک  يرون  تسا . هتفای  لیکشت  یناکیلیـس  هحفـص  کی 
. دبای لاقتنا  رتویپماک  کی  هظفاح  هب  يراب  هدش  تفج  رازبا  زا  دناوتیم  يژرنا  نیا  ددرگیم . لیدبت  یکیرتکلا 

تسا . یساکع  ياهملیف  زا  رتساسح  رایسب  بلغا  يراب  هدش  تفج  رازبا  کی 

(balloon astronomy  ) ینولاب یسانشرتخا 

راوتـسا دـنوشیم ، هداتـسرف  اوه  هب  اهنلاب  طسوت  هک  یلیاسو  هیاـپ  رب  تاـعلاطم  نآ  رد  هک  تسا  یـسانشرتخا  یعون  ینولاـب  یـسانشرتخا 
اهنآ عافترا  نآ  رد  دننک . هدـهاشم  اوه  تاقبط  نیرتالاب  رد  رتم  رب 27400  غلاب  یعافترا  زا  ار  ینامـسآ  مارجا  دنناوتیم  لیاسو  نیا  تسا .

. دننک هدهاشم  دوشیم ، نیمز  هب  اهنآ  ندیسر  عنام  نیمز  وج  دنیآیم و  ناهج  رد  دوجوم  مارجا  زا  هک  ار  یتاعشعشت  دنناوتیم 
تسا . هداد  ییاضف  تاقیقحت  اههراوهام و  زا  هدافتسا  هب  ار  دوخ  ياج  يدایز  دودح  ات  ینولاب  یسانشرتخا 
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(Atlas  ) سلطا

رارق هدافتـسا  دروم  يروکرم  هژورپ  لالخ  رد  اضف  هب  ییاکیرمآ  درف  نیلوا  باترپ  يارب  سلطا  تساهتکار . زا  هداوناخ  کـی  ماـن  سلطا 
نآ زا  سپـس  تفرگ . رارق  هدافتـسا  دروم  هام  هب  درگ  هام  يامیپاضف  رویوروس و  رجنر ، ياهامیپاضف  باترپ  يارب  نینچمه  سلطا  تفرگ .

. دیدرگ هدافتسا  رادم  هب  تسلتنیا 5  دننام  ییاههراوهام  باترپ  يارب 
. دناهتفای هعسوت  عارتخا و  سلطا 2  سلطا 1 و  ياهتکار  دیدج  يرس 

(astrophysics  ) کیزیف رتخا 

یموجن و تاعوضوم  ییایمیش  یکیزیف و  هعلاطم  يارب  اهشور  نیرخآ  زا  کیزیف  رتخا  تسا . یـسانشرتخا  زا  یمهم  هخاش  کیزیف ، رتخا 
ملع نیا  نینچمه  دراد . طاـبترا  ناـهج  رد  نآ  زا  هدافتـسا  يژرنا و  دـیلوت  اـب  کـیزیف  رتـخا  دـنکیم . هدافتـسا  اـهنآ  نیب  یلاـخ  ياـهاضف 

. دهدیم رارق  یسررب  دروم  نامز  تشذگ  رثا  رب  ار  ماسجا  رییغت  یگنوگچ 
دش . زاغآ  ییامن  فیط  عارتخا  اب  هدس 1800  رد  کیزیف  رتخا 

(astronomer ( ) مجنم  ) سانشرتخا

لیاسو رگید  پوکسلت و  زا  ناسانـشرتخا  دنکیم . هعلاطم  ینامـسآ  مارجا  رگید  ناگراتـس و  دروم  رد  هک  تسا  يدنمـشناد  سانـشرتخا ،
هدافتـسا یـسمش  هموظنم  رد  فاشتکا  يارب  یتاقیقحت  ياهامیپاضف  اـههراوهام و  زا  اـهنآ  دـننکیم . هدافتـسا  تاـعالطا  يروآعمج  يارب 

. داتفا دـهاوخ  یقافتا  هچ  هدـنیآ  لاس  اـهنویلیم  رد  نآ  يارب  هدـش و  زاـغآ  هنوگچ  ناـهج  دـننادب  دـنراد  هقـالع  ناسانـشرتخا  دـنیامنیم .
هب عجار  یبلاج  تایفـشک  هب  ناسانـشرتخا  دناهدرک . هعلاطم  يددـعتم  ياهروشک  رد  يدامتم و  ياهلاس  يارب  ار  اهنامـسآ  ناسانـشرتخا 

دناهتفای . تسد  ناهج 

(astronomy ( ) موجن  ) یسانشرتخا

ار یعیـسو  هنماد  نانچ  موجن  دوشیم . قالطا  تسا ، هدش  عقاو  ناهج  رد  نیمز  وج  ءاروام  رد  هک  يزیچ  ره  یملع  هعلاطم  هب  یـسانشرتخا 
، ياهراتـس نیب  راـبغ  ناگراتـس ، هعلاـطم  لـماش  اـههخاش  نیا  تسا . هدـیدرگ  میـسقت  يددـعتم  ياـههخاش  هـب  هزورما  هـک  دریگیم  رب  رد 

. دشابیم نآ  نورد  زیچ  ره  یسمش و  هموظنم  اهناشکهک ،
دوشیم . زین  گرزب ) راجفنا  گنابهم –   ) گنب گیب  هیرظن  یسانش و  ناهیک  نوچمه  یثحابم  لماش  موجن 

(astrometry ( ) یعضوم تئیه   ) یجنسرتخا

نیا رییغت  لیالد  نینچمه  ینامـسآ  مارجا  تکرح  يریگهزادـنا  اب  طاـبترا  رد  ملع  نیا  تسا . یـسانشرتخا  ملع  زا  ياهخاـش  یجنـسرتخا ، 
. دهدیم رارق  هعلاطم  دروم  ار  نامز  تشذگ  اب  اهناکم 

دنتسه . یجنسرتخا  زا  یمهم  شخب  يریگهزادنا ، يارب  هدافتسا  دروم  یتازیهجت  لیاسو  اهشور و 

(astrolabe  ) بالرطسا
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. تفریم راک  هب  ینامسآ  مارجا  عافترا  يریگهزادنا  روظنم  هب  ناشنارایتسد  ناسانشرتخا و  يارب  شیپ  اهلاس  هک  دوب  ياهلیسو  بالرطـسا 
دوجو كرحتم  يوزاب  کی  هحفـص  طسو  رد  دوب . نآ  رانک  رد  زین  جردم  یحطـس  هک  دوب  هدـش  لیکـشت  رودـم  ياهحفـص  زا  بالرطـسا 

. دشیم هدناوخ  نآ  هحفص  يور  رب  عافترا  تفرگیم . رارق  هدافتسا  دروم  رظن  دروم  ءیش  ندرک  ینوناک  يارب  هک  تشاد 
دوب . ناکم  کی  عافترا  فشک  هب  رداق  بالرطسا  کی 

(association  ) نمجنا

زا يرون  لاس  دص  دنچ  زا  شیب  ياهلـصاف  رد  تسا  نکمم  هورگ  نیا  دنناوج . ناگراتـس  زا  ياهتـسباو  نادنچ  هن  هورگ  کی  نمجنا ، کی 
زاگ رابغ و  ربا  کی  يریگلکش  اب  نامزمه  ًابیرقت  هک  اههراتس  هعومجم  دلوت  رثا  رب  ینمجنا  ره  ناگراتـس  دنـشاب . هدش  هدرتسگ  رگیدکی 

. دناهتفرگ لکش  دناهدمآ ، دوجو  هب 
تسا . هدش  هتخانش  ياهراتس  نمجنا  دودح 70  رد  نونکات 

(ASP  ) یپ سا  ا 

زا یعون  اهنآ  دـندش . هتخاس  اـکیرما  هدـحتم  تـالایا  رد  يدـالیم  لاـس 1950  رد  هـک  دــندوب  ییاـهتکار  زا  يا  هعوـمجم  اـه  یپ  سا  ا 
ماـجنا یملع و  تازیهجت  لـمح  روـظنم  هـب  یپ  ساا  ياـهتکار  دـنراد . رارق  هدافتـسا  دروـم  زین  هزورما  هـک  دـندوب  رادادـص  ياـهتکار 

گنج  V-2 ياهتکار ساسارب  اـهتکار  نیا  دـنریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  نیمز  رفـسمتا )  ) وج ییـالاب  ییاـههیال  رد  ییاـهشیامزآ 
. دناهدش هتخاس  مود  یناهج 

. دنتسه نیمز  حطس  يالاب  يرتمولیک  ات 160  لداعم 80  یعافترا  رد  رفسمتا  رد  قیقحت  هب  رداق  یپ  ِساِا  ياهتکار 

(Aphrodite Terra  ) ارت تیدورفا 

ًادودح تسا و  هدش  عقاو  هرایس  نیا  ییاوتسا  طخ  کیدزن  هیحان  نیا  تسا . هرهز  هرایس  حطس  يور  عفترم  هیحان  نیرتگرزب  ارت ، تیدورفا 
. تسا هدش  میسقت  گرزب  رایسب  رایش  کی  اب  نآ  یقرش  يزکرم و  ياهتمسق  تسا . نیمز  يور  رد  اقیرفآ  هراق  هزادنا  هب 

دشابیم . رتم  ًادودح 1800  ارت  تیدورفا  ياههوک  عافترا 

(altitude  ) عافترا

رد هک  ياهراتـس  دوشیم . يریگهزادـنا  هیواز  اب  هک  تساضف  رد  قفا  نییاپ  ای  ـالاب  رد  ءیـش  کـی  هلـصاف  فیـصوت  يارب  ياهژاو  عاـفترا ،
. دراد هجرد  لداعم 90  یعافترا  تسا ، هدش  عقاو  ام  رس  يالاب 

دوشیم . هدافتسا  نیمز  حطس  زا  رتالاب  رتمولیک  رد  یعونصم  هراوهام  کی  هلصاف  فیصوت  يارب  نینچمه  عافترا  زا 

(aberration ( ) ینوناک قابطنا  مدع   ) فارحنا

رییغت نیا  تلع  دنهدیم . رییغت  نامـسآ  رد  ار  ناشناکم  اههراتـس  نآ  هزادنا  هب  دسریم  رظن  هب  هک  تسا  یفالتخا  رادقم  يانعم  هب  فارحنا 
تکرح صاخ  تعرس  کی  اب  رون  هک  تیعقاو  نیا  زین  دخرچیم و  دیـشروخ  رود  هب  دوخ  رادم  رد  هک  تسا  یماگنه  هب  نیمز  ییاجهباج 
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. دنکیم
. دیدرگ فشک  لاس 1729  رد  یلدارب  زمیج  یسیلگنا  مجنم  طسوت  ناگراتس  رون  فارحنا 

 ( بلطم  12 ب ( 

(weightlessness  ) ینزو یب 

نییاپ لاح  رد  امیپاضف  تعرس  نامه  اب  اریز  دنرادن  نزو  اهنآ  دتفایم . قافتا  دازآ  طوقس  رد  نادروناضف  يارب  هک  تسا  یتلاح  ینزو  یب 
دننیبب شزومآ  تقد  هب  دیاب  نادروناضف  تسا . تسردان  یحالطـصا  نیا  اما  دوشیم . هدناوخ  رفـص  هبذاج  بلغا  ینزویب ، دنتـسه . ندمآ 

. دننک تداع  ینزو  یب  هب  ات 
دنک . تداع  ینزو  یب  تاریثات  رثکا  هب  ندب  ات  دشکیم  لوط  هتفه  ود  دودح 

(syzygy ( ) لاصتا  ) ون ردب 

. دندرگ عقاو  تسار  طخ  کی  رد  ًابیرقت  دیشروخ  اب  ناشیاهرادم  رد  هام  نیمز و  هک  تسا  ینامز  فیصوت  ون ، ردب 
. تسا ون  ردب و  رد  لماک  صرق  ای  ون  هام  تلاح  رد  هام 

(supernova remnant  ) رتخاون ربا  ياه  هدنامزاب 

هدـنامزاب یخرب  دـنوش . یم  شخپ  اضف  رد  رتخاون  ربا  تروص  هب  هراتـس  کی  راجفنا  طسوت  هک  دنتـسه  يداوم  رتخاون  ربا  ياـه  هدـنامزاب 
فشک نونک  ات  دنهد ، یم  نوریب   X هعشا ای  ییویدار  جاوما  هک  رگید  یخرب  دنـشاب . یم  تیؤر  لباق  حلـسمریغ  مشچ  اب  اهرتخاونربا  ياه 

. دنا هدیدرگ 
. دشاب یم  رتخاون  ربا  ةدنام  یقاب  کی  گنچرخ  یباحس 

(solar wind  ) يدیشروخ داب 

. دنریگ یم  همشچرس  يدیشروخ  جات  زا  تارذ  نیا  دزو . یم  نوریب  فرط  هب  دیشروخ  هک  تسا  تارذ  نایرج  فیـصوت  يدیـشروخ ، داب 
شـشک دـندرگ . یم  رت  قیقر  دـنوش ، یم  رترود  دیـشروخ  حطـس  هچ  ره  دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  يدیـشروخ  جاـت  هک  غاد  ياـهزاگ  هیـال 

. دنوش یم  يدیشروخ  داب  هب  لیدبت  ار  اهنآ  تسین و  اهنآ  تارذ  نتشاد  هگن  هب  رداق  دیشروخ  یشنارگ 
. دنشاب یم  نیمز  هب  ندیسر  ماگنه  رد  هیناث  رد  رتمولیک  دودح 500  یتعرس  ياراد  يدیشروخ ، داب  رد  دوجوم  تارذ 

(solar tower  ) يدیشروخ جرب 

دندروآ تسد  هب  يارب  نادنمشناد  تسا . هدیدرگ  یحارط  دیشروخ  ۀعلاطم  يارب  پوکـسلت  نیا  تسا . پوکـسلت  یعون  يدیـشروخ  جرب 
، دوش یم  ینوناک  نآ  رد  ریوصت  کی  هک  يا  هطقن  پوکسلت و  کی  هنیآ  ای  یسدع  نیب  يدایز  ۀلصاف  هب  دیشروخ ، زا  بوخ  ریوصت  کی 

نادنمـشناد دندرگ . یم  فافـش  ریواصت  ندروآ  تسد  هب  عنام  هک  دـنراد  یـصلاخان  يردـق  هب  نیمز  حطـس  رد  وج  ياه  هیال  دـنراد . زاین 
. دنک یم  لمع  هثجلا  میظع  ياهپوکسلت  دننام  هک  دنزاس  یم  ییاهجرب  لکشم  نیا  عفر  يارب 
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. دراد دوجو  وکیزکموین  رد  کیپوتنمارکاس  هناخدصر  رد  يدیشروخ  جرب  کی 

(re-entry  ) تشگزاب

لیلد هب  نیمز ، وج  هب  تشگزاب  ماگنه  هب  ءیـش  کی  تساضف . زا  ییاـضف  لـتاش  اـی  لوسپک  کـی  دورف  تعجارم و  فیـصوت  تشگزاـب ،
. دراد مان  كاکطصا  لمع  نیا  ددرگ . یم  غاد  رایسب  اوه  شیاس 

. دندرگ یم  تظفاحم  یترارح  مواقم  داوم  طسوت  تشگزاب  ۀیلقن  لیاسو 

(Perseids  ) اه یشوواسرب 

لاعف توا  یلاوح 12  ًارثکا  رابگر  نیا  دندرگ . یم  هدهاشم  توا  هام  ره  رد  اه  یشوواس  رب  دنتسه . یباهش  رابگر  کی  مان  اه  یشوواس  رب 
ياهرابگر نیرت  ناشخرد  نیرتهب و  اه  یـشوواس  رب  دـشاب . شوواـس  رب  یکلف  تروص  رد  اـه  یـشوواس  رب  أـشنم  دـسر  یم  رظن  هب  تسا .

. دنتسه یباهش 
. دنشاب تعاس  ره  رد  باهش  دودح 65  لماش  دنناوت  یم  اه  یشوواس  رب 

(ellipse  ) یضیب

. دنریگیم شیپ  رد  يوضیب  يریسم  رادم ، رد  مارجا  تسا . يوضیب  یلکش  یضیب ، کی 
تسا . یضیب  کی  دیشروخ  رود  هب  نیمز  رادم 

(Buran  ) ناروب

، دـشاب هدافتـسا  لباق  ًاددـجم  ناوتب  هک  یتکار  روتوم  لماح  ناروب  تسا . يوروش  ریهامج  داحتا  ییاضف  درگ  رادـم  لتاش  کی  مان  ناروب 
تکار يرتـمولیک  دودـح 160  عافترا  رد  دزاـسیم . اـهر  ار   Energia رکیپ لوـغ  تـکار  يور  رب  یکمک  ياـهتکار  ناروـب  تـسین .

دربیم . الاب  نیمز  رادم  رد  يرتمولیک  عافترا 250  ات  ار  نآ  ناروب ، دوخ  روتوم  ددرگیم . ادج  ناروب  زا  زین   Energia

(Big Crunch ( ) شبمرهم  ) چنورک گیب 

هتـسب ناهج  کی  رد  دناوتیم  هک  تسا  یقافتا  نیا  هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمـشناد  زا  یـضعب  تسا . هیرظن  کی  شبم ) رهم   ) چـنورک گیب 
کی یط  هطقن  کی  رد  ناهج  تاعـشعشت  داوم و  مامت  مک  مک  دـنکیم . ندـش  کچوک  هب  عورـش  هدـش ، فقوتم  دـشر  زا  ناـهج  دـتفیب .

. دوب دهاوخ  گنابهم )  ) گنب گیب  فالخرب  لمع  نیا  دنیآیم . مه  درگ  هب  شبمرهم )  ) چنورک گیب  مان  هب  گرزب  دروخرب 
دراد . دوجو  رگید  گنابهم )  ) گنب گیب  کی  لامتحا  شبمرهم )  ) چنورک گیب  زا  دعب  هک  دندقتعم  نادنمشناد  زا  یضعب 

�

(alien  ) هناگیب

دنرادن رواب  ار  اههناگیب  دوجو  عطق  روط  هب  نادنمشناد  دوش . تفای  ناهج  زا  ییاج  رد  هک  تسا  رگید  ياهرایـس  زا  يدوجوم  هناگیب ، کی 
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ناگراتـس نیا  زا  یـضعب  دـیاش  دراد . دوجو  هراتـس  اـهدرایلیم  هک  تسا  نیا  لکـشم  دـننادیم . لـمتحم  ار  اـهنآ  دوجو  مدرم  یـضعب  یلو 
، دـشاب هتفرگ  لکـش  اههرایـس  نیا  زا  کیمادـک  يور  اههناگیب  نیا  یگدـنز  هک  نیا  یلو  دـنخرچیم ، اهنآ  رود  هب  هک  دـنراد  ییاههرایس 

. تسا مولعمان 
دنتسه . اهنآ  يارب  نیمز  هرابرد  ییاهمایپ  لماح  دنوش ، هتفای  اههناگیب  هلیسو  هب  هک  یتروص  رد  رینویاپ  رجیوو و  یتاقیقحت  ياهامیپاضف 

(ALSEP  ) يرمق يولوپآ  یملع  شیامزآ  همانرب 

ياـههمانرب هب  هک  دوب  یماـن   Apollo Lunar Science Experiment Package اـی  يرمق  يولوپآ  یملع  شیاـمزآ  هماـنرب 
بصن هام  حطـس  رد  ار  اهنآ  نادروناضف  دش . هداد  يدالیم  ياهلاس 1972-1969  نیب  ولوپآ  هژورپ  ماگنه  رد  هام  هب  هدـش  لمح  شیامزآ 

هک داد  هزاـجا  نادنمـشناد  هب   ALSEP دـننک . لاسرا  نیمز  هب  ار  تاعالطا  کـیتاموتا  روط  هب  اـت  دنتـشاذگ  ياـج  رب  اـجنامه  دـندرک و 
دنروآ . تسد  هب  هام  حطس  هب  عجار  يدایز  تاعالطا 

 ( بلطم  16 پ ( 

(spaceflight  ) ییاضف زاورپ 

لاس رد  يوروش  ریهامج  داحتا  زا  يدرون  ناهیک  درک ، زاورپ  اضف  هب  هک  یناسنا  نیلوا  تسا . اضف  رد  ندرک  رفس  فیـصوت  ییاضف ، زاورپ 
ییاضف هاگتسیا  رد  شیامزآ  هام و  هب  ولوپآ  تیرومأم  لاثم  روط  هب  تفرگ . تروص  ییاضف  زاورپ  نیدنچ  سپ  نآ  زا  دوب . يدالیم   1961

ای هام  رود  هب  ای  ددرگ  یم  زاب  نیمز  هب  هک  اضف  رد  تسا  يا  هلیـسو  ره  باـترپ  فیـصوت  نینچمه  ییاـضف  زاورپ  درب . ماـن  ناوت  یم  ار  ریم 
. دنک یم  ریس  تارایس 

. دندوب ییاضف  زاورپ  ندرک  روصت  هب  رداق  مدرم  ددرگ ، باترپ  امیپاضف  نیلوا  نیا  زا  شیپ  ینالوط  ینامز  تدم 

(Pluto  ) وتولپ

، تسا دیشروخ  زا  يرود  تبسن  هب  هرایس  نیمهن  ًالومعم  وتولپ  تسا . هرایس  نیرتکچوک  وتولپ  تسا . یسمش  ۀموظنم  رد  يا  هرایس  وتولوپ 
هدیدرگ رتکیدزن  دیشروخ  هب  نوتپن  زا  وتولپ  يدالیم  لاس 1999  ات  لاس 1979  زا  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  دراد . يداعریغ  رادم  کی  اما 

وتولپ حطس  رب  نادنمـشناد  دشاب . یم  هجرد  زا 17  شیب  هیواز  نیا  دراد . هیواز  دیـشروخ  ریـسم  اب  حضاو  یلیخ  روط  هب  وتولپ  رادـم  تسا .
نهآ ای  گنس  زا  دماج  هتسه  کی  اب  يا  هرخص  حطس  کی  وتولپ  هک  تسا  ینعم  نیدب  نیا  هک  دننک  یم  رکف  اهنآ  دنا . هتفای  هدز  خی  ناتم 

. دراد
. دیدرگ فشک  يدالیم  لاس 1930  رد  وتولپ 

(Proxima Centauri () کیدزن سروطنق   ) سروطنق امیسکورپ 

یسمش ۀموظنم  هب  هدش  هتخانش  ةراتس  نیرتکیدزن  هراتس  نیا  دشاب . یم  سروطنق  یکلف  تروص  رد  عقاو  هراتس  کی  سروطنق ، امیـسکورپ 
هراتس نیا  تسا . يا  هرارش  ةراتـس  کی  سروطنق  امیـسکورپ  دراد . هلـصاف  نیمز  زا  يرون  لاس  دودح 3/4  سروطنق  امیـسکورپ  تسا . ام 

. تسا سروطنق  افلآ  هورگ  رد  هراتس  نیموس 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 795 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا تیؤر  لباق  یمشچود  نیبرود  کی  اب  یگداس  هب  سروطنق  امیسکورپ 

(proton  ) نوتورپ

. دنوش یم  تفای  متا  زکرم  رد  هتسه ، رد  اه  نوتورپ  تسا . تبثم  یکیرتکلا  راب  اب  يا  هرذ  نوتورپ ، کی 
. دنراد یتوافتم  ياه  نوتورپ  دادعت  فلتخم  رصانع  ياه  متا 

(phasma  ) امسالپ

. تسا هدش  هداد  دشاب ، یم  دازآ  نورتکلا  نوی و  ياراد  هک  يزاگ  ربا  کی  هب  هک  تسا  یمان  امسالپ 
. دشاب یم  هتیسیرتکلا  يارب  بوخ  يداه  کی  یلو  درادن  يدایز  یکیرتکلا  راب  امسالپ 

(parsec  ) کسراپ

لداعم 26/3 کسراپ  کی  ددرگ . یم  هدافتـسا  هراتـس  ۀلـصاف  يریگ  هزادنا  يارب  دـحاو  نیا  زا  تسا . يریگ  هزادـنا  دـحاو  کی  کسراپ 
. تسا يرون  لاس 

. دراد نیمز  اب  کسراپ  می  زا  رتشیب  يا  هلصاف  دیشروخ ، زجب  هراتس  ره 

(parallax ( ) رظنم فالتخا   ) سکالاراپ

، دوش یم  هدـید  هناگادـج  تهج  ود  زا  هک  یتـقو  ار  ءیـش  کـی  تکرح  ندیـسر  رظن  هب  یگنوـگچ  هک  تسا  يا  هملک  روـظنم  فـالتخا 
رارق هدافتسا  دروم  ینوریب ، ياضف  رد  دوجوم  مارجا  ات  نیمز  هلصاف  يریگ  هزادنا  يارب  دناوت  یم  راکشآ  ییاجباج  نیا  دنک . یم  فیصوت 

. دریگ یم 
. دنیوگ یم  انبم  طخ  دنک ، یم  لصو  مه  هب  ددرگ ، یم  هدهاشم  رظنم  فالتخا  اه  نآ  زا  هک  ار  هطقن  ود  هک  یطخ 

(Pallas  ) سالاپ

. تسا هدیدرگ  فشک  يدالیم  لاس 1802  رد  كرایس  نیا  تسا . كرایس  کی  مان  سالاپ 
. دشاب یم  رتمولیک  لداعم 474  يرطق  ياراد  تسا و  گرزب  كرایس  نیموس  سالپ 

(manned space flight  ) راد نیشنرس  ییاضف  زاورپ 

، تسا هدرب  اضف  نورد  هب  نیمز و  وج  ءاروام  هب  ار  رـشب  هک  ار  ییاـهامیپاضف  ییاـضف و  ياـه  هماـنرب  یماـمت  راد ، نیـشنرس  ییاـضف  زاورپ 
نینچمه تفرگ . تروص  يدالیم  لاس 1961  رد  نیراگاگ  يروی  یسور ، درون  ناهیک  طسوت  نیشنرس  اب  زاورپ  نیلوا  دنک . یم  فیـصوت 

ةژورپ لماش  نیـشنرس  اب  ییاضف  ياه  زاورپ  دـش . اضف  هب  دروناضف  کی  باـترپ  هب  قفوم  اـکیرما  ةدـحتم  تـالایا  يدـالیم  لاس 1961  رد 
. دوش یم  ییاضف  لتاش  راک  ییاضف و  ياه  هاگتسیا  زا  هدافتسا  تشاذگ ، هام  هب  مدق  ناسنا  نآ  رد  هک  ولوپآ 

. دیماجنا لوط  هب  هقیقد  تعاس و 48  نیشنرس 1  اب  ییاضف  زاورپ  نیلوا 
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(launch  ) باترپ

نآ هک  یباترپ  لیاسو  ای  اه  تکار  ۀلیسو  هب  امیپاضف  دنک . كرت  ار  نیمز  امیپاضف  کی  دهد  یم  هزاجا  هک  تسا  یلمع  فیـصوت  باترپ ،
شنار دوش ، یم  نشور  اه  تکار  روتوم  یتقو  ددرگ . یم  باترپ  دـهد ، یم  رارق  اـضف  رد  حیحـص  رادـم  رد  دـنک و  یم  ادـج  نیمز  زا  ار 

. درب یم  الاب  فرط  هب  ار  باترپ  ۀلیسو  یمیظع 
. دنک یم  كرت  ار  نیمز  تکار  هک  تسا  باترپ  لالخ  رد  يا  هظحل  شزیخ ،

(HOTOL  ) یقفا ندمآ  دورف  ندرک و  زاورپ 

. تسا دـیدج  ياـمیپاضف  کـی  فیـصوت  ( Horizontal Take – Off and Landing ، ) یقفا ندـــــمآ  دورف  ندرک و  زاورپ 
دورف دـنک و  زاورپ  امیپاوه  کی  دـننام  هک  دوب  دـهاوخ  رداق  امیپاضف  نیا  دـشاب . یم  نتفای  هعـسوت  لاح  رد  ریبک  يایناتیرب  رد   HOTOL

رد تج و  کی  دننام  نیمز  وج  رد  روتوم  نیا  تشاد . دهاوخ  دـیدج  عون  زا  يروتوم   HOTOL دشاب . زاورپ  هب  رداق  اضف  رد  زین  دـیآ و 
. تسا رتشیب  نآ  ۀـندب  لوط  یلو  دراد  ییاضف  لـتاش  هب  تبـسن  يرتکچوک  ياـه  لاـب   HOTOL دـننک . یم  راک  تکار  کی  دـننام  اضف 

. تفرگ دهاوخ  رارق  هدافتسا  دروم  اه  هراوهام  باترپ  يارب  راب  نیلوا   HOTOL
. تسا درف  هب  رصحنم  ۀلیسو  کی  ییاضف ، لتاش  فالخ  رب   HOTOL

(Gemini Project  ) ینیمج ةژورپ 

زا يا  هعومجم  هب  هک  دوب  یمان  ینیمج  دوب . هام  هب  دروناضف  کی  نداتـسرف  يارب  اکیرما  هدـحتم  تالایا  ۀـمانرب  زا  یتمـسق  ینیمج ، ةژورپ 
، هژورپ لوط  رد  نادروناضف  درک . یم  لمح  ار  رفن  ود  اـمیپاضف  ره  دـش . هداد  يدـالیم  ات 1966  لاس 1964  زا  هدـش  باترپ  ياهامیپاضف 

رایـسب ینیمج  ةژورپ  دـندرک . یم  نیرمت  اضف  رد  ار  اهرازبا  زا  هدافتـسا  يا و  هلیـسوارف  ياه  تیلاعف  اهامیپاضف و  قاحلا  ندرک و  تاقالم 
. دوب زیئمآ  تیقفوم 

. دش باترپ  اضف  هب  هرفن  ود  يامیپاضف  هد  ینیمج ، ةژورپ  لالخ  رد 

(Crust  ) هتسوپ

تماخض اب  ياهتسوپ  ياراد  نیمز  دشابیم . ینورتون  هراتس  کی  ای  رمق ، کی  هرایس ، کی  دننام  دماج ، مرج  کی  یجراخ  تمسق  هتسوپ ،
. تساهسونایقا ریز  رد  رتمولیک  اههراق و 10  ریز  رد  رتمولیک  دودح 32 

تسا . هدش  لیکشت  خی  ای  هرخص  زا  ًالومعم  دماج  مارجا  هتسوپ 

(beam  ) وترپ

دننام یـسیطانغمورتکلا  تاعـشعشت  زا  ای  اهنورتکلا  دـننام  یتارذ  زا  دـنناوتیم  اهوترپ  تسا . جاوما  اـی  تارذ  کـیراب  ناـیرج  کـی  وترپ 
. دنشاب دنکیم ، روبع  يژرنا  نآ  اب  هک  ییویدار  جاوما 
دوشیم . تفایرد  نتنآ  طسوت  ییویدار  جاوما  يوترپ 
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(Apollo Project  ) ولوپآ هژورپ 

. دوب هدرک  يزیر  همانرب  هام  يور  رب  ار  ناسنا  دورف  نآ  رد  اکیرما  هدحتم  تالایا  هک  دوب  ياهژورپ  ولوپآ ، هژورپ 
ياهلاس 1972-1969 نیب  دندوب . نیشنرس  نودب  یشیامزآ  ياهزاورپ  لوا  يات  شش  تشاد . تکرـش  ولوپآ  تیرومام  هژورپ 17  نآ  رد 

رارق هدافتـسا  دروم  ولوپآ  يامیپاضف  باترپ  يارب  نرتاس  ياهتکار  تفرگ . ماجنا  زیمآ  تیقفوم  روطب  هام  يولوپآ  تیروماـم   6 يدالیم ،
. دندرک بسک  يرایسب  براجت  دندوب ، هدرک  زاورپ  هام  يور  هب  ولوپآ  هژورپ  طسوت  هک  ینادروناضف  دنتفرگ .

دندروآ . نیمز  هب  هام  زا  هرخص  هکت  دنچ  ولوپآ  هژورپ  رد  نادروناضف 

(ASTP  ) زویاس ولوپآ –  یشیامزآ  هژورپ 

داحتا اکیرما و  هدـحتم  تالایا  نیب  كرتشم  ییاضف  زاورپ  نیلوا   Apollo Soyuz Test Project زویاس  ولوپآ –  یشیامزآ  هژورپ 
درون ناهیک  ود  اـب  ولوپآ 18  رد  ییاـکیرما  دروناـضف  هس  تفرگ . تروـص  يدـالیم  يـالوج 1985  رد  زاورپ  نیا  دوب . يوروـش  ریهاـمج 

. دنتسج تکرش  اهشیامزآ  ماجنا  رد  دندوب ، هدش  قحلم  مه  هب  امیپاضف  ود  هک  یماگنه  زویاس 19 ،  رد  یسور 
. تفرگ ماجنا  زویاس  ولوپآ - یشیامزآ  هژورپ  رد  یتافیرشت  ياههمانرب  يرایسب 

 ( بلطم  42 ت ( 

(x (x-ray multimirror telescope (XMT هعشا يا  هنیآ  دنچ  پوکسلت 

تـسا و درگ  رادـم  هناخدـصر  کـی  لـماش  هژورپ  نـیا  دـشاب . یم  اـپورا  ییاـضف  سناژآ  زا  يا  هژورپ   x هعـشا يا  هنیآ  دـنچ  پوکـسلت 
. درک دهاوخ  لاسرا  نیمز  هب  لاس  لقادح 10  يارب  ار  یتاعالطا 

داد . دهاوخ  هئارا  نادنمشناد  هعلاطم  تهج  ار  يدایز  رایسب  تاعالطا   x هعشا يا  هنیآ  دنچ  پوکسلت 
�

(VLBI  ) ینالوط رایسب  يانبم  طخ  جنس  لخادت 

نیا تسا  ییویدار  جنـس  لخادـت  یعون  ( Very long baseline interferometry ، ) ینالوط رایـسب  يانبم  طخ  جنـس  لخادت 
ياه پت  زا  يراون  ییویدار  هاگتـسیا  ره  دیامنیم . هدافتـسا  دنراد  رارق  رگیدکی  زا  دایز  ياه  هلـصاف  اب  هک  ییویدار  ياه  نتنآ  رد  شور 

هدـنریگ کی  قیرط  زا  دـنوشیم و  يروآعمج  اهراون  نیا  مامت  دـنکیم . يدـنب  نامز  رایـسب ، تقد  اب  ار  اه  پت  نیا  دزاـسیم و  ییویدار 
. دنوش عقاو  هعلاطم  دروم  دنناوتیم  تاعالطا  نیا  سپس  دندرگیم ؛ ارجا 

دنک . تسرد  نیمز  هزادنا  هب  یپوکسلت  ویدار  تسناوت  ینالوط  رایسب  يانبم  طخ  جنس  لخادت 

(ultraviolet radiation  ) شفنب ءراوام  تاعشعشت 

دیشروخ دنراد . رارق   X ۀعشا یئرمرون و  نیب  شفنب  ءراوام  جاوما  دنتـسه . یـسیطانغمورتکلا  تاعـشعشت  یعون  شفنب  ءراوام  تاعـشعشت 
وج رد  دوجوم  نوزوا  اریز  دنوش ، یم  هتشادزاب  نیمز  حطس  هب  ندیسر  زا  اه  هعشا  رثکا  دشاب . یم  شفنب  ءاروام  تاعـشعشت  زا  ینغ  یعبنم 
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. دیدرگ يریگ  هزادنا  نلاب  رزا  هدافتسا  اب  راب ، نیلوا  شفنب  ءراوام  تاعشعشت  دنک . یم  بذج  ار  اهنآ  رثکا 
. تسا شفنب  ءراوام  تاعشعشت  تارثا  زا  یکی  ندش ، هزنرب 

(twenty-one-centimetre radiation  ) يرتم یتناس  تاعشعشت 21 

أـشنم دـسر  یم  رظن  هب  دـنوش . یم  تفای  ناهج  ماـمت  رد  ییویدار  جاوما  نیا  تسا . ییویدار  جاوما  زا  یعون  يرتم  یتناـس  تاعشعشت 21 
مان نیا  اذل  دنتـسه  رتمیتناس  کی  تسیب و  دودح  یجوم  لوط  ياراد  ییویدار  جاوما  هورگ  نیا  دشاب . یم  نژوردـیه  زاگ  ياهربا  زا  اهنآ 
ياه هکل  زا  يرادرب  هشقن  تفای و  روظنم  هب  يرتمیتناس  کی  تسیب و  تاعـشعشت  زا  دنناوت  یم  نادنمـشناد  تسا . هدـیدرگ  قالطا  اهنآ  هب 

. دننک هدافتسا  نامسآ  رد  نژوردیه 
. تسا سویسلس  م ) - . o170- (270 دودح ناهج  رد  نژوردیه  يامد  هک  داد  ناشن  نادنمشناد  هب  يرتمیتناس  تاعشعشت 21 

(Triton  ) نوتیرت

ياراد رمق  نیا  تسا . یـسمش  ۀـموظنم  راـمقا  نیرتگرزب  زا  یکی  نوتیرت  تسا . نوتپن  رمق  تشه  زا  یکی  رمق  نیا  تسا . رمق  کـی  نوتیرت 
نوتیرت 235- ياـمد  تسا . درـس  رایـسب  رمق  نیا  هک  تفاـیرد  درک و  زاورپ  نوتیرت  راـنک  زا   2 رجیوو تسا . رتـمولیک  لداعم 2700  يرطق 
. تساهفاکـش زا  يا  هکبـش  ياراد  نآ  حطـس  دراد . دوجو  يدیدش  یناشفـشتآ  تیلاعف  هرایـس ، نیا  حطـس  يور  رب  دوب . سویـسلس  ۀـجرد 

. دخرچ یم  دوخ  روحم  لوح  نوتپن  تهج  فالخ  رد  رمق  نیا  تسا . يدرگزاب )  ) یعجر تکرح  کی  ياراد  نوتیرت 
. تسا یسمش  ۀموظنم  رد  مرج  نیرتدرس  نوتیرت 

(Transit  ) تیزنارت

اه تیزنارت  دـندیدرگ . باترپ  يدـالیم  لاـس 1960  زا  اـکیرما  ةدـحتم  تـالایا  طـسوت  هک  دوب  اـه  هراوهاـم  زا  يا  هعومجم  ماـن  تیزنارت 
ات دندوب  هدش  یحارط  يا  هنوگ  هب  اه  تیزنارت  دنتشاد . رارق  هدحتم  تالایا  ییایرد  يورین  کلمت  تحت  دندوب و  یبای  تهج  ياه  هراوهام 

. دننک کمک  يرتمولیک  ود  هدودحم  رد  اه  ییایرد  ریز  نتشادهگن  هب 
دندوب . ایند  یبای  تهج  ياه  هراوهام  نیلوا  اه  تیزنارت 

�

(TOPEX  ) سکپوت

ياه شیاـمزآ  زا   TOPEX ظـفل دـنا . هدرک  راـک  نآ  يور  ًاـکرتشم  يداـمتم  ياـه  لاـس  هسنارف  اـسان و  هک  تسا  يا  هژورپ   TOPEX
يرتشیب تقد  اب  راک  نیا  هک  دش  دهاوخ  هدافتسا  رادار  زا  سونایقا  عافترا  يریگ  هزادنا  يارب  هژورپ  نیا  رد  تسا . هدش  هتفرگ  یفارگوپوت 

دهاوخ میـسرت  ار  اه  سونایقا  رد  دوجوم  ياه  ناـیرج  رادومن  نینچمه   TOPEX دش . دخاوخ  ماجنا  یلبق  ياه  يریگ  هزادـنا  هب  تبـسن 
. تسا نیمز » هب  تیرومأم   » مان هب  فورعم  رتگرزب و  رایسب  هژورپ  زا  تمسق  کی   TOPEX دومن .

تسا . نودیزاپ   TOPEX يوسنارف مان 

(Titania  ) ایناتیات
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زا يدالیم  لاس 1986  رد   2 رجیوو تسا . سوناروا  رمق  نیرتگرزب  رتمولیک  رطق 1590  اب  رمق  نیا  تسا . سوناروا  رمق  زا 15  یکی  ایناتیات 
هدـش هتخاس  یخی  زا  ًالامتحا  رمق  نیا  حطـس  دـشاب . یم  اه  لادوگ  زا  هدـش  هدیـشوپ  ایناتیات  حطـس  هک  تفایرد  درک و  زاورپ  ایناتیات  راـنک 

. دراد دوجو  یگنس  ۀتسه  کی  نآ  ریز  هک  تسا 
. تسا هدش  هتفرگ  ریپسکش  ياه  همانشیامن  رد  یتصیخش  مان  زا  ایناتیات 

(Titan  ) ناتیات �

رادم ياهامیپاضف  باترپ  يارب  ناتیات  دنتفرگ . رارق  هدافتسا  دروم  اکیرما  ةدحتم  تالایا  ۀلیـسو  هب  هک  دوب  اه  تکار  زا  یهورگ  مان  ناتیات 
هب گنیکیاو  یتاقیقحت  ياهامیپاضف  باترپ  يارب  رتدنمتردق ، ِناتیات  تکار  کی  نآ  زا  سپ  دـنتفرگ . رارق  هدافتـسا  دروم  زین  ینیمج  درک 

. تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  یجراخ  ياه  هرایس  هب  رجیوو  تیرومأم  ود  خیرم و 
دشاب . هتشاد  ار  نت   75 دیفمراب )  ) باترپ يارب  یفاک  تردق  ناتیات  تکار  ات  تسا  مادقا  تسد  رد  ییاه  همانرب 

(Titan  ) ناتیات

ۀموظنم رد  یگرزب  رظن  زا  رمق  نیمود  رتمولیک ، لداعم 5140  يرطق  اب  ناتیات  تسا . لحز  رمق  زا 23  یکی  ناتیات  تسا . رمق  کی  ناتیات ،
نیا تسا . میخـض  رایـسب  يوج  ياراد  رمق  نیا  هک  دنتفایرد  دـندرک و  زاورپ  ناتیات  رانک  زا  رجیوو  یتاقیقحت  ياهامیپاضف  تسا . یـسمش 

. تسا هدش  هتخاس  نژورتین  زا  نآ  رتشیب  هک  دسر  یم  رظن  هب  دوب و  یجنران  یگنر  ياراد  وج 
. ددرگ یم  لحز  رود  هب  هک  تسا  يرمق  نیرتگرزب  ناتیات 

(Tethys  ) سیتت

لادوگ يدادعت  هک  دنداد  ناشن  اه  سکع  تشذگ . سیتت  رانک  زا  رجیوو 2  تسا . لحز  رمق  زا 18  یکی  رمق  نیا  تسا . رمق  کی  سیتت ،
کی ياراد  نینچمه  سیتت  دوش . یم  هدـید  رتـمولیک  لداـعم 400  يرطق  اـب  گرزب  یلادوگ  اـهنآ  نیب  رد  هک  دراد  دوجو  سیتت  حطـس  رب 

. تسا هدش  لیکشت  خی  زا  سیتت  حطس  هک  تفایرد  نینچمه   2 رجیوو دشاب . یم  دوخ  حطس  يور  رب  گرزب  رایسب  ۀهد 
. تسا رتمولیک  لداعم 1050  يرطق  ياراد  سیتت 

(telescope  ) پوکسلت

عمج ار  تاعـشعشت  رگید  ای  یئرم  ياهرون  پوکـسلت ، کی  تسا . رود  مارجا  تیؤر  يارب  اه  ناسنا  هب  کمک  يارب  يا  هلیـسو  پوکـسلت 
هدافتسا رون  ندرک  ینوناک  راسکنا و  يارب  ییاه  یسدع  زا  يراسکنا  پوکـسلت  دیامن . یم  گرزب  ار  ریوصت  دنک و  یم  ینوناک  يروآ و 

عمج ار  ییویدار  ياه  پت  ییویدار ، ياه  پوکسلت  دنک . یم  هدافتسا  اه  هنیآ  زا  ریوصت  کی  نتخاس  سارب  یساکعنا  پوکسلت  دنک . یم 
. دندرگ لدبم  ریوصت  کی  هب  دنناوت  یم  اه  پت  نیا  دنیامن . یم  يروآ 

كرتشم لقتسم  ياهروشک  ۀعماج   ) CIS رد وخوتساپ و  هوک  رد  هک  تسا  يرتم  یساکعنا 6  پوکسلت  کی  ناهج  پوکسلت  نیرتگرزب 
. تسا عقاو  م )  . عفانملا

(Telstar  ) راتسلت
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. دندیدرگ باترپ  يدالیم  ات 1965  لاس 1962  زا  اکیرما  هدحتم  تالایا  ۀلیـسو  هب  هک  دوب  یطابترا  ياه  هراوهام  زا  يا  هعومجم  راتـسلت ،
تسناوت یم  نینچمه  راتسلت  دیامن . لاسرا  سلطا  سونایقا  فرط  نآ  زا  ار  ینویزیولت  ةدنز  ریواصت  راب  نیلوا  يارب  دوب  رداق  هعومجم  نیا 

. ددرگ یم  نیمز  رود  هب  راب  کی  تعاس  هس  ره  راتـسلت  دوب . تارباخم  رد  یمیظع  تفرـشیپ  لـمع  نیا  دـیامن . لرتنک  ار  ینفلت  تاـملاکم 
. تسا بیقعت  تحت  ینیمز  ياه  هاگتسیا  زا  هشیمه  راتسلت  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا 

. دندوب یصوصخ  تیکلام  تحت  اه  نآ  ۀمه  دش . باترپ  اضف  هب  رگید  راتسلت  ةراوهام  راهچ  ًادعب 
. دیامن لرتنک  نامزمه  ار  ینفلت  ۀملاکم  دودح 600  ات  تسناوت  یم  راتسلت 

(tele  ) هلت

. تسا رود  يانعم  هب  يدنوشیپ  هلت 
. دنراد رارق  تسد  رود  رد  هک  تسا  ییایشا  ندید  يارب  يرازبا  پوکسلت  کی 

(telecommunication ( ) رود هار  زا  تاطابترا   ) تارباخم
ریواصت و اه ، پت  لاسرا  يارب  ناوت  یم  ییویدار  جاوما  زا  تسا . ییویدار  لاقتنا  ۀلیسو  هب  تاعالطا  تفایرد  لاسرا و  فیصوت  تارباخم 

. دومن هدافتسا  تاوصا 
. دروآ مهارف  نادنمشناد  يارب  ار  اهامیپاضف  هب  لمعلاروتسد  لاسرا  ناکما  تارباخم 

(tektite  ) تیتکت

، اقیرفا رد  جاع  لحاس  ایلارتسا ، لماش  قطانم  نیا  ددرگ . یم  تفای  نیمز  يور  هدمع  ۀقطنم  راهچ  رد  تیتکت  تسا . هشیـش  یعون  تیتکت ،
درس عیرس  یلیخ  تیتکت  ياه  هشیش  هک  دسر  یم  رظن  هب  دشاب . یم  اکیرما  ةدحتم  تالایا  رد  ایجروج  سازگت و  اپورا و  رد  یکاولـسکچ 

هب ندمآ ، دورف  لحم  رد  اه  گنس  باهش  ترارح  لیلد  هب  اه  هرخص  ندش  بوذ  زا  تیتکت  هک  دندقتعم  نادنمـشناد  زا  یـضعب  دنا . هدش 
. دیآ یم  دوجو 

. دسر یم  مرگولیک  هب 15  کیتکت  زا  یضعب  نزو 

(Teal Ruby  ) یبور لیت 

هـساسح زا  هراوهام  نیا  دـیدرگ . باترپ  يدالیم  لاس 1986  رد  ةدـحتم  تالایا  ییاوه  يورین  ۀلیـسو  هب  هک  تسا  يا  هراوهاـم  یبور  لـیت 
. دنک یم  هدافتسا  زاورپ  لاح  رد  يامیپاوه  ییاسانش  يارب  زمرق  نودام  ياه ) هبایرد   ) ياهرگ

. دش هدافتسا  ییاضف  لتاش  زا  یبور  لیت  باترپ  يارب 

(signal  ) پت

هب یـسیطانغمورتکلا  تاعـشعشت  فلتخم  عاونا  دـنک . یم  لمح  رگید  ياج  هب  ییاج  زا  ار  تاعالطا  مایپ  نیا  تسا . ماـیپ  یعون  پت ، کـی 
. دننک یم  هدافتسا  دنیآ ، یم  اه  پت  نیا  هک  یناکم  ندرک  ادیپ  يارب  تاعالطا  یلومعم  ياه  نتنآ  طسوت  اه  پت  ناونع 

. دنیآ یم  يوق  ییویدار  عبنم  کی  زا  اه  پت  هک  دنتفایرد  نادنمشناد 
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�

(retardation  ) ریخأت

. تسا یلاوتم  هام  عولط  ود  نیب  ینامز  فالتخا  ریخأت ،
. دشک یم  لوط  تعاس  کی  دودح  ًالومعم  ریخأت 

(refracting telescope  ) يراسکنا پوکسلت 

. دنک یم  زکرمتم  هدش ، هدیمان  یئیش  یسدع  هک  زنل  کی  ۀلیسو  هب  ار  رون  هک  تسا  یپوکسلت  يراسکنا ، پوکسلت 
. دنوش یم  رتگرزب  ینوناک و  یمشچ ، رد  دوجوم  ياه  یسدع  طسوت  يراسکنا  پوکسلت  کی  رد  هتسب  شقن  ریوصت 

(reflecting telescope  ) یساکعنا پوکسلت 

یم سکعنم  اه  یسدع  زا  يا  هعومجم  نایم  زا  رون  دنک . یم  زکرمتم  هنیآ  کی  ۀلیسو  هب  ار  رون  هک  تسا  یپوکسلت  یساکعنا ، پوکـسلت 
. دسرب شیامن  ۀحفص  کی  ای  یمشچ  هب  ات  دوش 

. دنتسه یساکعنا  پوکسلت  ایند ، ياه  پوکسلت  نیرتگرزب 

(radio interferometer  ) ییویدار جنس  لخادت 

ياه پت  تفایرد  هزاجا  ناسانشرتخا  هب  هک  تسا  يا  هلیسو  ییویدار  جنـس  لخادت  تسا . پوکـسلت  ویدار  یعون  ییویدار ، جنـس  لخادت 
، دـنا هدـش  هدـیمان  هیارآ  هک  رگید  نتنآ  عاونا  ای  یباقـشب  نتنآ  هورگ  کی  زا  ییویدار  جنـس  لخادـت  دـهد . یم  اضف  زا  ار  فیعـض  رایـسب 

. دناشوپ یم  ار  اضف  زا  یفلتخم  تمسق  هیارآ  زا  تمسق  ره  دوش . یم  هتخاس 
. دوش یم  گرزب  یباقشب  نتنآ  لماش 7  هک  تسا ، وکیزکموین  رد  عقاو  وروکوس  رد  ایند ، ییویدار  جنس  لخادت  نیرتگرزب 

(radiation  ) عشعشت

يژرنا لاکــشا  رگید  ترارح و  روــن و  تساــضف . رد  جاوــما  تروــص  هـب  يژرنا  ندرک  تــکرح  یگنوــگچ  فیــصوت  عشعــشت ، - 1
. دنک یم  مرگ  ار  نیمز  دیشروخ  عشعشت  دننک . یم  ریس  عشعشت  طسوت  یگمه  یسیطانغمورتکلا 

. دنک یم  تکرح  جاوما  تروص  هب  هک  تسا  يژرنا  یعون  عشعشت  - 2
. دنشاب یم  عشعشت  زا  يا  هنومن  ییویدار  جاوما 

(pulsar ( ) راسلاپ  ) رتخا پت 

رتخاون ربا  کی  راجفنا  رثا  رب  هک  تسا  هدام  زا  يا  هکت  رتخا  پت  کی  تساضف . زا  ییویدار  ياـه  پت  عبنم  هک  تسا  يا  هراتـس  رتخا ، پت 
ویدار کی  طسوت  ار  نآ  ياه  پت  طوطخ  ناوت  یم  ندیخرچ  نیح  رد  دخرچ و  یم  دوخ  رود  هب  اضف  رد  رتخا  پت  تسا . هدـمآ  دوجو  هب 

. درک تفایرد  پوکسلت 
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. دندرگ یم  لصو  عطق و  نیمز ، يور  زا  روبع  ماگنه  هب  رتخا  پت  زا  هدش  لیسگ  ياه  پت  هک  دسر  یم  رظن  هب 

(optical telescope  ) يرون پوکسلت 

یمشچ رد  يریوصت  پوکسلت ، نیا  دزاس . یم  گرزب  ار  ماسجا  ریواصت  دنک و  یم  زکرمتم  ار  رون  هک  تسا  یپوکسلت  يرون ، پوکـسلت 
. دشاب يرادربسکع  لباق  نیبورد  اب  ای  هدوب و  تیؤر  لباق  سانشرتخا  کی  طسوت  دناوت  یم  هک  دنک  یم  دیلوت 

. دنوش یم  میسقت  اه ) یتسکش   ) اه يراسکنا  و  اه ) هدنباتزاب   ) اه یساکعنا  فلتخم  عون  ود  هب  يرون  ياه  پوکسلت 

(Newton's theory of gravitation  ) نتوین شنارگ  يروئت 

هک ییورین  هک  تفاـیرد  وا  دـش . هئارا  يدـالیم  ةدـس 1600  رخاوا  رد  نتوین  كازیارـس  یـسیلگنا  دنمـشناد  طـسوت  نتوین  شنارگ  يروئت 
. تسا هتشاد  هگن  ناشرادم  رد  ار  تارایس  هام و  هک  تسا  ییورین  نامه  دراد ، یم  هگن  نیمز  يور  ار  ماسجا 

. دوش یم  هدیمان  هبذاج  نتوین ، شنارگ  يروئت  رد  هدش  فیصوت  يورین 

(last quarter  ) رخآ عیبرت 

زا سپ  هام  دوش . یم  فصن  هام  رخآ  عیبرت  عورـش  زا  دور . یم  راک  هب  هاـم  تلاـح  کـی  فیـصوت  يارب  هک  تسا  یحالطـصا  رخآ ، عیبرت 
زاغآ هب  دوش و  یم  عورـش  دـیدج  هام  هک  تسا  یناـمز  نیا  دوش . یمن  هدـید  چـیه  رگید  ددرگ و  یم  کـچوک  هزور ، تفه  ةرود  ناـیاپ 

. دماجنا یم  لوا  عیبرت 
. دوش یم  هدید  نآ  حطس  زا  یمین  طقف  تسا ، رخآ  عیبرت  تلاح  رد  هام  هک  ینامز 

(Interferometer  ) جنس لخادت 

یم هدناوخ  هیارآ  دهد ، یم  دنویپ  رگیدمه  هب  ار  اه  نآ  هک  یلکش  تساه . پوکـسلت  ویدار  ای  يرون  لیاسو  زا  یهورگ  مان  جنـس  لخادت 
يریگ هزادنا  يارب  دناوت  یم  دنک و  یم  دیلوت  گرزب  پوکـسلت  لانگیـس  کی  زا  رتحـضاو  رتفافـش و  يریواصت  جنـس  لخادت  کی  دوش .

. دور راک  هبب  اضف  رد  مارجا  نیب  لصاوف 
. تسا هناخدصر  زا  صوصخم  عون  جنس  لخادت 

(infra – red telescope  ) زمرق نودام  پوکسلت 

نودام رون  دنک . یم  بذج  ار  اضف  رد  زمرق  نودام  تاعـشعشت  پوکـسلت ، نیا  تسا . صوصخم  پوکـسلت  یعون  زمرق  نودام  پوکـسلت 
. دینک سح  ییامرگ  ياه  هعشا  دننام  ارنآ  دیناوت  یم  یلو  دنتسین ، نآ  ندید  هب  رداق  امش  هک  تسا  يرون  زمرق ،

. دنک یم  طبض  ملیف  يور  ار  رود  ناگراتس  ترارح  زمرق ، نودام  پوکسلت  رد  نیبرود  کی 

(infra – red radiation  ) زمرق نودام  تاعشعشت 

زمرق نودام  ياهرون  جوم  لوط  دنک . یم  فیصوت  ار  یسیطانغمورتکلا  جاوما  زا  یـصاخ  یعون  هک  تسا  یترابع  زمرق  نودام  تاعـشعشت 
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نیبرود کی  اب  ملیف  کی  يور  رب  دـنناوت  یم  زمرق  نودام  تاعـشعشت  میتسین . اهنآ  ندـید  هب  رداق  ام  تسا و  رتشیب  یئرم  رون  جوم  لوط  زا 
. دندرگ طبض  صوصخم 

. دریگ یمرب  رد  زین  ار  ییویدار  جاوما  هک  تسا  یسیطانغمورتکلا  فیط  زا  یتمسق  زمرق  نودام  عشعشت 

(image  ) ریوصت

. دـینیب یم  ار  ریوصت  کی  امـش  دـیرگن  یم  شیامن  هحفـص  رد  ای  یـسدع  رد  اـی  هنیآ  کـی  رد  هک  یماـگنه  تسا . سکع  یعون  ریوصت ،
. تسا یمشچ  ود  نیبرود  ای  پوکسلت  یمشچ  رد  ءیش  کی  روهظ  فیصوت  ریوصت ، نینچمه 

. دید هرهز  زا  یفافش  ریوصت  پوکسلت  رد  وا 

(hubble Space Telescope  ) لباه ییاضف  پوکسلت 

هدـحتم تالایا  زا  اسان  طسوت  لـباه  ییاـضف  پوکـسلت  تسا . نیمز  رود  هب  شدرگ  لاـح  رد  هناخدـصر  کـی  لـباه ، ییاـضف  پوکـسلت 
سپ دش و  هدرب  رادم  هب  ییاضف  لتاش  طسوت  يدالیم  لیروآ 1990  رد  قوف  پوکسلت  تسا . هدش  هتخاس  اپورا  ییاضف  سناژآ  اکیرمآ و 

راک یبوخ  هب  لیاسو  ۀیقب  دنک . ینوناک  دناوت  یمن  تعرس  هب  دراد و  لاکـشا  اه  هنیآ  زا  یکی  هک  دیدرگ  راکـشآ  حضاو و  ًاعیرـس  نآ  زا 
. دش یم  فشک  پوکسلت  زا  اضف  هب  عجار  یتاعالطا  نیاربانب  دندرک . یم 

. دنک یم  لدب  در و  لاقتنا ، يا  هراوهام  متسیس  یبایدر و  متسیس  نیب  ار  تاعالطا  لباه  ییاضف  پوکسلت 

(gamma readiation  ) اماگ تاعشعشت 

رد دـنراد و  ییالاب  سناکرف  اهنآ  دنتـسه . يژرنا  رپ  رایـسب  اماگ  تاشعـشت  تسا . یـسیطانغمورتکلا  تاشعـشت  زا  یعون  اماگ ، تاعـشعشت 
. دنوش یم  تفای  یسیطانغمورتکلا  فیط  يوسکی 

. دنتسه  X ياه هعشا  هب  تبسن  يرتمک  جوم  لوط  ياراد  اماگ  تاعشعشت 

(first quarter  ) لوا عیبرت 

لباق هام  لماک  صرق  زا  یمین  هک  یتقو  تسا ؛ هام  صرق  هام و  لاله  نیب  نامز  تدـم  لوا  عیبرت  تسا . هام  ياه  تلاح  زا  یکی  لوا ، عیبرت 
. تسا هدنیازف  تلاح  رد  هام  هک  دوش  یم  هدید  یماگنه  رد  لوا  عیبرت  دشاب . تیؤر 

. دننک تیؤر  ار  هام  لوا  عیبرت  دنتسناوت  اه  نآ  فاص  نامسآ  رد 

(false – colour image  ) نیغورد یگنر  ریوصت  �

هدـید حلـسم  ریغ  مشچ  طسوت  ًالومعم  هک  تساـه  گـنر  زا  يریوصت  نیغورد  یگنر  ریوصت  تسا . ریوصت  یعون  نیغورد  یگنر  ریوصت 
یم هدافتسا  دوش ، یمن  هدید  يداع  گنر  اب  هک  يریوصت  تایئزج  ندش  نشور  يارب  نیغورد  یگنر  ریوصت  زا  ناسانشرتخا  دش . دهاوخن 

زا هدـش  يروآ  عمج  تاعالطا  قیرط  زا  اهنآ  تفایرد  هب  رداـق  مشچ  هک  يریواـصت  نتخاـس  يارب  نینچمه  نیغورد  یگنر  ریوصت  دـننک .
. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  تسا ، یسیطانغمورتکلا  تاعشعشت  جوم  لوط 
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. تسا هدش  يرادرب  هشقن  نیغورد  یگنر  ریوصت  ۀقیرط  عب  هرهز  حطس 

(electromagnetic radiation  ) یسیطانغمورتکلا تاعشعشت 

هب یسیطانغمورتکلا  تاعشعشت  دنوشیم . تفای  ناهج  ياجک  ره  رد  تاعشعشت  نیا  تسا . يژرنا  زا  یلکـش  یـسیطانغمورتکلا  تاعـشعشت 
رگید لکـش  دـنراد . ار  جوم  لوـط  نیرتدـنلب  ییوـیدار  جاوـما  دـننکیم . تکرح  دـنراد ، یفلتخم  ياـهجوم  لوـط  هک  یجاوـما  تروـص 

ياههعـشا X و شفنبارف ،)  ) شفنب ءاروام  یئرم ، رون  خرـسورف ،)  ) زمرق نودام  اهویوورکیم ،)  ) اـهجوم زیر  یـسیطانغمورتکلا  تاعـشعشت 
. دنتسه اراد  ار  جوم  لوط  نیرتهاتوک  هک  تسا  اماگ  ياههعشا 

تسا . هدش  هتخاس  یسیطانغمورتکلا  تاعشعشت  عاونا  یمامت  زا  یسیطانغمورتکلا  فیط 

(course correction  ) ریسم حیحصت 

رفس لوط  رد  امیپاضف  هک  دنکیم  نیمضت  ریسم  حیحصت  دوشیم . داجیا  امیپاضف  تعرـس  رد  هک  تسا  ییزج  رییغت  کی  ریـسم ، حیحـصت 
، ریسم حیحصت  کی  دشاب . بسانم  نامز  رد  دصقم  هب  نآ  ندیسر  نینچمه  دیامن و  هدافتـسا  ندیـسر  دصقم  يارب  تسرد  ریـسم  زا  ًالماک 

. دوشیم هدناوخ   TCM ای ریسم  حیحصت  يارب  طخ  رییغت  رونام  کی  نینچمه 
دنریگیم . کمک  اهرتویپماک  زا  ریسم  حیحصت  يارب  نادنمشناد 

(corona  ) جات

طقف یعیبط  روط  هب  يدیشروخ  جات  ددرگیم . میسقت  یجراخ  یلخاد و  جات  هب  تمسق  نیا  تسا . دیشروخ  وج  تمسق  نیرت  ینوریب  جات ،
نیولک هجرد  نویلیم  ود  دودـح  الاب  رایـسب  ییامد  اب  ییاهزاگ  زا  یلخاد  جات  تسا . تیور  لباق  لماک  یگتفرگ  دیـشروخ  کی  ماگنه  هب 

. تسا هدش  لیکشت  نوی  زا  ًاساسا  یجراخ  جات  تسا . هدش  لیکشت 
دنکیم . ادیپ  رییغت  دیشروخ  تیلاعف  طسوت  يدیشروخ  جات  لکش 

(clendar  ) میوقت

نامز تدم  ای  لاس  ساسارب  اهمیوقت  رثکا  تسا . هام  هتفه ، زور ، دننام  بسانم  ياههرود  هب  نامز  يدنب  میـسقت  يارب  یـشور  میوقت ، کی 
رظن رد  زور  لاس 365  ره  دخرچیم . راب  دوخ 25/365  روحم  لوح  ددرگیم ، دیشروخ  رود  هب  رود  هب  دوخ  رادم  رد  نیمز  شدرگ  کی 

ار لاس  کی  نیا  هک  دوشیم  هدوزفا  لاس  هب  فـالتخا  نیا  ندرک  فرطرب  يارب  لاـس  راـهچ  ره  رد  هفاـضا  زور  کـی  تسا و  هدـش  هتفرگ 
. دنناوخیم هسیبک 

دناهتفرگ . رارق  هدافتسا  دروم  خیرات  لوط  رد  ینوگانوگ  ياهمیوقت 

(background radiation  ) يا هنیمز  شبات 

نیا هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمشناد  دوشیم . تفای  ناهج  یمامت  رد  هعشا  نیا  تسا . یـسیطانغمورتکلا  تاعـشعشت  زا  یعون  ياهنیمز ، شبات 
هک ياهنیمز  شبات  تسا . هدمآ  دوجو  هب  گرزب ) راجفنا  گنابهم –   ) گنب گیب  رد  ناهج  يریگ  لکش  زا  هدش  اهر  يامرگ  رثا  رب  هعـشا 
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سویسلس هجرد  ای 270 - قلطم  رفـص  يالاب  هجرد  طـقف 3  اـمد  نیا  تسا . نیولک  هجرد  يامد 3  ياراد  طـقف  دوشیم ، تفاـی  نونکا  مه 
. تسا

دوشیم . هدناوخ  زین  یناهیک  جوم  ورکیم  ياهنیمز  شبات  ای  نیولک  هجرد  عشعشت 3  نینچمه  ياهنیمز  شبات 

(operature synthesis  ) یگدوشگ بیکرت 

رارق هدافتـسا  دروم  دایز  یگدوشگ  اب  پوکـسلت  ویدار  کی  تخاـس  يارب  ییویدار  یـسانشرتخا  رد  هک  تسا  یـشور  یگدوشگ  بیکرت 
هدافتـسا دنتـسه ، فلتخم  لصاوف  رد  يریگیاج  تکرح و  هب  رداق  هک  کچوک  ياهپوکـسلت  ویدار  يدادـعت  زا  شور  نیا  رد  دریگیم .

. دهدیم هئارا  ام  هب  ار  اهپوکسلت  نیب  ياضف  لداعم  هزادنا  کچوک ، ياهباقشب  یمامت  زا  هدش  يروآ  عمج  تاعالطا  ددرگیم .
تسا . هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  وکیزکموین  رد  گرزب  یلیخ  یپوکسلت  هیارآ  تخاس  يارب  یگدوشگ  بیکرت 

(almanac  ) یموجن میوقت 

عاونا يواـح  نینچمه  باـتک  نیا  ددرگیم . رـشتنم  لاـس  ره  دـهدیم و  اـم  میوقت  هب  طوبرم  یتاـعالطا  هک  تسا  یباـتک  یموجن ، میوـقت 
ياههراتـس تارایـس و  هام ، دیـشروخ ، ناکم  تسا  نکمم  یموجن  میوقت  کی  تسا . نایامیپاضف  ناسانـشرتخا و  يارب  يدـیفم  تاـعالطا 

دیشروخ هام و  یگتفرگ  تایئزج  بورغ و  عولط و  لماش  تسا  نکمم  یموجن  میوقت  نیا  دنک . صخشم  لاس  زا  زور  ره  رد  ار  رتناشخرد 
. دهدب ام  هب  دم  رذج و  تاقوا  هب  عجار  یتاعالطا  تسا  نکمم  نینچمه  دشاب .

دندرک . هاگن  یموجن  میوقت  هب  دیشروخ  بورغ  نامز  نتفای  يارب 

(AXAF  ) هعشا هتفرشیپ  یکیزیف  رتخا  تازیهجت 

هتخاس اسان  طسوت  تازیهجت  نیا  تسا .  X هعشا هناخدصر  کی  .م ) اردناچ هراوهام   ) AXAF) X  ) هعشا هتفرشیپ  یکیزیف  رتخا  تازیهجت 
دنناـم یماـسجا  زا  هرـشتنم   X هعـشا .م ) اردـناچ هراوهاـم   ) AXAF دـیدرگ . باـترپ  يدـالیم  لاـس 1996  رد  ییاـضف  لـتاش  اـب  هدــش و 

. تخادرپ دـیآیم ، تسد  هب  اهناشکهک  زا  هک   X هعـشا هعلاطم  هب  نینچمه  داد . رارق  هعلاطم  دروم  ار  ینورتون  ناگراتـس  اـههلاچهایس و 
. دنزومایب ناهج  هب  عجار  يرتشیب  بلاطم  ات  درک  کمک  ناسانش  هراتس  هب  تاعالطا  نیا 

تفرگ . رارق  نیمز  حطس  يرتمولیک  هلصاف 600  رد  يرادم  رد  .م ) اردناچ هراوهام   ) AXAF

 ( بلطم  3 ث ( 

(Thor  ) روث

هب ندیسر  يارب  اکیرما  هدحتم  تالایا  طسوت  تامادقا  زا  يا  هعومجم  رد  هک  دوب  یماظن  تکار  کی  تکار  نیا  دوب . تکار  کی  مان  روث 
یکی دشن . قفوم  هام  هب  تکار  نداتـسرف  يارب  تامادقا  نیا  زا  کی  چیه  دوب . هدش  بیکرت  رگید  تکار  ود  اب  يدالیم  لاس 1958  رد  هام 
. درکن هدافتسا  روث  تکار  زا  رینویاپ  درذگب . هام  رانک  زا  تسناوت  دوش ، یم  هدناوخ  رینویاپ  هزورما  هک  هعومجم  نیا  ریخا  تامادقا  زا 

. دش هدافتسا  روث  تکار  زا  هام  هب  ندیسر  يارب  راب  هس 
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(Taurus  ) روث

ةراتـس کی  لماش  روث  یکلف  تروص  تسا . جوربلا  هطقنم  یکلفروص  زا  یکی  یکلف  تروص  نیا  تسا . یکلف  تروص  کی  واـگ  اـی  روث 
تروص نیا  رد  ددرگ . یم  نیورپ  صیالق و  يا  هراتـس  ۀشوخ  ود  لماش  نینچمه  یکلف  تروص  نیا  دوش . یم  زین  ناربد  مان  هب  زمرق  لوغ 

رتبلاج دراد . دوجو  زین  روث  یت  هجوت  بلاج  ناوج  ةراتـس  کی  یکلف ، تروص  نیا  رد  ددرگ . یم  هجوت  بلاج  ناوج  ةراتـس  کـی  یکلف ،
. تسا روث  یکلف  تروص  رد  زین  گنچرخ  یباحس  هک  تسا  نیا  ناسانش  هراتس  يارب  همه  زا 

. دنراد دوجو  روث  یکلف  تروص  رد  مراهچ  ردق  زا  رتناشخرد  هراتس   14

(Taurids  ) اهیروث

یم دوخ  تیلاعف  جوا  هب  ربماون  دودح 8  رابگر  نیا  دید . نیمز  يور  ربماون  رد  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  دنتسه  یباهـش  رابگر  کی  اه ، يروث 
. دراد دوجو  تعاسکی  رد  باهش  رثکادح 10  اه  يروث  رابگر  رد  دسر .

. دنریگ یم  همشچرس  روث  یکلف  تروص  زا  اه  يروث  هک  دسر  یم  رظن  هب 

 ( بلطم  18 ج ( 

(universe  ) ناهج

ار هچنآ  ره  نینچمه  دنا و  هدرک  فشک  نادنمـشناد  هک  ار  هچ  ره  ناهج ، ددرگ . یم  قالطا  تاعـشعشت  داوم و  اضف ، ۀـعومجم  هب  ناهج ،
گنیب زا  سپ  رون  هک  يا  هلـصاف  هب  ناهج  ةزادـنا  دریگ . یم  رب  رد  دـنا ، هداد  داهنـشیپ  هیرظن  کی  ناونع  تحت  ای  هدز و  سدـح  اـهنآ  هک 

. دراد مان  یسانش  ناهیک  ناهج ، ۀعلاطم  تسا . دودحم  دنک ، ریس  هتسناوت  نونک  ات  گنابهم )  ) گنب
. تسا طاسبنا  لاح  رد  تعرس  هب  ناهج 

(tide  ) دم رذج و 

دیشروخ و یشنارگ  ششک  طسوت  اهدم  رذج و  دنک . یم  فیصوت  هرایـس  کی  حطـس  يور  ار  تاعیام  رگید  ای  بآ  تکرح  دم ، رذج و 
. دنوش یم  داجیا  هام 

. دهد یم  خر  نیمز  يور  گرزب  دم  کی  رذج و  کی  زور  ره 

(Star Wars ( ) يا هراتس  ياهگنج   ) ناگراتس گنج 

ةدحتم تالایا  زا  ندرک  تظفاحم  دصق  ناگراتـس  گنج  دشاب . یم   SDI ای کیژتارتسا  یعافد  راکتبا  يارب  انشآ  یمان  ناگراتـس  گنج 
ندرک طقاس  لماش  ناگراتـس  گنج  دراد . دـنهد ، یم  رارق  مجاهت  دروم  الاب  عافترا  زا  هک  ییاه  تکار  ای  کـشوم  لـباقم  رد  ار  اـکیرما 

يا هرذ  ياه  هعشا  ای  رزیل  ياه  هعشا  اب  اه  تکار  بیرخت  هب  رداق  نینچمه  ناگراتـس  گنج  ددرگ . یم  اضف  رد  هدش  کیلـش  ياه  تکار 
. دراد دوجو  زین  متسیس  راک  يارب  یفاک  يژرنا  ۀیهت  حیحص و  فده  نتفای  ًالثم  تالکشم  یخرب  دشاب . یم 

. میراد ورشیپ  ار  يدایز  تالکشم  دریگ ، رارق  هدافتسا  دروم  ناگراتس  گنج  هک  نیا  زا  لبق 
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(SETI ( ) یتس  ) ینیمز نورب  شوه  يوجتسج 

. تسا هتـشاد  هـمادا  تساـه  لاـس   Search for Extra – Terrestria Intelligence ، )) ینیمز نورب  شوــه  يوجتــسج 
نداتسرف يارب  وبیسرآ  ۀناخدصر  رد  دوجوم  پوکسلت  ویدار  دشاب . مایپ  کی  دنتـسناوت  یم  هک  دندینـش  ار  ییویدار  ياه  پت  نادنمـشناد 

یسک هچ  هدش و  عقاو  اجک  نیمز  هک  نیا  هب  عجار  یتایئزج  يواح  مایپ  نیا  دش . عقاو  هدافتسا  دروم  يدالیم  لاس 1974  رد  اضف  هب  یمایپ 
. دوب هدش  يزاساج  رجیوو  رینویاپ و  یتاقیقحت  ياهامیپاضف  رد  يرتشیب  ياه  مایپ  دوب ، دنک  یم  یگدنز  نآ  يور 

. دنهدب اهنآ  ياه  مایپ  هب  یباوج  اه  هناگیب  هک  دنتسه  يزور  يوزرآ  رد  دننک ، یم  تیلاعف  یتس  يور  رب  هک  ینادنمشناد 

(oscillating universe  ) هدننک ناسون  ناهج 

هب ناهج  هیرظن ، نیا  قبط  رب  دـنا . هداد  تسا ، نآ  هیبش  ناهج  هچنآ  هب  هک  يا  هیرظن  هب  ناسانـشرتخا  هک  تسا  یمان  هدـننک  ناـسون  ناـهج 
. دوش یم  هدناوخ  يا  هخرچ  ناهج  زین  یهاگ  هدننک  ناسون  ناهج  تسا . هدش  رتکچوک  رتگرزب و  لاس  اهدرایلیم  زا  شیب  یجوم ، تروص 

. تسا شرتسگ  لاح  رد  ناهج  نونکا  مه  هدننک ، ناسون  ناهج  ۀیرظن  قبط 

(Orionids  ) اه يرابج 

. دنا هدوب  یلاه  راد  هلابند  زا  یتمسق  ینامز  هک  دنا  هدش  لیکشت  يداوم  زا  اهنآ  دنتسه . یباهش  رابگر  یعون  اه  يرابج 
. دنوش یم  هدید  دشابن ، تیؤر  لباق  یلاه  راد  هلابند  رگا  یتح  ربتکا ، یلاوح 21  اه  يرابج 

(Orion ( ) یچراکش  ) رابج

تیؤر لباق  حلـسم  ریغ  مشچ  اب  دریگ و  یمرب  رد  ار  ناشخرد  هراتـس  نیدـنچ  یکلف  تروص  نیا  تسا . یکلف  تروص  کی  مان  یچراکش 
. تسا زمرق  هب  لیام  درز  گنر  ياراد  هک  تسا  رابج ) افلآ - ازوجلا ، طبا   ) ازوجلادی یچراکش ، یکلف  تروص  ياه  هراتس  زا  یکی  تسا .

. دنتیؤر لباق  یبونج  یلامش و  هرکمین  ود  ره  رد  یچراکش  یکلف  تروص  ءازجا 

(open universe  ) زاب ناهج 

رد ناهج  هک  دراد  یم  راهظا  زاب  ناهج  ۀیرظن  تسا . هیبش  نآ  هب  ناهج  هک  هچنآ  زا  تسا  يا  هیرظن  زاب  ناهج  تسا . هیرظن  کی  زاب  ناهج 
. تشاد دهاوخ  همادا  هشیمه  يارب  دشر  نیا  تسا و  دشر  لاح 

. تسا هدیدرگ  قلخ  هک  تسا  یناهج  اهنت  ام  ناهج  زاب ، ناهج  ۀیرظن  قبط 

(mass  ) مرج

رود ییاضف  هب  ءیش  کی  هک  یتقو  دننک . یم  لاغشا  اضف  دنراد و  مرجءایشا  مامت  تسا . مسج  کی  رد  دوجوم  ةدام  رادقم  فیصوت  مرج 
. دوش یم  رتمک  نآ  نزو  یلو  دنام  یم  یقاب  تباث  نآ  مرج  دور ، یم  نیمز  شنارگ  زا 

. تسا نیمز  يور  هزادنا  نامه  هب  اهنآ  مرج  یلو  دنرادن  ینزو  اضف  رد  نادروناضف 
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(Juno  ) ونوج

راب نیلوا  ونوج  تسا . رتمولیک  دودح 240  ونوج  رطق  دراد . رارق  دیـشروخ  رود  هب  يرادم  رد  هک  تسا  ناشخرد  كرایـس  کی  مان  ونوج 
. دیدرگ فشک  لاس 1804  رد 

. دنک یم  روبع  يرتشم  خیرم و  ياهرادم  نیب  زا  ونوج  رادم 

(Jewel Box  ) رهاوج ۀبعج 

ۀبعج دـنراد . رارق  دوش ، یم  هدـیمان  یبونج  بیلـص  هک  یکلف  تروص  زا  یتمـسق  رد  هک  تسا  ناگراتـس  زا  يا  هشوخ  ماـن  رهاوـج  ۀـبعج 
. تسا اپاک  بیلص  مان  هب  یبآ  لوغ  ربا  کی  رهاوج  ۀبعج  رد  هراتس  نیرتناشخرد  تسا . تیؤر  لباقریغ  یلامش  ةرکمین  زا  رهاوج 

. تسا يرون  لاس  نیمز 7800  زا  رهاوج  ۀبعج  ۀلصاف 

(gravity  ) هبذاج

یم دوجو  هب  هبذاج  اب  ءیش  کی  نزو  تسا . نآ  يا  هبذاج  هزوح  رد  عقاو  ای  نآ  يور  مرج  کی  نیمز و  نیب  یشنارگ  ششک  کی  هبذاج 
تـسا راچان  رادم  رد  ندنام  يارب  هراوهام  کی  دنتفیب . نیمز  يور  رب  تباث  باتـش  کی  اب  مارجا  هک  دوش  یم  ثعاب  نینچمه  هبذاج  دیآ .

. دشاب نیمز  هبذاج  يورین  لداعم  هک  دسرب  یتعرس  هب 
. دتفیب نیمز  هب  هراوهام  دوش  یم  ثعاب  هبذاج 

(Giotto  ) وتویج

اب تاقالم  وتویج  تیرومأم  دـش . باترپ  يدـالیم  لاس 1985  رد  اپورا  ییاضف  سناژآ  طسوت  هک  دوب  یتاـقیقحت  ياـمیپاضف  کـی  وتویج 
هدـش تفج  رازبا  کی  زا  هدافتـسا  اب  وتویج  دوب . رتکیدزن  رگید  يامیپاضف  ره  زا  راد  هلابند  ۀتـسه  هب  تبـسن  وتویج  دوب . یلاـه  راد  هلاـبند 
. داد رارق  هعلاطم  دروم  ار  راد  هلابند  ةدنهد  لیکشت  ییایمیش  داوم  نینچمه  وتویج  تفرگ . راد  هلابند  زا  ییاه  سکع  ( ، CCD  ) يراب

. تسا دیشروخ  رود  هب  شدرگ  لاح  رد  نونکا  مه  وتویج 

(Geminids ( ) يا هناخش  ياهرابگر   ) اه یئازوج 

تیلاعف جوا  هب  ربماـسد  دودـح 13  اهنآ  رابگر  دـنتیؤر . لباق  نیمز  يور  زا  ربماسد  هام  رد  اهنآ  دنتـسه . یباهـش  رابگر  کی  اـه ، یئازوج 
تعاس ره  رد  باهش  رثکادح 50  اه  یئازوج  رابگر  رد  تسا . یباهـش  رابگر  نیرتناشخرد  نیرتهب و  زا  یکی  اه  یئازوج  دـسر . یم  دوخ 

. دراد دوجو 
. دنشاب هتفرگ  همشچرس  رکیپود )  ) ازوج یکلف  تروص  زا  اه  یئازوج  هک  دسر  یم  رظن  هب 

(Gemini ( ) رکیپود ازوج ،  ) ینیمج

ةراتس مّدقملا و  مأوتلا  سأر  ةراتس  ولقود ، ياه  هراتس  نیرتناشخرد  زا  هراتس  ود  تسا . جوربلا  هقطنم  یکلفروص  زا  کی  اهولقود  ای  ازوج 
. تسا هناگدنچ  هراتس  کی  مّدقملا  مأوتلا  سأر  هراتس  دنتسه . لوا  ردق  هراتس  ود  ره  ازوج . ) اتب  ازوج ، افلآ   ) دنتـسه رّخؤملا  مأوتلا  سأر 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 809 

http://www.ghaemiyeh.com


تروص رد  ناگراتـس  زا  ناـشخرد  رایـسب  زاـب  هشوخ  کـی  نینچمه  تسا . یلامـش  هرکمین  رد  یکلف  تروص  کـی  ازوج  یکلف  تروـص 
. دراد دوجو  ازوج  یکلف 

. دنک یم  روبع  ازوج  یکلف  تروص  نایم  زا  يریش  هار 

(closed universe  ) هتسب ناهج 

سپـس دنامیم . زاب  دـشر  زا  تسام ، نامـشچ  لباقم  رد  هک  هتفای  هعـسوت  ناهج  نیا  هتـسب ، ناهج  کی  رد  تسا . هیرظن  کی  هتـسب ، ناهج 
درگ هب  داوم  هک  تسا  یماگنه  نیا  دوشیم ؛ یهتنم  شبم ) رهم   ) چنورک گیب  کی  هب  ضابقنا  نیا  درک . دهاوخ  ندش  کچوک  هب  عورش 

گیب زا  سپ  هک  دـنرواب  نیا  رب  نادنمـشناد  زا  یخرب  تسا . گنابهم )  ) گـنب گـیب  فـالخرب  تسرد  چـنورک  گـیب  دـنوشیم . عمج  مه 
. دش دهاوخ  دلوتم  هرابود  يدیدج  ناهج  دریگیم و  تروص  يرگید  گرزب  راجفنا  شبمرهم )  ) چنورک

تشاد . دهاوخ  دوجو  هشیمه  اهشبمرهم )  ) اهچنورک گیب  و  اهگنابهم )  ) اهگنب گیب  عوقو  لامتحا  هتسب  ناهج  کی  رد 

(Capricornus  ) يدج

تروص تسا . هدناشوپ  يوامـس  ياوتـسا  بونج  رد  ار  یعیـسو  هقطنم  يدج  تسا . جوربلا  هقطنم  یکلف  روص  زا  یکی  زب  يایرد  ای  يدج 
یگداس هب  درادـن و  یعقاو  ناشخرد  هراتـس  يدـج  یکلف  تروص  دراد . رارق  ولد  یکلف  تروص  سوق و  یکلف  تروص  نیب  يدـج  یکلف 

. تسا تیور  لباق  حلسم  ریغ  مشچ  اب  هک  تسا  ییاتود  هراتس  کی  یکلف  تروص  نیا  ياههراتس  نیرتناشخرد  ددرگیمن . تیور 
دراد . دوجو  يدج  یکلف  تروص  رانک  رد  ناگراتس  زا  لکش  يورک  هشوخ  کی 

(atmosphere  ) وج

. تسا هتفرگ  ارف  ار  هراتس  کی  ای  رمق  کی  ای  هرایس  کی  رود  هک  تساهزاگ  زا  ياهیال  وج  کی 
لوغ تارایـس  دنراد . وج  یگمه  خیرم  نیمز و  هرهز و  دنرادن . وج  ًالـصا  ای  دنتـسه ، یمک  وج  ياراد  دراطع  هام و  دننام  کچوک  مارجا 

یحطس و يامد  لماع  ود  دناهتفای . لیکشت  زاگ  زا  ًالماک  ناگراتس  دناقیمع . میظع و  يوج  ياراد  نوتپن  سوناروا و  لحز ، يرتشم ، رکیپ 
دنهدیم . ماجنا  ار  يدایز  کمک  ریخ ، ای  تسا  وج  ياراد  يوامس  مرج  هک  نیا  ندومن  صخشم  يارب  رارف  تعرس 

 ( بلطم  12 چ ( 

(solar cycle  ) يدیشروخ ۀخرچ 

ۀکل تیلاعف  فیـصوت  يارب  بلغا  يدیـشروخ  ۀـخرچ  کی  تسا . يدیـشروخ  تیلاعف  هخرچ  ای  هرود  کی  فیـصوت  يدیـشروخ  ۀـخرچ 
. دماجنا یم  لوط  هب  لاس  دودح 11  هخرچ  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  دور . یم  راک  هب  يدیشروخ 

. دراد دوجو  يدیشروخ  ۀکل  یمک  یلیخ  دادعت  يدیشروخ  ۀخرچ  کی  يادتبا  رد 

(scintillation ( ) یگدنکارپ  ) ینز کمشچ 

هب ددنویپ . یم  عوقو  هب  نیمز  ۀتفشآ  وج  زا  رون  نتـشذگ  ماگنه  هب  لمع  نیا  تسا . هراتـس  کی  رون  ندزوسوس  فیـصوت  ینز ، کمـشچ 
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. دنرییغت لاح  رد  تعرس  هب  ششخرد  ظاحل  زا  اهنآ  هک  دسر  یم  رظن  هب  ناگراتس ، ةدهاشم  ماگنه 
. دزاس وربور  لکشم  اب  کچوک ، پوکسلت  کی  رد  ار  هراتس  کی  حضاو  تیؤر  دناوت  یم  ینز  کمشچ 

(rotation ( ) یعضو تکرح   ) شخرچ

. دنک یم  فیصوت  دوخ  روحم  لوح  ار  ماسجا  یشخرچ  تکرح  شخرچ ،
. دتفا یم  قافتا  راب  کی  زور  ره  نیمز  لماک  شخرچ  کی 

�

(fourth contact  ) سامت نیمراهچ 

تلاح زا  هام  هک  تسا  یماگنه  سامت  نیمراهچ  یگتفرگ ، هام  کی  رد  تسا . هام  ای  دیـشروخ  یگتفرگ  لحارم  زا  یکی  سامت ، نیمراهچ 
رون  ) رفـسوتف هام  هک  تسا  ینامز  سامت  نیمراهچ  یگتفرگ ، دیـشروخ  کی  رد  ددرگ . یم  جراخ  نیمز  طسوت  هدـش  داـجیا  لـماک  هیاـس 

. دنک یم  كرت  حوضو  هب  ار  دیشروخ  رهپس )
. دوش یم  رهاظ  یگتفرگ  هام  ای  یگتفرگ  دیشروخ  کی  رخآ  رد  سامت  نیمراهچ 

(eyepiece  ) یمشچ

یم نآ  رد  هدهاشم  هک  دراد  رارق  پوکسلت  زا  يا  هطقن  رد  هک  تسا  ییاه  یسدع  ای  یسدع  یمشچ ، تسا . پوکسلت  زا  یتمسق  یمـشچ 
. دنک یم  رتگرزب  ینوناک و  ار  ریوصت  یمشچ  درگن .

. دهد یم  ناشن  هنوراو  ار  ریوصت  یمشچ  اه ، پوکسلت  زا  یضعب  رد 

(drogue parachute  ) يداب تاجن  رتچ 

ای ییاـضف  لوسپک  کـی  مارآ  ندـمآ  دورف  روظنم  هب  زمرت  کـی  دـننام  تاـجن  رتچ  تسا . کـچوک  تاـجن  رتچ  کـی  يداـب  تاـجن  رتـچ 
هک ییاضف  زا  رتگرزب ، تاجن  رتچ  کی  ندیـشک  نوریب  يارب  دناوتیم  يداب  تاجن  رتچ  نینچمه  دـنکیم . لمع  دورف  لاح  رد  يامیپاضف 

. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  تسا ، هدش  يدنب  هتسب  نآ  رد 
. دش عقاو  هدافتسا  دروم  نیمز  هب  ولوپآ  یهدنامرف  وان  ندنادرگزاب  يارب  يداب  تاجن  رتچ 

(density  ) یلاگچ

تبـسن هب  هک  يداوم  دـنکیم . يریگهزادـنا  ار  هدام  کی  زا  بعکم  رتمیتناس  کی  مرج  یلاگچ  تسا . يریگهزادـنا  تیمک  کی  یلاگچ 
نیگنـس ناشمجح  تبـسن  هب  هک  يداوم  دـنرود . مه  زا  اهنآ  ياهمتا  هک  اریز  دنتـسه  ینییاـپ  یلاـگچ  ياراد  دنتـسه ، کبـس  ناـشمجح 
بعکم رتم  رب  مرگولیک  یلاگچ  دحاو  دناهدش . مکارتم  رگیدکی  یکیدزن  رد  اهنآ  ياهمتا  اریز  دنشابیم ؛ ییالاب  یلاگچ  ياراد  دنتسه ،

تسا .

(Chiron  ) نوریاچ
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نوریاچ دش . فشک  يدالیم  لاس 1977  رد  هک  تسا ، یلومعم  ریغ  یمسج  كرایس  نیا  دشاب . كرایس  کی  نوریاچ  هک  دوشیم  روصت 
لوط لاس   49 دـخرچب . دوخ  رادـم  رد  رود  کی  نوریاچ  ات  دـشکیم  لوط  لاس   49 دخرچیم . سوناروا  لحز و  ياهرادـم  نیب  ًاتدـمع 
هورگ ءاضعا  نیرتناشخرد  زا  یکی  نوریاچ  هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمـشناد  زا  یخرب  دخرچب . دوخ  رادم  رد  رود  کی  نوریاچ  ات  دـشکیم 

دناهدشن . فشک  زونه  اهكرایس  هیقب  تسا . اهكرایس  رود 

(Charon  ) نوراچ

وتولپ فصن  دودح  ياهزادنا  رتمولیک و  لداعم 1190  يرطق  نوراچ  تسا . وتولپ  هدـش  هتخانـش  رمق  اهنت  رمق  نیا  تسا . رمق  کی  نوراچ 
رود هب  نوراچ  شخرچ  دـخرچیم . نآ  رود  هب  وتولپ  زکرم  زا  رتمولیک  رادقم 19640  هب  طقف  ياهلصاف  رد  زور  ره 387/6  نوراچ  دراد .

. تسا اتمهیب  یسمش  هموظنم  رد  لمع  نیا  ددرگیم . دوخ  روحم  لوح  وتولپ  هک  تسا  ینامز  لداعم  وتولپ 
تسا . هدش  لیکشت  خی  زا  ًابیرقت  نوراچ 

(Challenger  ) رجنلاچ

ربماسد رخآ  ات  دوب و  يدالیم  لیروآ 1983  رد  رجنلاچ  زاورپ  نیلوا  تسا . هدـش  قالطا  ییاکیرما  ییاضف  لتاش  هب  هک  دوب  یمان  رجنلاـچ 
، راجفنا کی  یط  يدـالیم ، هیوناژ 1986  رد 28  دوخ  زاورپ  نیمهد  باترپ  زا  دـعب  هیناـث  رجنلاچ 73  داد . ماـجنا  زاورپ  هن  يدـالیم   1985

. دندش هتشک  نآ  نیشنرس  مامت 7  دش و  بیرخت  ًالماک 
دندرکن . زاورپ  اهامیپاضف  دعب ، لاس  ود  ات  رجنلاچ  هثداح  زا  دعب 

�

carbon-notrogen cycle نژورتین نبرک –  هخرچ 

هک ياهتسه  شوجمه  شنکاو  رب 6  لمتشم  تسا  ياهریجنز  هخرچ  نیا  تسا . ياهتـسه  شنکاو  کی  زا  یتمـسق  نژورتین  نبرک –  هخرچ 
. دنیمهس اهشنکاو  هریجنز  فلتخم  لحارم  رد  یگمه  نژیسکا  نژورتین و  نبرک ، رصانع  دننکیم . دیلوت  يژرنا  نآ  طسوت  ناگراتس 

تسا . دیفس  یبآ و  هب  لیام  دیفس  رکیپ  لوغ  غاد ، ناگراتس  رد  يژرنا  دیلوت  عبنم  نیرتمهم  نژورتین  نبرک –  هخرچ 

 ( بلطم  10 ح ( 

(sensor ( ) هبایرد  ) رگ هساسح 

هلیسو رگید  تمـسق  طسوت  هک  یتمالع  هب  ار  هدش  تفایرد  پت  هک  تسا  یتمـسق  رگ  هساسح  تسا . هلیـسو  کی  زا  یتمـسق  رگ ، هساسح 
. دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  داب  تعرس  ای  امرس  ترارح ، صیخشت  يارب  اهرگ  هساسح  دهد . رییغت  تسا ، يریگ  هزادنا  لباق 

. � دنداد صیخشت  نیولک  ۀجرد  ار 38  نوتیرت  رمق  يامد   ، 2 رجیوو ياهرگ  هساسح 

(ring  ) هقلح
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گیر گنس ، زا  هک  دراد  هقلح  رازه  نیدنچ  لحز  دوش . یم  تفای  تارایس  یخرب  فارطا  هک  تسا  دننام  هریاد  راون  کی  فیصوت  هقلح ،
. دنراد ییاه  هقلح  زین  نوتپن  سونراوا و  يرتشم ، تسا . رتمولیک  کی  طقف  اه  هقلح  نیا  تماخض  تسا . هدش  هتخاس  رابغ  و 

. � دنا هدماین  رد  رامقا  لکش  هب  هک  دنتسه  يداوم  اه  هقلح  هک  دننک  یم  رکف  نادنمشناد 

(retrograde motion ( ) يدرگزاب  ) یعجر تکرح 

تکرح ریـسم  يوربور  هک  تسا  یعجر  یماگنه  مسج  کی  تکرح  دـنک . یم  فیـصوت  ار  اضف  رد  مسج  کـی  تکرح  یعجر ، تکرح 
. دشاب هتفرگ  رارق  رادم  رد  نیمز 

. دنتسه تکرح  رد  برغ  هب  قرش  زا  هک  دسر  یم  رظن  هب  یعجر  تکرح  رد  ماسجا 
�

(proper motion  ) صاخ تکرح 

كدنا رایسب  اهنآ  صاخ  تکرح  هک  دنورد  يردق  هب  ناگراتس  تسا . نامسآ  رد  هراتـس  کی  راکـشآ  تکرح  فیـصوت  صاخ ، تکرح 
. تسا

. تسین يریگ  هزادنا  لباق  ندوب  مک  لیلد  هب  اهنآ  صاخ  تاکرح  هک  دنرود  يردق  هب  ناگراتس  یخرب 
�

(Piscis Austrinus ( ) یبونج یهام   ) یبونج توح 

هب ناشخرد  ةراتـس  کی  طقف  یکلف  تروص  نیا  دوش . یم  هدـید  یبونج  ةرکمین  رد  طقف  هک  تسا  یکلف  تروص  کی  ماـن  یبونج  توح 
. دراد توحلا  مَف  مان 

. دوش یم  هدناوخ  زین  یبونج  یهام  یهاگ  یبونج  توح 

(Pisces ( ) هکَمَس یهام -  ) توح

. تسا رون  مک  ًاتبسن  یکلف  تروص  کی  یکلف  تروص  نیا  دشاب . یم  جوربلا  هقطنم  یکلف  تروص  زا  یکی  یهام  ای  توح 
. تسا هدش  هتفرگ  یهام  ینانوی  مان  زا  مسا  نیا 

(direct motion  ) میقتسم تکرح 

نادنمـشناد دنکیم . تکرح  نآ  رد  دیـشروخ ، رود  هب  دوخ  رادم  رد  ندیخرچ  نیح  هرایـس  کی  هک  تسا  يریـس  طخ  میقتـسم ، تکرح 
تکرح اهكرایـس  اههرایـس و  همه  دننک . هعلاطم  ار  اهنآ  ندرک  تکرح  یگنوگچ  ات  دنریگیم  رظن  رد  تارایـس  رادـم  يالاب  ار  ياهطقن 

فالخرب تکرح  نیا  تسا . ناگراتس  اب  هسیاقم  رد  قرش  هب  برغ  زا  اههرایس  راکـشآ  تکرح  نینچمه  میقتـسم  تکرح  دنراد . میقتـسم 
. تسا يدرگزاب )  ) یعجر تکرح 

دنکیم . فیصوت  دنوشیم  بوسحم  اهنآ  نیدلاو  هک  یمارجا  رود  هب  ار  اههرایس  ریسم  میقتسم ، تکرح 
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(Crepe ring  ) پیرک هقلح 

هدید فافـش  تروص  هب  بلغا  هقلح  نیا  هک  تسا . لحز   C هقلح یلومعم  مان  پیرک  هقلح  تسا . لحز  ياـههقلح  زا  یکی  پیرک  هقلح 
طـسوت هک  یکیدزن  ياـهسکع  تسا . هرایـس  نیا  رود  هب  هقلح  نیرتناـشخرد  هـک  دراد ، رارق   B هقلح لـخاد  رد  پیرک  هقلح  دوـش . یم 
ياههام دننام  هک  يرامشیب  گرزب و  رایسب  هدز  خی  ياهگنس  هتخت  زا  پیرک  هقلح  هک  تسا  هداد  ناشن  هدش ، هتفرگ  رجیوو  يامیپاضف 

. تسا هدش  لیکشت  دنتسه ، شدرگ  لاح  رد  لحز  رود  هب  کچوک 
دش . فشک  يدالیم  لاس 1850  رد  پیرک  هقلح 

(basin ( ) هضوح  ) هچضوح

رودم و ياههقلح  طسوت  اهنآ  دنوشیم . تفای  اهنآ  رامقا  ای  هرایـس  کی  يور  رب  اههچـضوح  تسا . گرزب  رایـسب  لادوگ  کی  هچـضوح 
رمع زا  لاس  نویلیم  دصتفه  لالخ  رد  ییاههچـضوح  نینچ  هک  دنراد  هدیقع  نادنمـشناد  دناهدش . هرـصاحم  اههرد  اههوک و  زا  يراومهان 

. دناهدش تسرد  دناهدرک ، دروخرب  نانآ  اب  گرزب  رایسب  ياهكرایس  هک  یتقو  هرایس 
تسا . هتسب  شقن  شیپ  لاس  دودح 3900  هام  هچضوح  نیرتناوج 

(Aries ( ) هرب  ) لمح

. تسا جوربلا  هقطنم  یکلف  روص  زا  یکی  هرب  ای  لمح 
رب رد  ار  یعقاو  ناشخرد  ناگراتـس  لـمح  دوشیم . هدـید  واـگ )  ) روث و  یهاـم )  ) توح نیب  یکلف  ياوتـسا  لامـش  رد  یکلف  تروص  نیا 

. تسا مود  ردق  عون  زا  نآ  هراتس  نیرتناشخرد  تسا . صیخشت  لباق  یگداس  هب  اما  دریگیمن ،
. دراد جوربلا  هقطنم  یکلف  تروص  تسیل  رد  ار  ناکم  نیلوا  هشیمه  لمح 

 ( بلطم  14 خ ( 

(Virgo cluster  ) هلبنس هشوخ 

تفاـی دراد ، رارق  هلبنـس  یکلف  تروـصرد  هک  هشوـخ  نـیا  رد  ناـشکهک  رازه  نیدـنچ  تساـهناشکهک . زا  یگرزب  هورگ  هلبنـس  هشوـخ 
یلحم هورگ  هک  تسا  ییاهناشکهک  زا  یکی  هشوخ  نیا  دراد . هلـصاف  نیمز  زا  يرون  لاس  نویلیم  ات 60  نیب 50  هلبنس  هبشوخ  دنوشیم .

. دهدیم لیکشت  ار 
تسا . هدش  لیکشت  یچیپرام  ياهناشکهک  زا  ًارثکا  هلبنس  هشوخ 

(Ursids  ) اه یسرخ 

جوا هب  ربماسد  یلاوح 22  رد  یباهـش  رابگر  نیا  دوش . یم  هدـید  نیمز  يور  زا  ربماسد  هام  رد  هک  تسا  یباهـش  رابگر  کی  اه ، یـسرخ 
. دراد دوجو  باهش   15 تعاس ، ره  رد  رثکادح  یباهش  رابگر  نیا  رد  دسر . یم  دوخ  تیلاعف 

. دشاب رغصا  بد  یکلف  تروص  رد  اه  یسرخ  ۀمشچرس  هک  دسر  یم  رظن  هب 
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(trajectory  ) ریس طخ 

شنارگ تسا . تکرح  رد  یجراخ  يورین  کی  ریثأت  تحت  مسج  نیا  دـیآ . یم  دوجو  هب  مسج  کی  طسوت  هک  تسا  يریـسم  ریـس ، طـخ 
. دسرب رارف  تعرس  هب  هک  دشاب  يوق  يدح  هب  هدراو  یجراخ  يورین  هک  نآ  رگم  دناشک  یم  نیمز  فرط  هب  ار  ماسجا 

. دندوب هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  نآ  باترپ  يارب  دنمتردق  ياه  تکار  اریز  درک  دنلب  نیمز  دوج  يالاب  هب  ار  نآ  امیپاضف ، ریس  طخ 

(star cluster  ) يا هراتس  ۀشوخ 

ود دنا  هتفرگ  لکش  مه  اب  يا  هراتس  ياه  هشوخ  دندقتعم  نادنمشناد  دشاب . یم  ناگراتس  زا  نمجنا  کی  ای  هورگ  کی  يا ، هراتـس  ۀشوخ 
. زاب ياه  هشوخ  يورک و  ياه  هشوخ  دراد ؛ دوجو  يا  هراتس  ۀشوخ  عون 
. دراد دوجو  يریس  هار  ناشکهک  رد  يا  هراتس  زاب  ۀشوخ  زا 1000  شیب 

(Sun  ) دیشروخ

طسوت نژوردیه  دیشروخ ، ۀتسه  رد  تسا . غاد  میله  نژوردیه و  زاگ  زا  پوت  کی  هراتس  نیا  تسا . درز  هلوتوک  ةراتـس  کی  دیـشروخ 
يژرنا نیا  رادـقم  دـنک . یم  دـیلوت  یترارح  يژرنا  يدایز  ریداـقم  يا  هتـسه  یـشوجمه  ددرگ . یم  لیدـبت  میله  هب  يا  هتـسه  یـشوجمه 

هرارش يدیشروخ ، ياه  هکل  طسوت  دیشروخ  حطس  دوش . یم  رتدایز  رفسوتف  ای  دیشروخ  حطـس  فرط  هب  نژوردیه  ياه  هیال  زا  یترارح 
جات زا  ار  ییاه  نایرج  یسیطانغم ، ورتکلا  تاعشعشت  دشاب . یم  يدیشروخ  جات  دیشروخ  یجراخ  تمسق  تسا . لاعف  رایسب  اه  هنابز  اه و 

. دننک یم  داجیا  اضف  هب  ور  يدیشروخ 
. ددرگ یم  دوخ  لوح  رابکی  زور  ره 27  دیشروخ 

(spectral lines  ) یفیط طوطخ 

ياه هیـال  زا  ناگراتـس  رون  هک  یماـگنه  دـنوش . یم  رهاـظ  فیط  رد  ناگراتـس  رون  هیزجت  ماـگنه  هب  هک  دنتـسه  یطوطخ  یفیط  طوطخ 
بذج ییایمیش  داوم  طسوت  تاعشعشت  نیا  دوش . یم  بذج  ای  هدش  هتفرگ  نآ  تاشعشت  یخرب  درذگ ، یم  هراتـس  یجراخ  وج  رت  کنخ 
یفیط طوطخ  تلاح  زا  دنناوت  یم  نادنمـشناد  ددرگ . یم  رهاظ  فیط  رد  یهایـس  طوطخ  دـننام  هدـش  فذـح  جوم  لوط  نیا  ددرگ . یم 

. دراد دوجو  هراتس  وج  رد  ییایمیش  داوم  عون  هچ  هک  دنیوگب 
. داد ناشن  ار  هراتس  وج  رد  میسلک  دوجو  یفیط  طوطخ 

(solar  ) يدیشروخ

. دشاب یم  دیشروخ  زا  هدش  رداص  يژرنا  يدیشروخ  يژرنا  تسا . دیشروخ  اب  ندوب  طابترا  رد  ینعم  هب  يدیشروخ 
. تسا فوسک  کی  يدیشروخ ، یگتفرگ  کی 

(Pleiades  ) نیورپ ۀشوخ 

، دشاب یم  ایرث ) روث   ) ایرث زین  اهنآ  نیرتناشخرد  هک  نیورپ  ۀشوخ  زا  هراتس  تفه  دنشاب . یم  دش  اهر  يا  هراتس  ياه  هشوخ  نیورپ ، ۀشوخ 
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. دنوش یم  هدید  کچوک  پوکسلت  کی  اب  رگید  يات  هاجنپ  دنوش . یم  هدید  حلسم  ریغ  مشچ  اب 
. دوش یم  هدناوخ  نارهاوخ  تفه  یهاگ  نیورپ  ۀشوخ 

(open cluster  ) زاب ۀشوخ 

ار دوخ  لکـش ، ینامز  ةرود  کی  تشذگ  زا  دعب  زاب  ياه  هشوخ  تسا . رابغ  زاگ و  اب  مه  رواجم  ةراتـس  دص  دنچ  زا  یهورگ  زاب  ۀـشوخ 
. دننک یم  ضوع 

. دنسر یم  رظن  هب  يرون  صخشمان  رات و  هریت و  ياه  هکل  دننام  حلسمریغ  مشچ  اب  زاب  ياه  هشوخ 

(lift – off  ) شزیخ

نـشور تکار  روتوم  هک  دریگ  یم  تروص  ینامز  شزیخ  دـنک . یم  كرت  ار  نیمز  حطـس  ییاضف  ۀلیـسو  کـی  هک  تسا  یناـمز  شزیخ ،
. دنوش اهر  دنا ، هتشاد  هگن  لحم  رد  ار  هلیسو  هک  ییاه  هریگ  دشاب و  هدش 

. ددرگ یم  هدافتسا  يژرنا  زا  یمیظع  رادقم  زا  شزیخ ، لمع  رد 

(globular cluster  ) يورک ۀشوخ 

دنناوت یم  اه  هشوخ  نیا  دنتـسه . هرک  لکـش  هب  ًالومعم  يورک  ياه  هشوخ  دنمکارتم . ناگراتـس  ةدوت  زا  ییاه  هورگ  يورک ، ياه  هشوخ 
، اه هشوخ  نیا  زا  یـضعب  دراد . دوجو  يریـش ) هار   ) ناشکهک رد  يورک  ۀـشوخ  دـص  دودـح  دـنهد . ياـج  دوخ  رد  ار  هراتـس  اـه  نویلیم 

. دنریگ یم  رب  رد  ار  يریش  هار  ناگراتس  نیرتریپ 
. دننک یم  تسرد  ناشکهک  یجراخ  تمسق  رود  هب  هلاه  کی  يورک  ياه  هشوخ 

(Double Cluster  ) ییاتود هشوخ 

ود نیا  دنراد . رارق  رگیدکی  یکیدزن  رد  شوواس  رب  یکلف  تروص  رد  ناگراتس  تسا . رونرپ  ياهراتـس  هشوخ  تفج  کی  ییاتود  هشوخ 
لاس دودـح 8000  ییاتود  هشوخ  تسا . هدوب  شیپ  لاس  نویلیم  دودح 10  رد  طقف  هرود  نآ  هک  دـنراد  قلعت  ینامز  هرود  کی  هب  هشوخ 

. دراد هلصاف  نیمز  زا  يرون 
تسا . تیور  لباق  حلسم  ریغ  مشچ  اب  ییاتود  هشوخ 

(clusters of galaxies  ) یناشکهک ياههشوخ 

دـسریم رظن  هب  دراد . دوجو  وضع  رازه  نیدـنچ  دوجو  لامتحا  هشوخ  ره  رد  دنتـسه . اهناشکهک  زا  ییاههورگ  یناشکهک ، ياـههشوخ 
. دراد قلعت  یلحم  هورگ  ماـن  هب  مظنماـن  کـچوک و  هشوخ  کـی  هب  اـم  ناـشکهک  دنـشاب . هدـش  عـقاو  اـههشوخ  رد  اـهناشکهک  رثـکا  هک 

. دنوشیم يدنب  هتسد  اههشوخ  ربا  هب  یناشکهک  ياههشوخ  مه  زاب  تسا و  هلبنس  هشوخ  یناشکهک ، هشوخ  نیرتگرزب  نیرتکیدزن و 
دنریگیم . رارق  مه  رانک  رد  دوخ  یشنارگ  ششک  هلیسو  هب  یناشکهک  ياههشوخ 

(cluster  ) هشوخ
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رثکا دـنهدیم . لیکـشت  ار  نمجنا  کی  هک  دـنکیدزن  مه  هب  يردـق  هب  ناگراتـس  هشوخ  کی  رد  تسا . ناگراتـس  زا  یهورگ  هشوخ  کی 
رد دوـجوم  ناگراتـسزا  ییاتدـص  دـنچ  اـت  تـسیب  ياـههورگ  زاـب  ياـههشوخ  دنتـسین . اـهنت  دـنریگیم و  لکـش  اـههشوخ  رد  ناـگراتس 

. دنهدیم لیکشت  دنتسه  مه  زا  يازجم  هک  ار  اهناشکهک 
. دنشابیم هراتس  نویلیم  کی  دیاش  ات  رازه  اههد  يوتحم  هک  دنتسه  لکش  پوت  هدیبسچ و  مه  هب  ياههشوخ  يورک ، ياههشوخ 

دنهدیم . لیکشت  ام  ناشکهک  رود  هب  ار  میظع  هلاه  کی  يورک ، ياههشوخ 

 ( بلطم  23 د ( 

(Ursa Minor  ) رغصا بد 

. تسا یبطق  هراتس  ای  يدج  رغصا  بد  ناگراتس  زا  یکی  تسا . یلامش  ةرکمین  رد  یکلف  تروص  کی  کچوک ، سرخ  ای  رغصا  بد 
. دوش یم  هدناوخ  زین  رت  کچوک  ۀقالم  یهاگ  رغصا  بد 

(Ursa Major  ) ربکا بد 

ناگراتـس زا  هورگ  کـی  دوجو  لـیلد  هب  یکلف  تروص  نیا  تسا . یلامـش  ةرکمین  رد  یکلف  تروـص  کـی  گرزب ، سرخ  اـی  ربـکا  بد 
يارب دنناوت  یم  اهنآ  دنناشخرد . رایـسب  هراتـس  تفه  نیا  تسا . صیخـشت  لباق  یتحارب  نآ ، رد  نهآ  واگ  مان  هب  هدـش  هتخانـش  فورعم و 
یمرب رد  ار  اه  ناشکهک  زا  هورگ  کی  نینچمه  ربکا  بد  دنریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  یکلفروص  رگید  ای  یبطق  ةراتـس  تهج  نداد  ناشن 

. دنراد قلعت  یلحم  هشوخربا  هب  هک  دریگ 
. تسا یلامش  ةرکمین  رد  یکلف  تروص  نیموس  یگرزب  رظن  زا  ربکا  بد 

(temperature  ) امد

سایقم دوش . یم  يریگ  هزادنا  هجرد  اب  امد  دنک . یم  فیصوت  ار  مسج  کی  یمرگ  ای  يدرس  امد  تسا . يریگ  هزادنا  يارب  یـسایقم  امد ،
. دنتسه نیولک  سایقم  سویسلس و  ۀجرد  تیاهنراف ، ۀجرد  امد ، یلصا  ياه 

. دراد سویسلس  ۀجرد  دودح 6000  ییامد  دیشروخ  حطس 

(telemetry  ) یجنسرود

هب امیپاضف  زا  اه  پت  نآ  تفایرد  امیپاضف و  هب  ییویدار  ياه  پت  لاسرا  هلیسو  هب  لمع  نیا  تسامیپاضف . رود  هار  زا  لرتنک  یجنـسرود ،
دننام امیپاضف  يارب  ییاه  لمعلاروتـسد  لماش  درک  لاسرا  ناوت  یم  یجنـسرود  ۀلیـسو  هب  هک  ار  ییاـه  پت  عاونا  دریذـپ . یم  تروص  اـم 

يرادربسکع زاغآ  يارب  نیبرود  هب  نامرف  کی  دننام  امیپاضف ، نورد  رازبا  هب  یلمعلاروتسد  لماش  نینچمه  اهنآ  تسا . نآ  ریسم  حیحـصت 
. تسا

. دننک یم  هدافتسا  رتویپماک  زا  یجنسرود  يارب  نادنمشناد 

(short-Period comet  ) هورد هاتوک  راد  هلابند 
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هلابند یهاگ  دـخرچ . یم  دیـشروخ  رود  رادـم  رد  راب  کی  تعاـس  ره 25  رثکادـح  هک  تسا  يراد  هلابند  هرود ، هاـتوک  راد  هلاـبند  کـی 
مزال اهنآ  لماک  شدرگ  کی  يارب  لاـس  دودح 200  رد  نیامز  تدـم  هک  دـنریگ  یم  رارق  هرود  هاتوک  ياهراد  هلابند  هورگ  رد  ییاهراد 

نآ لماک  رود  لاس  هک 76  تسا  یلاه  راد  هلابند  هرود ، هاتوک  راد  هلابند  نیرتروهـشم  دراد . ار  هرود  نیرتهاـتوک  هکنا  راد  هلاـبند  تسا .
. دشک یم  لوط 

. دنیآ یم  توا  ربا  زا  هرود  تدم  هاتوک  ياهراد  هلابند  هک  دننک  یم  رکف  نادنمشناد  یخرب 

(second contact  ) سامت نیمود 

ًالماک هام  هک  دوش  یم  لصاح  ینامز  سامت  نیمود  هام ، تفرگ  کی  رد  تسا . یگتفرگ  هام  ای  دیـشروخ  لحارم  زا  یکی  ساـمت ، نیمود 
رد دیشروخ  حطس  هام و  ياه  هبل  هک  تسا  ینامز  سامت  نیمود  یگتفرگ ، دیشروخ  کی  رد  دوش . هدیـشوپ  نیمز  یکیرات  ای  هیاس  طسوت 

. دننک یم  سمل  ار  رگیدکی  یگتفرگ  يادتبا 
. درک هیهت  یگتفرگ  دیشروخ  رد  سامت  نیمود  هلرحم  زا  سکع  يدادعت  وا 

(periodic comet  ) يا هرود  راد  هلابند 

. تسا ندیخرچ  لاح  رد  یمظنم  ینامز  لصاوف  رد  نیمز  هب  کیدزن  يرادم  رد  هک  تسا ، يراد  هلابند  يا ، هرود  راد  هلابند  کی 
. دوش یم  هدید  راب  کی  لاس  یلا 76  ره 75  رد  دناوت  یم  هک  تسا  يا  هرود  راد  هلابند  کی  یلاه  راد  هلابند 

(mare  ) هام يایرد 

نیا دنتـسه . ییاـهایرد  اـه  هکل  نیا  هک  دـندوب  دـقتعم  یناـمز  ناسانـشرتخا  تسا . هاـم  حطـس  يور  رب  هریت  میظع و  يا  هکل  هاـم ، ياـیرد 
. دنوش یم  هتخانش  دنا ، هدش  رپ  گنر  هریت  ییاه  هرخص  اب  هک  ییاه  لادوگ  ناونع  تحت  زورما  هام  ياهایرد 

. تسا ایرد »  » نیتال ۀملک  لداعم  هام  يایرد 

(luminosity  ) ششخرد

هزادنا تاو  مان  هب  يدحاو  اب  ششخرد  تسا . اضف  رد  مرج  کی  زا  هدش  هدیبات  رون  یگدنشخرد  نآ  يانعم  هک  تسا  يا  هملک  ششخرد 
. ددرگ یم  يریگ 

. دنک یم  رییغت  هظحل  هب  هظحل  ریغتم  ياه  هراتس  ششخرد 

(long-period Comet  ) هرود دنلب  راد  هلابند 

تنب راد  هلاـبند  تسا . تیؤر  لـباق  نیمز  زا  ینـالوط  یناـمز  لـصاوف  رد  اـما  مظنم  روـط  هب  هک  تسا  يراد  هلاـبند  هرود ، دـنلب  راد  هلاـبند 
هلابند نیا  هک  يراب  نیرخآ  دوش . یم  رهاظ  رابکی  لاـس  ره 1680  طقف  ددرگ  یم  روصت  هک  تسا  هرود  دـنلب  يراد  هلابند  ( Bennett)

. دوب يدالیم  لاس 1970  رد  دش ، رهاظ  راد 
. ددرگ یم  تیؤر  رابکی  لاس  ره 29000  طقف  نیمز  زا  هک  تسا  يا  هرود  دنلب  راد  هلابند  دلیف ، دارب  راد  هلابند 
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. ددرگ یم  تیؤر  رابکی  لاس  ره 29000  طقف  نیمز  زا  هک  تسا  يا  هرود  دنلب  راد  هلابند  دلیف ، دارب  راد  هلابند 

(Halley's comet  ) یلاه راد  هلابند 

هب راب  کی  رتشیب ، ای  لاـس  ره 76  هک  تسا  هرود  هاتوک  راد  هلابند  کی  یلاه  راد  هلابند  تسا . راد  هلاـبند  نیرتروهـشم  یلاـه ، راد  هلاـبند 
يات ود  هک  یتاقیقحت  يامیپاضف  جـنپ  تسا . هدـش  هدـید  يدالیم  لاس 1986  رد  راب  نیرخآ  یلاه  راد  هلاـبند  دـخرچ . یم  دیـشروخ  رود 

هلـصاف زا  وتویج  دـندش . باترپ  راد  هلابند  هعلاطم  روظنم  هب  دوب ، اپورا  زا  یکی  نپاژ و  زا  اه  نآ  ياتود  يوروش و  ریهامج  داحتا  زا  اـهنآ 
نآ يرابغ  ۀلابند  تسا . هدش  لیکشت  خی  كاخ و  زا  قوف  راد  هلابند  هک  تفایرد  امیپاضف  نیا  درک . روبع  راد  هلابند  هتـسه  يرتمولیک   605

. دشاب هتشاد  لوط  رتمولیک  نویلیم  دص  دنچ  دناوت  یم 
. دش يراذگمان  وا  مان  هب  درکراک ، نآ  شدرگ  نامز  يور  رب  هک  یصخش  نیلوا  ینعی  یلاه  دنومدارس  گرم  زا  دعب  یلاه  راد  هلابند 

(Encke's Comet  ) هکنا راد  هلابند 

يارب هکنا  رادهلابند  تسا . لاـس  دیـشروخ 3/3  رود  هب  رادـم  رد  نآ  شخرچ  دویرپ  تسا . هرود  هاتوک  راد  هلاـبند  کـی  هکنا ، راد  هلاـبند 
. دش تیور  هسنارف  روشک  رد  سیراپ  رد  يدالیم  لاس 1786  رد  راب  نیلوا 

دندیشکن . راظتنا  ار  يدایز  تدم  هکنا  رادهلابند  هرابود  ندید  يارب  اجنآ ، نادنمشناد 

(dust tail  ) يرابغ هلابند 

هک رابغ  کچوک  هرذ  اهنویلیمزا  يرابغ  هلابند  تسا . ضیرع  ینحنم  طخ  کی  هلابند  نیا  تسا . راد  هلابند  کی  زا  یتمسق  يرابغ ، هلابند 
یخی هتـسه  زا  راـبغ  تارذ  تـسا . گـنردرز  ًـالومعم  يراـبغ  هلاـبند  تـسا . هدـش  هتخاـس  دـننکیم ، شخپ  سکعنم و  ار  دیـشروخ  روـن 

هب دوشیم ، دراو  اهنآ  هب  دیـشروخ  رون  زا  هک  ییزج  راشف  هلیـسو  هب  تارذ  نیا  دـنوشیم . هداد  نوریب  رارف ، ياهزاگ  طـسوت  اـهرادهلابند 
هتـشاد لوط  رتمولیک  نویلیم  هد  ات  نویلیم  هد  ات  نویلیم  کی  زا  تسا  نکمم  اهراد  هلابند  يرابغ  هلابند  دـنوریم . دیـشروخ  فلاخم  فرط 

. دشاب
دنراد . يرابغ  هلابند  کی  زا  شیب  اهرادهلابند  زا  یضعب 

(Discovery  ) يرواکسید

نیلوا يدالیم  توا 1984  رد  يرواکـسید  تسا . یتایلمع  درگ  رادـم  يامیپاضف  نیموس  نیا  تسا . ییاضف  لتاش  کـی  ماـن  يرواکـسید 
. داد ماجنا  ار  دوخ  زاورپ 

داد . ماجنا  ار  اضف  رد  هدش  هتسکش  هراوهام  ود  يارب  تاجن  تایلمع  نیلوا  يرواکسید 

(disc ( ) هحفص  ) کسید

. دوشیم هدید  تسا  نآ  رگهراظن  هک  یصخش  طسوت  هک  تسا  نآ  لکش  ياهریاد  هرهچ  هرایس ، ای  هراتس  کی  کسید 
تسا . رودم  کسید  کی  دیشروخ  هرهچ 

(Dione  ) نوید
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(Dione  ) نوید

نآ رطق  نیا  تسا . لکش  يورک  ای  درگ  ًابیرقت  رتمولیک  لداعم 1120  يرطق  اب  رمق  نیا  تسا . طسوتم  هزادـنا  اب  لحز  رامقا  زا  یکی  نوید 
رب تسا . هدـش  هتخاس  تس ، طولخم ا  گنـس  یمک  رادـقم  اب  هک  خـی  زا  نوید  تسا . هداد  رارق  لـحز  رمق  نیمراـهچ  یگرزب  ظاـحل  زا  ار 

. دنتسه اهگنس  باهش  دروخرب  زا  یشان  هک  دراد  دوجو  دناهدش ، تسرد  هبرض  رثا  رب  هک  لادوگ  يدادعت  نوید  يور 
تفرگ . نآ  حطس  زا  يریواصت  درک و  روبع  نوید  رانک  زا  رجیوو 1 

(Delta  ) اتلد

. دناهدیدرگ باترپ  اسان  طسوت  هدـش و  هتخاس  اکیرما  هدـحتم  تالایا  رد  اهتکار  نیا  تسا . قفوم  رایـسب  ياهتکار  ياهعومجم  مان  اتلد 
رداق اتلد 2  کشوم  نیرخآ  تسا . طسوتم  نزو  اب  یباترپ  هلیسو  کی  اتلد  دوب . يدالیم  لاس 1962  رد   B اتلد اهتکار ، نیا  باترپ  نیلوا 

. تسا نیمز  رادم  هب  نت  ات 039/5  نت  نیب 175/3  راب  لمح  هب 
دوب . هدش  هتخاس  روت  تکار  ساسارب  اتلد  تکار 

(Deimos  ) سومید

سومید هک  دهدیم  ناشن  تسا ، هدش  هتفرگ  امیپاضف  طسوت  هک  ییاهسکع  تسا . خـیرم  کچوک  رمق  ود  زا  رمق ، نیرتکچوک  سومید 
هیال کی  اب  تسا و  لادوگ  هرخـص و  ياراد  سومید  دراد . ضرع  رتمولیک  لوط و 10  رتمولیک  تسرد 15  رمق  نیا  درادن . یمظنم  لکش 

. تسا هدش  هدیشوپ  رابغ  درگ و  گنس و  زا 
ددرگیم . خیرم  رود  هب  راب  کی  تعاس  ره 3/30  سومید 

(comet  ) راد هلابند 

ینالوط ای  هدیـشک  رایـسب  بلغا  هک  لکـش  يوضیب  ياهرادـم  رد  رادهلاـبند  نیا  تسا . یـسمش  هموظنم  زا  یعرف  يوضع  راد  هلاـبند  کـی 
هب ور  يزاگ  يرابغ و  ياههلابند  هلابند . وسیگ و  هتسه ، دنتسه : تمسق  هس  ياراد  اهرادهلابند  بلغا  ددرگیم . دیـشروخ  رود  هب  دنتـسه ،

هدیمان هرود  دنلب  ای  هرود  هاتوک  دندرگیم ، دیشروخ  رود  هب  رود  کی  هک  ینامز  تدم  تبسن  هب  اهرادهلابند  دندیـشروخ . فلاخم  تهج 
دنوشیم . ادیپ  روتامآ  نیمجنم  طسوت  ًالومعم  اهرادهلابند  دنوشیم .

(brightest starts  ) ناگراتس نیرتناشخرد 

سایقم 5/1- زا  اهنآ  ردق  ای  ششخرد  دنسریم . رظن  هب  نیرتناشخرد  حلسم  ریغ  مشچ  اب  هک  دنتسه  یناگراتـس  ناگراتـس ، نیرتناشخرد 
، نیمز هب  یکیدزن  تلع  هـب  تـسا  نـکمم  روـن  مـک  گرزب و  هراتـس  کـی  دـنوشیم . يریگهزادـنا  اـت 00/2  دنتـسه  ناـشخرد  یلیخ  هک 

رظن هب  ناشخرد  نیمز  زا  يرود  تلع  هب  تسا  نکمم  ندوب ، رتناشخرد  رتغاد و  فصو  اب  ياهراتـس  هکنآ  لاح  و  دـسرب ، رظن  هب  ناشخرد 
. دسرن

نیمز هب  هراتـس  نیرتـکیدزن  اریز  ددرگیم ، تیور  نیمز  زا  هـک  تـسا  ياهراتـس  نیرتناـشخرد  یلو  تـسین  گرزب  غاد و  یلیخ  دیـشروخ 
تسا .
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(Baily's Beads ( ) یلیب ياهنادحیبست   ) یلیب ياههناد 

تروص هب  اهنآ  دنوشیم . تیور  دیشروخ  فارطا  لماک ، یگتفرگ  دیـشروخ  کی  لالخ  رد  هک  دنرون  زا  یناشخرد  طاقن  یلیب ، ياههناد 
رب ددرگ ، کیرات  ًالماک  دیـشروخ  هک  نیا  زا  دـعب  ای  لبق  یتاظحل  يارب  اههناد  نیا  دنـسریم . رظن  هب  لعتـشم  دیفـس  ياههناد  هتـشر  کی 

. دنیآیم دوجو  هب  هام  هبل  رد  دوجوم  ياههرد  رب  دیشروخ  رون  شبات  تلع  هب  اهنآ  دنوشیم . هدید  هام  صرق  کیرات  ياههبل  يور 
دندش . يراذگمان  دید ، ار  اهنآ  لاس 1836  رد  هک  یلیب  سیسنارف  یسیلگنا  سانشرتخا  راختفا  هب  یلیب  ياههناد 

(Aquarius ( ) بآ هدنزیر   ) ولد

تارذ زا  ياهشوخ  اـجنآ  رد  یلو  درادـن  یعقاو  ناـشخرد  ناگراتـس  ولد ، تسا . جوربـلا  هقطنم  یکلف  روص  زا  یکی  بآ  هدـنزیر  اـی  وـلد 
. دنوشیم هدناوخ  سکیله  یباحس  نرتاس و  یباحس  مان  هب  اهیباحس  نیا  دراد . دوجو  هجوت  بلاج  ياهرایس  یباحس  ود  ناشخرد و 

، دراد رارق  نیتکمـس ) یهام و   ) توح يدج و  یکلف  تروص  نیب  یکلف  ياوتـسا  بونج  رد  هک  ار  نامـسآ  زا  یگرزب  رایـسب  تمـسق  ولد 
. تسا هدناشوپ 

(Aquarids  ) اهيولد

رادهلابند هراتس  زا  هدنام  ياج  رب  تارذ  ناونع  هب  اهنآ  دنوشیم . هدید  هم  هام  لوا  هتفه  رد  اتا  ياهيولد  دنتـسه . یباهـش  رابگر  ود  يولد 
. تسین صخشم  ًاقیقد  اهنآ  اشنم  دنوشیم . هدید  يالوج  رخآ  هتفه  رد  اتلد  ياهيولد  دناهدش . هتفرگ  رظنرد  یلاه 

دنریگیم . همشچرس  ولد  یکلف  تروص  زا  اهيولد  هک  دسریم  رظن  هب 

 ( بلطم  1 ذ ( 

(deneb  ) بنذ

ود اب  تسا . ردق 3/1  اب  نامسآ  رد  ناگراتس  نیرتناشخرد  زا  یکی  هراتس  نیا  تسا . وق  ای  هجاجد  یکلف  تروص  رد  هراتـس  نیرتمهم  بنذ 
رد رتخاون  کی  يدـالیم  لاس 1975  رد  دزاسیم . یناتـسبات  ثلثم  مان  هب  یلکـش  بنذ  رئاـط ) رـسن  عقاو و  رنـس   ) باـقع سکرک و  هراـتس 

. دیسریم رظن  هب  رتناشخرد  بنذ  زا  زور  ود  يارب  دیشخردیم و  ياهدننک  هریخ  ییانشور  اب  هجاجد  یکلف  تروص 
. دراد رارق  یلامش  هرکمین  رد  هک  تسا  ناشخرد  ياهراتس  بنذ 

 ( بلطم  38 ر ( 

(Thrust  ) شنار

ةدـننک باترپ  دـنار . یم  الاب  فرط  هب  ار  تکار  شنار ، دـنک . یما  داجیا  ندـش  نشور  ماگنه  تکار  کی  روتوم  هک  تسا  ییورین  شنار 
. تشاد زاین  هام  هب  دورف  ۀچوان  کی  رفن و  هس  لمح  يارب  نت  لداعم 3400  یشنار  هب  نرتاس 5 

. دننک یم  دیلوت  ار  شنار  دنوش ، یم  جراخ  نوریب  فرط  هب  تکار  زا  هک  نازوس  ياهزاگ 
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(third quarter  ) موس عبر 

یم هدـید  تسا ، تیؤر  لباق  هام  حطـس  زا  یمین  هک  یماگنه  لماک ، هام  ون و  هام  نیب  تلاح  نیا  تسا . هام  ياه  تلاح  زا  یکی  موس ، عبر 
. تسا شهاک  لاح  رد  هام  هک  دوش  یم  هدید  یماگنه  موس  عبر  دوش .

. دوش یم  هدناوخ  زین  رخآ  عبر  نینچمه  موس  عبر 

(spectral class  ) یفیط ةدر 

ةدر تسا . رییغت  رد  نییاپ  يامد  ات  الاب  يامد  زا  یفیط  ةدر  دننک . یم  يدنب  هورگ  اهنآ  ياه  فیط  گنر  هلیسو  هب  ار  اه  هراتـس  یفیط  ةدر 
هدافتـسا لسار  گنارپ - ستره  رادومن  رد  هک  تسا  ناگراتـس  ياـه  یگژیو  زا  یکی  یفیط  ةدر  تسا . هدـش  لیکـشت  هورگ  زا 10  یفیط 

. تسا هدش 
. دننک یم  راک  یفیط  ةدر  متسیس  تاحالصا  يور  رب  زونه  نادنمشناد 

(SOHO ( ) وهوس  ) کیرفسویلهرالوس ۀناخدصر 

اپورا ییاـضف  سناژآ  تسا  رارق  هک  تسا  يا  هراوهاـم   Solar Heliospheric Observatory  )) کیرفسویلهرالوس ۀناخدصر 
لماـش درک ، دـنهاوخ  يروآ  عمج  وجتـسج و  اـهنآ  هک  یتاـعالطا  درک . دـهاوخ  لـمح  دوخ  اـب  ار  هلیـسو  هراوهام 12  نیا  دـنک . باـترپ 
ششک هک  يا  هطقن  رد  وهوس  دوب . دهاوخ  دیشروخ  نتفای  لیکشت  یگنوگچ  يدیـشروخ و  تاناسون  يدیـشروخ ، وج  هب  عجار  یتایئزج 

. دیدرگ دهاوخ  دیشروخ  رود  هب  دنربارب ، مه  اب  نیمز  دیشروخ و  يا  هبذاج 
. داد دهاوخ  شیازفا  يدایز  رادقم  هب  ار  دیشروخ  دروم  رد  ام  ياه  هتسناد  وهوس 

(Royal Greenwich Observatory  ) چیونیرگ یتنطلس  ۀناخدصر 

لاس رد  هناخدصر  نیا  تسا . هدیدرگ  عقاو  ناتـسلگنا  رد  ندنل  یقرـش  بونج  رد  هک  تسا  يا  هناخدصر  چـیونیرگ  یتنطلـس  ۀـناخدصر 
. دیدرگ یم  بوسحم  ایناتیرب  ۀناخدصر  نیرتمهم  يدالیم  لاس 1985  ات  دیدرگ و  حاتتفا  يدالیم   1675

یم يریگ  هزادنا  دنک ، یم  روبع  چـیونیرگ  یتنطلـس  ۀـناخدصر  نایم  زا  هک  چـیونیرگ  راهنلا  فصن  مان  هب  یطخ  زا  ییایفارغج  ياه  لوط 
. دنوش

(Rigel  ) راّبجلا لجر 

تروص رد  راّبجلا  لجر  تسا . تیؤر  لباق  یناسآ  هب  حلـسمریغ  مشچ  اب  هراتـس  نیا  تسا . ناگراتـس  نیرتناشخرد  زا  یکی  راـّبجلا  لـجر 
. دراد رارق  یچراکش )  ) رابج یکلف 

. دراد هلصاف  نیمز  زا  يرون  لاس  راّبجلا 900  لجر 

(Rhea  ) ائر

ائر زارفرب  رجیوو 1  تسا . لحز  رامقا  رد  یگرزب  تبـسن  هب  رمق  نیمود  یلخاد و  رمق  نیرتگرزب  اـئر  تسا . لـحز  راـمقا  زا  یکی  ماـن  اـئر 
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. ددرگ یم  تیؤر  رمق  نیا  حطس  رد  زین  ینارون  طخ  دنچ  تساه . لادوگ  زا  هدیشوپ  یخی و  رمق  نیا  حطس  هک  تفایرد  درک و  زاورپ 
. دراد رتمولیک  لداعم 1530  يرطق  ائر 

�

(retro-rocket  ) هدننک لرتنک  تکار 

يارب ناوت  یم  تکار  نیا  زا  تسا . هدـیدرگ  لصتم  ییاضف  لوسپک  ای  امیپاضف  کـی  هب  هک  تسا  کـچوک  یتکار  هدـننک ، لرتنک  تکار 
. درک هدافتسا  نآ  ریسم  تهج  رییغت  ای  هلیسو  تعرس  ندروآ  نییاپ 

. دندرگ یم  عقاو  هدافتسا  دروم  دنهد ، یم  ماجنا  اضف  رد  یکچوک  ییاجباج  نادروناضف  هک  یماگنه  هدننک  لرتنک  ياه  تکار 

(rocket  ) تکار

يدایز یلیخ  يورین  اب  زاگ  دنک . یم  هدافتسا  نژیـسکا  اه و  تخوس  زا  یطولخم  زا  زاگ  دیلوت  يارب  هک  تسا  يوق  يروتوم  تکار ، کی 
دروـم اـه  هراوهاـم  اـهامیپاضف و  باـترپ  يارب  تکار  کـی  دـنار . یم  ـالاب  فرط  هب  ار  تکار  شنار  راـشف و  نیا  دوـش و  یم  هداد  نوریب 

. دریگ یم  رارق  هدافتسا 
. دنتسه اضف  رد  امیپاضف  ندنار  شیپ  هب  رداق  اذل  دننک ، یم  لمح  ار  دوخ  زاین  دروم  نژیسکا  اه  تکار 

(radio telescope  ) پوکسلت ویدار 

دنتسه یباقـشب  نتنآ  کی  ياراد  اه  پوکـسلت  ویدار  رثکا  تساضف . زا  ییویدار  ياه  پت  يروآ  عمج  يارب  يا  هلیـسو  پوکـسلت ، ویدار 
. دوش یم  لصتم  نتنآ  هب  زاس  راکشآ  کی  هدننک و  تیوقت  کی  تساضف . رد  تمسق  ره  هب  ور  تهج و  ره  هب  ندیخرچ  هب  رداق  هک 

. دنوش یم  هداد  صیخشت  اه  پوکسلت  ویدار  هلیسو  هب  دنرود ، رایسب  يرون  ياه  پوکسلت  دید  زا  هک  یمارجا  یلاسرا  ياه  پت 

(radioactivity ( ) ییازوترپ  ) هتیویتکاویدار

ای اه  نوتورپ  دـننام  ار  دوخ  هرذ  دـنچ  ای  کی  ویتکاویدار ، متا  کی  ۀتـسه  هک  یماـگنه  يژرنا  عون  نیا  تسا . يژرنا  یعون  هتیویتکاویدار 
. دنک یم  دازآ  ویتکاویدار  يژرنا  ای  هرذ  لمع ، نیا  دیآ . یم  تسد  هب  دنک ، یم  جراخ  اه  نورتون 

دیدرگ . دازآ  ویتکاویدار  تاعشعشت  يدایز  ریداقم  ناهج ، قلخ  ماگنه  هب 

(Quadrantids  ) اه يراوید  عبر 

. دنوش یم  رهاظ  لاس  ره  ۀیوناژ  لوا  ياهزور  رد  اه  يراوید  عبر  دنتسه . یباهش  يرابگر  اه ، يراوید  عبر 
. تسا تعاس  ره  رد  ددع  ات 80  نیب 20  اه  يراوید  عبر  رد  اه  باهش  دادعت 

(Quadrantids  ) اه يراوید  عبر 

. دنوش یم  رهاظ  لاس  ره  ۀیوناژ  لوا  ياهزور  رد  اه  يراوید  عبر  دنتسه . یباهش  يرابگر  اه ، يراوید  عبر 
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. تسا تعاس  ره  رد  ددع  ات 80  نیب 20  اه  يراوید  عبر  رد  اه  باهش  دادعت 

(Parkes Observatory  ) زکراپ ۀناخدصر 

. تسا ایلارتسا  ییویدار  یسانشرتخا  یلم  ۀناخدصر  کی  زکراپ  ۀناخدصر 
. دشاب یم  یبونج  ةرکمین  رد  پوکسلت  ویدار  نیرتگرزب  ياراد  زکراپ  ۀناخدصر 

(observatory  ) هناخدصر

یم رارق  هعلاطم  دروم  گرزب  رایسب  ياه  پوکسلت  زا  هدافتسا  اب  ار  اضف  رد  دوجوم  مارجا  ناسانشرتخا  نآ  رد  هک  تسا  یناکم  هناخدصر 
زا ار  ییویدار  لاگنیس  اه ، پوکـسلت  ویدار  دننک . یم  هیهت  هعلاطم  دروم  مارجا  زا  ار  ییاه  سکع  ریواصت و  يرون  ياه  پوکـسلت  دنهد .

. دنیامن یم  طبض  تفایرد و  اضف 
. دننک یم  يروآ  عمج  اه  هراوهام  زا  ار  نیمز  هب  هدش  هداتسرف  تاعالطا  اه  هناخدصر  زا  یخرب 

(OAO  ) درگرادم یسانشرتخا  ۀناخدصر 

پوکسلت و هب  هراوهام  نیا  تسا . هراوهام  کی  ( Orbiting Astronomical Observatory ،) درگرادم یسانشرتخا  ۀناخدصر 
. دوش یم  هدناوخ  زین  سوکینرپوک   OAO دشاب . یم  زهّجم  يریگ  هزادنا  لیاسو 

. دنک یم  لاسرا  نیمز  هب  نوریب ، ياضف  هب  عجار  ار  یتاعالطا  ویدار ، طسوت   OAO

(multi- stage rocket  ) يا هلحرم  دنچ  تکار 

نیرت نییاپ  ادـتبا  رد  دـنا . هتفرگ  رارق  يرگید  يالاب  رد  یکی  اهروتوم  دراد . روتوم  کی  زا  شیب  هک  تسا  یتکار  يا  هلحرم  دـنچ  تکار 
اضف هب  نآ  نداتـسرف  تهج  يا  هفاضا  شنار  امیپاضف ، هب  لمع  نیا  دش . دنهاوخ  نشور  تبون  هب  اه  تکار  هیقب  و  دوش . یم  نشور  تکار 

. دهد یم 
. تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  هام  هب  ولوپآ  ییاضف  تیرومأم  باترپ  يارب  يا  هلحرم  دنچ  تکار  کی 

(Mount Wilson Observatory  ) نوسلیو تنوم  ۀناخدصر 

. تسا اکیرما  هدحتم  تالایا  ياینرفیلاک  رد  عقاو  يا  هناخدصر  نوسلیو  تنوم  ۀناخدصر 
. تسا شرتسگ  لاح  رد  زونه  ناهج  هک  تفایرد  نوسلیو  تنوم  ۀناخدصر  رد  لباه  نیودا 

(Milky Way  ) يریش هار 

. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  دراد ، هراتـس  نویلیم  دودح 100000  هک  ام  ناشکهک  مامت  فیـصوت  يارب  تاقوا  یخرب  يریـش  هار  مان  - 1
. دریگ یم  رب  رد  ار  دیشروخ  تارایس و  رگید  نیمز و  يریش ، هار  ناشکهک 

راک هب  دریگ ، یم  رب  رد  ار  هراتس  اهنویلیم  و  تسا . هدش  هدیـشک  بش  نامـسآ  هک  يرون  راون  کی  فیـصوت  يارب  نینچمه  يریـش  هار  - 2
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. دور یم 
. مینیب یم  لغب  زا  ار  اه  نآ  ام  اریز  دنسر  یم  رظن  هب  مه  هب  کیدزن  رایسب  يریش  هار  رد  ناگراتس 

(microwave  ) جوم زیر 

يرارقرب يارب  اه  جوم  زیر  دنتـسه . الاب  یلیخ  سناکرف  اب  ییویدار  اـه  جوم  زیر  دنتـسه . یـسیطانغمورتکلا  فیط  زا  یتمـسق  اـه  جوم  زیر 
. دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  اه  هراوهام  اهامیپاضف و  اب  طابترا 

. دنهد رارق  فده  دروم  ًاقیقد  ار  يدصقم  يرون  ياه  عاعش  دادتما  رد  دنناوت  یم  اه  جومزیر 

(microprocessor  ) هدنزادرپزیر

اـه و هراوهاـم  لرتـنک  رد  اـه  هدـنزادرپزیر  دریگ . یم  رب  رد  ار  ینوکیلیـس  ۀـشارت  کـی  هک  تسا  کـچوک  رایـسب  يرادـم  هدـنزادرپزیر ،
. دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  اهامیپاضف 

. دنریگ یم  همانرب  رتویپماک  زا  هک  دنتسه  ییازجا  ياراد  اه  هدنزادرپزیر 

(meteor shower  ) یباهش رابگر 

زا نیمز  هک  ددنویپ  یم  عوقو  هب  یماگنه  یباهش  رابگر  دراب . یم  نیمز  هب  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  اه  باهـش  زا  ینایرج  یباهـش  رابگر 
. درذگ یم  تسا ، دیشروخ  رود  هب  شخرچ  لاح  رد  هک  یباهش  ربا  کی  رانک 

. دنوش یم  هدید  زییاپ  رخاوا  رد  ًالومعم  یباهش  ياهرابگر 

(Mauna Kea Observatory  ) اکونم ۀناخدصر 

هک یمیدـق  ناشفـشتآ  هوک  کی  يالاب  رد  هناخدـصر  نیا  تساکیرما . ةدـحتم  تالایا  رد  ییاواه ، رد  يا  هناخدـصر  اـکونم ، ۀـناخدصر 
. دراد دوجو  زمرق  نودام  پوکسلت  مه  يرون و  پوکسلت  مه  اکونم  هناخدصر  رد  تسا . هدش  هتخاس  تسا ، کشخ  فاص و  نآ  ياوه 

. تسا اکونم  رد  زمرق  نودام  پوکسلت  نیرتگرزب 

(libration  ) درگخر

هک هام  زا  هقطنم  نیا  دنهد . یم  ار  هام  حطس  دصرد  زا 50  شیب  تیؤر  ةزاجا  ام  هب  اهدرگخر  تسا . هام  يرهاظ  تاکرح  زا  یکی  درگخر 
حطس زا  دصرد  ناوت 59  یم  ینامز  ةرود  کی  تدـم  رد  هام ، درگخر  لیلد  هب  تسین . ناسکی  ًاقیقد  دـشاب ، یم  نیمز  يور  هب  ور  هشیمه 

. درک هدهاشم  ار  هام  دصرد  زا 50  شیب  ناوت  یمن  دحاو  نآ  رد  اما  داد ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  نآ 
. مینیبب هدیخرچ  یمک  ار  هام  هک  دنوش  یم  بجوم  اهدرگخر  ددرگ ، هدهاشم  ینالوط  تدم  يارب  هام  رگا 

�

(KPNO  ) کیپ تیک  یلم  ۀناخدصر 
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ةدـحتم تـالایا  نوسکوت  یلاوح  رد  عقاو  يا  هناخدـصر  ( Kitt Peak National Observatory ، ) کیپ تیک  یلم  ۀـناخدصر 
ۀلیـسو هب  لاـس 1958  رد  هناخدـصر  نیا  تسا . هدـش  هتخاـس  کـیپ  تیک  زا  رتـم  يالاب 2000  یعاـفترا  رد  هناخدـصر  نیا  تساـکیرما .

. تسا هدش  هتخاس  اکیرما  ياه  هاگشناد  زا  یهورگ 
. تساراد ار  يرون  ياه  پوکسلت  ۀعومجم  نیرتگرزب  کیپ  تیک  یلم  ۀناخدصر 

(Jodrell Bank Observatory  ) کنب لرداج  ۀناخدصر 

ياه لانگیس  نآ  گرزب  یباقشب  نتنآ  تسا . ناتسلگنا  رتسچنم  یلاوح  رد  ییویدار  یسانشرتخا  ۀناخدصر  کی  کنب ، لرداج  ۀناخدصر 
. دنک یم  يروآ  عمج  اضف  رد  دوجوم  مارجا  زا  ار  ییویدار 

. دروآ تسد  هب  کنیتوپسا 1  يوروش ، ةراوهام  نیلوا  زا  ار  ییاه  لانگیس  دش و  سیسأت  يدالیم  لاس 1975  رد  کنب ، لرداج  ۀناخدصر 

(jettison  ) ندرکاهر

تکار امیپاضف ، باترپ  کی  رد  دنـشاب . یمن  هدافتـسا  دروم  رگید  هک  تسا  ییایـشا  نتخادـنا  رود  ای  ندرک  باترپ  فیـصوت  ندرکاـهر ،
نییاپ هب  وج  نورد  زا  هک  یماگنه  اه  تکار  نیا  دندرگ . یم  اهر  دش ، مامت  ناشراک  هک  ینامز  دـنا ، هداد  ماجنا  ار  باترپ  لمع  هک  ییاه 

. دنزوس یم  دننک ، یم  طوقس 
. داد ماجنا  ار  امیپاضف  تکار  ندرک  اهر  هلحرم  نیموس  ییاضف  لرتنک  زکرم 

(Infra – Red Space Observatory (ISO  ) زمرق نودام  ییاضف  ۀناخدصر 

هدـیدرگ یحارط  زمرق  نودام  یـسانشرتخا  هراوهام  راک  همادا  يارب  هک  تسا  گرزب  هراوهاـم  کـی  ماـن  زمرق  نوداـم  ییاـضف  ۀـناخدصر 
هک دنراد  وزرآ  نادنمشناد  دتـسرف . یم  نیمز  هب  دنک و  یم  بذج  اضف  رد  رود  مارجا  زا  ار  زمرق  نودام  ياه  هعـشا  ۀناخدصر  نیا  تسا .

. دنک کمک  نانآ  هب  دیدج  تافاشتکا  هب  یبایتسد  رد  زمرق  نودام  ییاضف  ۀناخدصر 
. دیدرگ باترپ  لاس 1993  رد  زمرق  نودام  ییاضف  ۀناخدصر 

(HEAO  ) الاب يژرنا  یکیزیف  رتخا  ۀناخدصر 

هک دندوب  ییاکیرما  ۀـناخدصر  هس  ( High Energy Astrophysical Observatory ، ) ـالاب يژرنا  یکیزیف  رتخا  ۀـناخدصر 
هعشا یـسانش  رتخا  يارب  یکی  هعـشا X و  یـسانشرتخا  يارب  اه  هراوهام  نیا  ياتود  دندیدرگ . باترپ  يدالیم   1977 ياهلاس 1979 - نیب 

. دوب اماگ 
. تسا هدش  هتخانش  نیاتشنیا  هناخدصر  مان  هب  ( HEA-2  ) 2 يالاب - يژرنا  یکیزیف  رتخا  ۀناخدصر 

(Hale Observatories  ) لیه ياه  هناخدصر 

هناخدصر نیا  يدالیم  لاس 1970  زا  تسا . هدـش  هداد  اکیرما  ةدـحتم  تالایا  رد  هناخدـصر  رود  هب  هک  تسا  یمان  لیه  ياه  هناخدـصر 
نینچمه اهنآ  دـنا . هدرک  راک  هب  عورـش  رگیدـمه  اب  لیه  ياه  هناخدـصر  ناونع  تحت  اینرفیلاک  نوسلیو  تنوم  اـمولاپ و  تنوم  رد  ياـه 
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لیه ياه  هناخدصر  يزکرم  نامتخاس  دنا . هدرک  يزادنا  هار  ار  یلیش  سلناپماک  سال  هناخدصر  گرزب و  سرخ  يدیـشروخ  هناخدصر 
. تسا اینرفیلاک  يانداساپ  رد 

. دنراد رارق  ایند  ياه  هناخدصر  نیرتروهشم  هرمز  رد  لیه  ياه  هناخدصر 

(gravitational collapse  ) یشنارگ شبمر 

ینورد راشف  چیه  رگید  دبای . یم  شهاک  هراتس  ۀتسه  يامد  دتفا . قافتا  نیگنس  ةراتـس  کی  یگدنز  نایاپ  رد  دناوت  یم  یـشنارگ  شبمر 
. تسین دـنروآ ، یم  راشف  لخاد  فرط  هب  هک  یـشنارگ  ياهورین  لداعت  هب  رداق  رگید  ینوریب ، راشف  درادـن . دوجو  نداد  راشف  نوریب  يارب 

یم لیدبت  اون ) رپوس   ) رتخاون َربَا  کی  هب  ار  هراتـس  دـنک و  یم  دازآ  يژرنا  يدایز  رادـقم  لمع  نیا  دزیر . یم  ورف  یناهگان  روط  هب  هراتس 
. دنک

. تسا ندش  اون ) رپوس   ) رتخا هار  رد  ماگ  کی  یشنارگ  شبمر 

(( Gamma-ray observatory (GRO  ) اماگ هعشا  ۀناخدصر 

تاعـشعشت هراوهام  نیا  تسا . هدش  هتخاس  ناملآ  اکیرما و  هدـحتم  تالایا  طسوت  ًاکرتشم  هک  تسا  هراوهام  کی  اماگ ، ۀعـشا  ۀـناخدصر 
طسوت يدالیم  لاس 1990  رد  دوب  رارق  اماگ  ۀعـشا  ۀـناخدصر  داد . دـهاوخ  رارق  هعلاطم  دروم  ار  اه  هدـنناشف  نینچمه  اماگ و  هعـشا  عبانم 

. داتفا ریخأت  هب  نآ  باترپ  یلو  ددرگ  باترپ  اسان 
. دش باترپ  ییاضف  لتاش  هلیسو  هب  اماگ  ۀعشا  ۀناخدصر 

(European Southern Observatory  ) اپورا یبونج  هناخدصر 

ياهنامـسآ فاشتکا  دـصق  اـهنآ  تسا . هدـیدرگ  اـپ  رب  ییاـپورا  روشک  تشه  طـسوت  هک  تسا  ياهناخدـصر  اـپورا ، یبونج  هناخدـصر 
رد پوکسلت  نیرتیوق  دراد . رارق  وگایتناس  لامـش  يرتمولیک   200 یلیش ، يالیسال  رد  اپورا  یبونج  هناخدصر  دنتـشاد . ار  یبونج  هرکمین 

. دراد دوجو  اجنآ  زین  يرتم  پوکسلتویدار 15  کی  نینچمه  تسا . يرتم  یساکعنا 6/3  پوکسلت  کی  هناخدصر  نیا 
تسا . فاص  رایسب  نآ  ياوه  هک  دیدرگ  انب  نابایب  کی  رد  اپورا  یبونج  هناخدصر 

(Einstein Observatory  ) نیاتشنیا هناخدصر 

زا هدافتـسا  اب  هراوهام  نیا  دـش . باترپ  اکیرما  هدـحتم  تالایا  هلیـسو  هب  يدـالیم  لاس 1978  رد  هک  دوب  ياهراوهام  نیاتـشنیا  هناخدـصر 
هناخدصر دزادرپیم . دـنوشیم ، لیـسگ  يرتخاونربا  هدـنام  یقاب  زاگ  زا  هک   x ياههعـشا ياهنیمز و  شبات  هعلاـطم  هب   x هعشا پوکسلت 

. دوب  x هعشا زا  فیعض  یعبنم  دیشروخ  هک  درک  تباث  نیاتشنیا 
دنک . ادیپ  ار   x هعشا فیعض  عبانم  تسناوت  هک  دوب   X هعشا هناخدصر  نیلوا  نیاتشنیا  هناخدصر 

(day  ) زور

تـسا ینامز  يدیـشروخ  زور  کی  دنکیم . فرـص  دوخ  روحم  لوح  ندیخرچ  ای  شدرگ  راب  ره  يارب  نیمز  هک  تسا  ینامز  زور ، کی 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 827 

http://www.ghaemiyeh.com


شدرگ رادـم  هک  نیا  رطاـخ  هب  یقیقح  يدیـشروخ  زور  کـی  لوط  ددرگیم . دوخ  رود  هب  دیـشروخ  نتفرگ  رظن  رد  اـب  راـبکی  نیمز  هک 
. تسا تعاس  لاس 24  رد  يدیشروخ  زور  لوط  نیگنایم  تسا . ریغتم  تسین ، رودم  دیشروخ  رود  هب  نیمز 

دنشکیم . لوط  زور  ياهلاس 365  رثکا 

(Cerro Tololo Observatory  ) ولولوتورس هناخدصر 

یهوک هلق  رد  ایرد  حطـس  يالاب  يرتم  رد 2200  یلحم  رد  هناخدصر  نیا  تسا . یموجن  گرزب  هناخدصر  کی  ولولوتورـس ، هناخدـصر 
و 5/1 رطق 4  هب  یـساکعنا  ياهپوکـسلت  نیرتگرزب  اهنآ  ياتود  دراد . دوجو  قوف  هناخدـصر  رد  پوکـسلت  تشه  دراد . رارق  یلیـش  رد 

. دنتسه يرتم 
دوشیم . هرادا  ییاکیرما  هورگ  کی  طسوت  ولولوتورس  هناخدصر 

(booster rocket  ) یکمک تکار 

هک تسا  باترپ  هلیـسو  کی  یکمک  تکار  تسا . عیام  دـماج و  تخوس  فرـصم  هب  رداق  تکار  نیا  تسا . تکار  یعون  یکمک  تکار 
. دشابیم نآ  زا  سپ  یهاتوک  تدم  نتفرگ و  جوا  ماگنه  هب  رتشیب  شنار  نداد  روظنم  هب  یلصا ، باترپ  هلیسو  هب 

دنکیم . هدافتسا  زاورپ ، لوا  هیناث  ماگنه 120  رد  شنار  يورین  نیمات  يارب  دماج  تخوس  گرزب  یکمک  کشوم  ود  زا  امیپاضف  لتاش 

(Astro-1-2 observatories  ) ورتسآ – 2  ، 1- ورتسآ ياههناخدصر 

راب لمح  زا  یتمـسق  اههناخدـصر  نیا  دـناهدش . هتخاس  ( ESA  ) اپورا ییاـضف  سناژآ  طـسوت  ورتــسآ – 2  1 و   - ورتسآ ياههناخدـصر 
هک درک  لمح  ازجم  پوکسلت  راهچ   1- ورتسآ دندش . هداتسرف  اضف  هب  هدحتم  تالایا  ییاضف  لتاش  طسوت  هک  دندوب  ییاضف  هاگـشیامزآ 

، غاد ناگراتـس  اههناخدـصر ، نیا  دوب . رظن  دروم   x هعـشا یـسانشرتخا  يارب  رگید  یکی  شفنب و  ءاروام  یـسانشرتخا  يارب  اهنآ  ياـت  هس 
. داد رارق  هعلاطم  دروم  ار  اهرازاوک  نیرترود  اهناشکهک و  اهرتخاونربا ، يایاقب 

دش . دهاوخ  هداتسرف  اضف  هب   x هعشا پوکسلت  نودب  ًالامتحا  ورتسآ – 2 هناخدصر 

(Arecibo Observatory  ) وبیسرآ هناخدصر 

يور یعیبط  هرد  کی  رد  هناخدـصر  نیا  تسا . ناهج  پوکـسلت  ویدار  نیرتگرزب  باقـشب  لحم  هناخدـصر و  کی  وبیـسرآ ، هناخدـصر 
هب رداق  وبیـسرآ  هناخدصر  دراد . رتم  لداعم 304  يرطق  پوکـسلت  نیا  تسا . هدـش  هتخاس  وکیروتروپ  هریزج  رد  عقاو  وبیـسرآ  رد  نیمز 

دنتسه . اهنآ  نتفرگ  هب  رداق  یپوکسلتویدار  ياهباقشب  هیقب  هک  تسا  ییاهلانگیس  زا  رتفیعض  ياهلانگیس  تفایرد 

 ( بلطم  8 ز ( 

(( zond دنوز

زا لوا  دنوز  ود  دـندیدرگ . باترپ  اضف  هب  ات 1970  ياهلاس 1963  نیب  هک  دوب  يوروش  یتاقیقحت  ياهامیپاضف  زا  ياهعومجم  ماـن  دـنوز 
دنرواب نیا  رب  یبرغ  نادنمـشناد  دنتفر . هام  رود  هب  يدعب  ياهدنوز  دنداتـسرفن . نیمز  هب  یتاعالطا  چیه  یلو  دنتـشگ ؛ هرهز  خیرم و  رانک 
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رود هب  نیشنرس  هس  اب  يولوپآ 8  هکنیا  زا  سپ  همانرب  نیا  تشاد . ار  دنوز  طسوت  هام ، هب  ناسنا  نداتسرف  دصق  يوروش  ریهامج  داحتا  هک 
. دش وغل  تشگزاب ، نیمز  هب  درک و  زاورپ  هام 

درک . لمح  دوخ  تیرومام  زا  یتمسق  يارب  ار  ییاهمرک  اهسگم و  اهتشپ ، كال  دنوز 5 

(Venus  ) هرهز

ياـهامیپاضف هلیـسو  هب  هرهز  هرایـس  تسا . دیـشروخ  هب  یکیدزن  رظن  زا  هرایـس  نیمود  هرهز  تسا . یـسمش  هموـظنم  رد  يا  هرایـس  هرهز ،
زا اهربا  نیا  تسا . هدـش  هدیـشوپ  اهربا  زا  ظیلغ  وج  کی  طسوت  هرهز  حطـس  هک  دـنتفایرد  اهامیپاضف  نیا  تسا . هدـیدرگ  تیور  یفلتخم 

دیشروخ ترارح  دراد . يدایز  رایـسب  يوج  راشف  هرهز  دناهدش . لیکـشت  نبرک  دیـسکا  يد  دننام  ییاهزاگ  کیروفلوس و  دیـسا  تارطق 
ياهنافوط دراد . مان  ياهناخلگ  رثا  هدـیدپ  نیا  تسالاب . رایـسب  اجنآ  رد  امد  نیاربانب  تسین ، نآ  میخـض  ياـهربا  ناـیم  زا  جورخ  هب  رداـق 

دنکیم . تکرح  مارآ  رایسب  دوخ  روحم  لوح  هرهز  درادن . دوجو  هرهز  يور  تایح  دراد . دوجو  اجنآ  رد  مئاد  تروص  هب  يردنت 

(universal time  ) یناهج نامز 

ره دیشروخ  دسر  یم  رظن  هب  نآ  رد  هک  دنک  یم  هدافتسا  یشور  زا  يریگ  هزادنا  نیا  تسا . نامز  يریگ  هزادنا  يارب  یهار  یناهج ، نامز 
. دور یم  راک  هب  تقو  نایب  يارب  ایند  مدرم  رثکا  طسوت  یناهج  نامز  دنک . یم  تکرح  زور 

. دوش یم  هدناوخ  زین  چیونیرگ  طسوتم  نامز  نینچمه  یناهج ، نامز 

(time  ) نامز

نامز يریگ  هزادـنا  ياهدـحاو  دـنک . یم  يریگ  هزادـنا  ار  اهنآ  نیب  هلـصاف  عیاقو و  تدـم  لوط  ناـمز  تسا . يریگ  هزادـنا  یعون  ناـمز ،
یم دیـشروخ  رود  هب  دوخ  رادم  رد  نیمز  راب  کی  نآ  رد  هک  تسا  ینامز  تدم  لاسکی  تسا . هدش  هتفرگ  یموجن  تادـهاشم  زا  هشیمه 

. دخرچ یم  دوخ  روحم  لوح  راب  کی  نآ  رد  نیمز  هک  تسا  ینامز  تدم  زور  کی  دخرچ .
. دخرچ یم  نیمز  رود  هب  راب  کی  هام  هک  تسا  ینامز  تدم  يرمق  هام  کی 

(Saturn  ) لحز

هب هرایس  نیمشش  لحز  تسا . نیمز  ربارب  هن  رب  غلاب  یگرزب و  رظن  زا  هرایـس  نیمود  هرایـس  نیا  تسا . یـسمش  ۀموظنم  رد  يا  هرایـس  لحز 
. دندرک زاورپ  لحز  رانک  زا  1 و2  رجیوو ياهامیپاضف  تسا . میله  نژوردیه و  زاگ  زا  یپوت  هرایس  نیا  تسا . دیـشروخ  زا  يرود  تبـسن 

نیرتابیز دـنیآ . یم  دوجو  هب  اهداب  طسوت  دـنوش ، یم  هدـید  هرایـس  نیا  حطـس  رد  هک  کـیرات  نشور و  ياـهراون  هک  دـنداد  ناـشن  اـهنآ 
. درادن دوجو  لحز  يور  رب  تایح  دنا . هتفرگ  رارق  هرایس  رود  هب  نآ  ياوتسا  يالاب  رد  هک  تسا  نآ  ياه  هقلح  مظن  لحز ، ۀصخشم 

. دشاب هتشاد  ینهآ  دایز و  مرج  اب  يا  هتسه  تسا  نکمم  لحز  هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمشناد 

(prominence  ) هنابز

( رهپس نیگنر   ) رفسومورک رد  تسا  نکمم  اه  هنابز  دراد . رارق  دیشروخ  حطس  يالاب  رد  هک  تسا  لعتـشم  ياهزاگ  زا  یمرج  هنابز ، کی 
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. دنوش یم  هدید  یلک  یگتفرگ  دیشروخ  کی  ماگنه  هب  طقف  اهنآ  دنهد . خر  جات  ای 
. دندرگ یم  دوخ  رود  هب  دیدش  نافوط  کی  رد  اهربا  دننام  دنراد  مان  یناروف  ياه  هنابز  هک  اه  هنابز  یخرب 

(inclination  ) لیم ۀیواز 

. دوش یم  يریگ  هزادنا  هجرد  اب  لیم  ۀیوار  تسا . نآ  رادم  هحفص  هرایس و  کی  روحم  نیب  هیواز  لیم  ۀیواز 
. دشاب یم  هجرد  نآ 5/66  رادم  ۀحفص  نتفرگ  رظن  رد  اب  نیمز  روحم  لیم  ۀیواز 

(Earth  ) نیمز

. تسا بآ  زا  هدیشوپ  نیمز  حطس  دصرد  داتفه  تسا . دیشروخ  هب  کیدزن  هرایس  نیموس  نیمز  تسا . یسمش  هموظنم  رد  ياهرایـس  نیمز 
تظفاحم دیـشروخ  رـضم  ياههعـشا  زا  ار  نیمز  نینچمه  وج  دهدیم . ناج  نیمز  يور  رب  ومن  دـشر و  هب  وج ، رد  نژیـسکا  بآ و  دوجو 

نیمز اهناشفشتآ و  هک  دراد  رارق  یقطانم  تاحفص  نیا  هبل  لوط  رد  تسا . هدش  میسقت  تاحفص  يدادعت  هب  نیمز  دماج  حطس  دیامنیم .
. دوشیم هدیمان  هام  هک  تسا  رمق  کی  ياراد  نیمز  دنریگیم . تروص  اهنآ  رد  اههزرل 

تسا . هدش  هتخاس  لکین  نهآ و  زا  نیمز  هتسه  هک  دننکیم  نامگ  نادنمشناد 

 ( بلطم  1 ژ ( 

(Jupiter  ) رتیپوژ

نیمز ربارب  نآ 11  ةزادنا  هک  تسا  یسمش  ۀموظنم  ةرایس  نیرتگرزب  رتیپوژ  تسا . یسمش  ۀموظنم  رد  هرایـس  کی  يرتشم  نامه  ای  رتیپوژ 
تعرس هب  هرایس  نیا  تسا . زاگ  عیام و  نژوردیه  زا  رکیپ  لوغ  یپوت  رتیپوژ  تسا . دیشروخ  هب  کیدزن  ةرایـس  نیمجنپ  هرایـس  نیا  تسا .
رینویاپ دوش . یم  اوتسا  رد  اهنآ  ندش  هدمآرب  اه و  بطق  زا  عیام  داوم  زاگ و  ندش  ریزارس  بجوم  لمع  نیا  دخرچ . یم  دوخ  روحم  لوح 

. تسا نیمز  یـسیطانغم  نادـیم  زا  رتـیوق  ربارب  رتیپوژ 4000  یـسیطانغم  نادـیم  دـندرک . زاورپ  رتـیپوژ  زارف  رب  و 2  رجیوو 1  و  و 11   10
. درادن دوجو  تایح  رتیپوژ  رد  دنا . هدرک  تفایرد  ییویدار  جاوما  هرایس  نیا  زا  نادنمشناد 

. دشاب هتشاد  کچوک  يا  هرخص  ۀتسه  کی  تسا  نکمم  رتیپوژ 

 ( بلطم  85 س ( 

(zenith  ) سارلا تمنس 

. دراد رارق  رظان  کی  رس  يالاب  رد  امیقتسم  هک  تسا  يوامس  هرک  رد  ياهطقن  فیصوت  سارلا  تمس 
دشابیم . مدقلا  تمس  سارلا  تمس  داضتم 

(year  ) لاس

نیمز شخرچ  یموجن ، لاس  کی  ددرگب . دیـشروخ  رود  هب  دوخ  رادم  رد  نیمز  ات  دـماجنایم  لوط  هب  هک  تسا  ینامز  رادـقم  لاس ، کی 
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يریگهزادنا لاس ، کی  اهمیوقت ، جارختـسا  رد  دـماجنا . یم  لوط  هب  زور  لاس 256/365  نیا  دریگیم . هزادـنا  ناگراتـس  اب  طابترا  رد  ار 
. ددرگیم بوسحم  نامز  زا  یمهم 

دننکیم . هفاضا  لاس  هب  زور  کی  رابکی ، لاس  راهچ  ره  اهمیوقت  زا  یضعب  دشابیمن ، اهزور  زا  یحیحص  ددع  لاس  کی  هک  نیا  لیلد  هب 

(Wolf-Rayet star  ) هیار فلوو –  هراتس 

ات دناوتیم  ناگراتس  نیا  يامد  دنتـسه . ییالاب  رایـسب  یحطـس  يامد  ياراد  هک  دنناگراتـس  زا  بایمک  یهورگ  هیار ، فلوو –  ناگراتس 
. دنهد یم  تسد  زا  عیرس  یلیخ  ار  دوخ  مرج  هیار ، فلوو –  ناگراتس  هک  دنا  هدرک  فشک  نادنمـشناد  دشاب . نیولک  هجرد  دح 50000 

ناگراتـس رگید  دنتـسه . نآ  لیـسگ  ای  نبرک  نداد  نوریب  لاح  رد  هک  دـنهدیم  ناـشن  هیار  فلوو –  ناگراتـس  زا  یخرب  فیط ، کـی  رد 
. دنتسه نژورتین  لیسگ  لاح  رد  هک  دنهدیم  ناشن  هیار  فلوو – 

دنشابیم . ییاتود  ناگراتس  هیار  فلوو –  ناگراتس  رثکا 

(white hole  ) هلاچ دیفس 

تفای ياهلاچ  دیفـس  چـیه  نونکات  دوشیم . رهاظ  ناهج  رد  اجنآ  زا  هداـم  هک  تسا  یناـکم  نادنمـشناد ، زا  یخرب  هدـیقع  هب  هلاـچ  دـیفس 
. دوب دهاوخ  هلاچهایس  کی  داضتم  دشاب ، هتشاد  دوجو  ياهلاچ  دیفس  رگا  تسا . هدیدرگن 

تسا . هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  نادنمشناد  طسوت  هک  تسا  يا  هدیقع  يرواب  هلاچ ، دیفس 

(white dwarf star  ) دیفس هلوتوک  هراتس 

زا هک  ياهتـسه  دنازوس ، یم  ار  دوخ  نژوردـیه  مامت  هراتـس  کی  هک  یتقو  تسا . گرم  لاح  رد  ریپ و  هراتـس  کی  دیفـس ، هلوتوک  هراتس 
مکارتم و کچوک ، رایسب  یمرج  دنبمریم ، نورد  هب  هک  ییاهمتا  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  ششخرد  دوش و  یم  درس  دنام ، یم  یقاب  نآ 

سپ دیفس  هلوتوک  ناگراتس  دنتسه . يوق  رایسب  هبذاج  يورین  یسیطانغم و  ياه  نادیم  ياراد  دیفس  ياههلوتوک  دنروآیم . دوجو  هب  غاد 
. دنوشیم رون  یب  هایس  ياههلوتوک  هب  لیدبت  درس و  لاس ، اه  نویلیم  زا 

دش . دهاوخ  لیدبت  دیفس  هلوتوک  هراتس  کی  هب  لاس  دودح 5000000000  تشذگ  زا  سپ  دیشروخ 

(Virgo ( ) ارذع  ) هلبنس

ياتسار رد  هلبنس  تسا . نامسآ  رد  یگرزب  رظن  زا  یکلف  تروص  نیمود  هلنبس  تسا . جوربلا  هقطنم  رد  یکلف  تروص  کی  ارذع  ای  هلبنس 
کی ياراد  یکلف  تروص  نیا  دشابیم . تیور  لباق  یبونج  هرکمین  زا  مه  یلامـش و  هرکمین  زا  مه  نیاربانب  دراد ، رارق  يوامـس  ياوتـسا 

. دشاب یم  لوا  ردق  اب  ییاتود  هراتس 
دراد . رارق  هلبنس  یکلف  تروص  رد  اهناشکهک  زا  گرزب  ياهشوخ 

(velocity  ) تعرس

ياهدحاو لوط و  ياهدحاو  لماش  تعرس  ياه  يریگ  هزادنا  رد  دراد . دوخ  تکرح  ریسم  رد  مرج  کی  هک  تسا  ییدنت  رادقم  تعرس ،
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. دراد رگید  تکرح  لاح  رد  مسج  اب  توافتم  یتعرس  تکرح ، لاح  رد  مسج  ره  دشاب . یم  هیناث  رب  رتم  لثم  نامز 
. دور یم  راک  هب  هدنز  ریغ  ءایشا  يارب  تعرس 

(Veil nebula ( ) هدرپ  ) قاحمس یباحس 

زا هدنام  یقاب  يا  هریاد  یباحس  کی  زا  یتمسق  قاحمس  یباحس  تسا . نایکام )  ) هجاجد یکلف  تروص  رد  یباحس  کی  قاحمـس  یباحس 
نآ رمع  دوش  یم  روصت  نینچمه  دراد و  هلـصاف  نیمز  زا  يرون  لاس  یباحـس 2500  نیا  هک  دوش  یم  روصت  نینچ  تسا . رتخاون  ربا  کی 

. دشاب لاس   30000
. دش دهاوخ  وحم  لماک  روط  هب  ینامز  قاحمس  یباحس 

(variable star  ) ریغتم ةراتس 

زا يددعتم  ياه  هورگ  لماش  ریغتم  ناگراتـس  دـنک . یم  رییغت  ینامز  هرود  کی  لوط  رد  نآ  شـشخرد  هک  تسا  يا  هراتـس  ریغتم ، ةراتس 
. دنوش یم  اهرتخاون  و   ، RR یقایلش ناگراتس  یسووافیق ، ریغتم  ناگراتس  یگتفرگ ، ییاتود  لیبق 

. دشاب مظنمان  ای  مظنم  تروص  هب  دناوت  یم  ریغتم  ةراتس  کی  زا  رون  جورخ 

(umbra  ) هیاس

کی دوش . یم  داجیا  نیمز  يور  رب  یگتفرگ  دیـشروخ  کی  لوط  رد  هام  طسوت  هیاس  نیا  تسا . یگریت  تمـسق  نیرت  کیرات  هیاـس ، - 1
. دتفا یم  هام  يور  هب  یگتفرگ  هام  کی  لوط  رد  نیمز  طسوت  هک  تسا  ییگریت  نینچمه  هیاس 

. ددرگ تیؤر  دناوت  یم  هیاس  زا  طقف  لماک  یگتفرگ  دیشروخ  کی 
دودـح 4000 هیاس  نیا  يامد  تسا . رت  کنخ  فارطا  ياه  هیاس  مین  زا  هیاـس  تسا . دیـشروخ  ۀـکل  کـی  کـیرات  زکرم  هیاـس ، کـی  - 2

. دشاب یم  سویسلس  ۀجرد 
. تسا یسیطانغم  يوق  نادیم  کی  ياراد  يدیشروخ  ۀکل  کی  ۀیاس 

(Tycho's Star  ) وکیت ةراتس 

رد دوخ  تیعقوم  نیرت  ناشخرد  رد  دـشاب و  یم  یـسرکلا  تاذ  یکلف  تروص  رد  رتخاونربا  کی  هکلب  تسین ؛ هراتـس  کـی  وکیت ، ةراـتس 
لاس 1572 رد  وکیت  ةراتس  تسا . ییویدار  جاوما  زا  دنمتردق  یعبنم  هعشا X و  زا  یعبنم  وکیت  ةراتس  دوش . هدید  دناوت  یم  مه  زور  ماگنه 

. دیدرگ فشک  يدالیم 
. دش ادیپ  ههارب  وکیت  یکرامناد  سانشرتخا  طسوت  وکیت  ةراتس 

(Trojan asteroids  ) ییاورت ياه  كرایس 

. دنراد رارق  يرتشم  رادم  رد  هک  دنتسه  اه  كرایس  زا  هورگ  ود  ییاورت ، ياه  كرایس 
. دنا هدیدرگ  تفای  ییاورت  ياه  كرایس  ياه  هورگ  رد  كرایس  رب 200  غلاب 
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(Trifid nebula  ) هخاش هس  یباحس 

یم يرشن )  ) یشلیسگ یباحس  کی  نیا  تسا . هدش  تیؤر  ریگنامک  ای  سوق  یکلف  تروص  رد  هک  تسا  یباحـس  کی  هخاش ، هس  یباحس 
هدش میسقت  تمسق  هس  هب  يرابغ  هریت  ياه  هکل  طسوت  هخاش  هس  یباحس  تسا . هدیدرگ  لیکـشت  هدش  هتخورفا  زاگ  ياه  متا  زا  هک  دشاب 
. تسا رود  نیمز  زا  يرون  لاس  دودح 6000  هخاش  هس  یباحس  تسا . هدش  يریگ  هزادنا  يرون  لاس  دودح 25  یباحس  نیا  رطق  تسا .

. دنتسه يریگ  لکش  لاح  رد  ینارون  زاگ  رد  هخاش  هس  یباحس ، ياه  هراتس 

(third contact  ) سامت نیموس 

ياه هیاس  كرت  هب  عورش  هام  هک  تسا  ینامز  سامت  نیموس  فوسخ ،)  ) یگتفرگ هام  رد  تسا . یگتفرگ  لحارم  زا  یکی  سامت ، نیموس 
هب هک  تسا  ینامز  سامت  نیموس  فوسک )  ) یگتفرگ دیـشروخ  کی  رد  دـنک . یم  تسا ، هداتفا  نآ  يور  هب  نیمز  طـسوت  هک  یگنر  هریت 

. دتفا یم  قافتا  یگتفرگ  نایاپ  رد  لمع  نیا  دنا . هدرک  ادیپ  سامت  مه  اب  دیشروخ  حطس  هام و  ۀبل  دسر  یم  رظن 
. دتفا قافتا  يوقلح  ای  لماک  یگتفرگ  دیشروخ  کی  هک  دراد  دوجو  یماگنه  طقف  سامت  نیموس 

(terrestrial planets ( ) ینیمز تارایس   ) ینورد تارایس 

تارایس دنتسه . خیرم  نیمز و  هرهز ، دراطع ، تارایس  نیا  دنا . هداد  دیـشروخ  هب  کیدزن  ةرایـس  راهچ  هب  هک  تسا  یمان  ینورد ، تارایس 
. تسا هریاد  هب  کیدزن  ًابیرقت  دیشروخ ، رود  هب  تارایس  نیا  رادم  دنتسه . يا  هرخص  دماج و  یمارجا  ینورد 

. دنریگ یم  رارق  اه  گنس  باهش  تباصا  دروم  ینورد  تارایس  مامت 

(Tarantula nebula  ) یلیطر یباحس 

یکلف تروص  رد  عقاو  گرزرب  ینـالژام  ربا  ناـشکهک  زا  یتمـسق  یباحـس  نیا  تسا . یبونج  هرکمین  رد  یباحـس  کـی  یلیطر ، یباـحس 
حلـسمریغ مشچ  اب  ناوت  یم  ار  یلیطر  یباحـس  تسا . نالژام  ربا  تمـسق  نیرت  ناشخرد  یلیطر  یباحـس  تسا . فیـسوبا  اـی  نیرز  یهاـم 

. تسا رتخاون  ربا  کی  يایاقب  یباحس  نیا  تسا . هدیدرگ  لیکشت  هدش  هزینوی  نژوردیه  زا  یلیطر  یباحس  درک . هدهاشم 
. تسا يرون  لاس  دودح 900  یلیطر  یباحس  لوط 

(T Tauri star  ) روث یت  ةراتس 

لاح رد  زونه  درب و  یم  رسب  هیلوا  ۀلحرم  رد  يا ، هراتس  یگدنز  لحارم  رد  روث  یت  ةراتـس  تسا . ناوج  یلیخ  ةراتـس  کی  روث ، یت  ةراتس 
هراتس فارطا  رد  لکش  يزاگ  يربا  تروص  هب  هتفر  تسد  زا  مرج  نیا  دنتسه و  مرج  شهاک  لاح  رد  روث  یت  ياه  هراتس  تسا . ضابقنا 

روث یت  ياه  هراتس  دنا . هتفای  لیکشت  داوم  نیا  زا  ینامز  يا  هرایس  ياه  متسیس  دیاش  هک  دندقتعم  نادنمشناد  زا  یضعب  دوش . یم  لیکشت 
ةرکمین رد  هک  واگ  ای  روث  یکلف  تروص  رد  هورگ  نیا  دنا . هدش  يراذگ  مان  رییغتم  ناگراتـس  هورگ  هب  هک  دنراد  رارق  یناگراتـس  ةدر  رد 

. دراد رارق  تسا  عقاو  یلامش 
دنراد . دوجو  ياسفا  رام  ای  اوح  یکلف  تروص  رد  دولآ  رابغ  يربا  رد  روث  یت  ياه  هراتس  زا  يدایز  دادعت 
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(Surveyor  ) ریوروس

يدالیم ات 1968  لاس 1966  زا  اکیرما  ةدـحتم  تالایا  طسوت  هک  تسا  نیـشنرس  نودـب  ياـهامیپاضف  ییاـت  تفه  يرـسکی  ماـن  ریوروس 
هب ار  تاعالطا  نیرتهب  راک ، ماجنا  يارب  هاـم  حطـس  رب  اـهریوروس  ندـمآ  دورف  دـندش . هداتـسرف  هاـم  هب  اـهریوروس  دـنا . هدـیدرگ  باـترپ 

دنتشادرب و هام  حطـس  زا  يریواصت  نینچمه  اهریوروس  دش . عقاو  هدافتـسا  دروم  ولوپآ  ةژورپ  يارب  تاعالطا  نیا  سپـس  داد . نادنمـشناد 
. دنداد ماجنا  نآ  كاخ  يور  ییاهشیامزآ 

. دندرک دروخرب  هام  حطس  اب  دورف  ماگنه  هب  ریوروس  ياهامیپاضف  زا  اتود 

(supermassive star  ) نیگنس رایسب  ةراتس 

. دنراد دیشروخ  مرج  ربارب  دودح 100  رد  یمرج  اه  هراتس  نیا  تسا . میظع  رایسب  مرج  اب  يا  هراتس  نیگنس  رایسب  ةراتس 
. تسین لوغربا  کی  یگرزب  هب  نیگنس  رایسب  ةراتس  کی 

(superior planet  ) یناقوف ةرایس 

وتولپ نوتپن و  سوناروا ، لحز ، يرتشم ، خیرم ، ددرگ . یم  دیشروخ  رود  هب  نیمز  زا  رتارف  هک  تسا  يا  هرایس  ره  فیـصوت  یناقوف ، ةرایس 
. تسا یناتحت  ةرایس  یناقوف ، ةرایس  داضتم  دنتسه . یناقوف  ياه  هرایس  یگمه 

. دندوب هدش  باترپ  یناقوف  ياه  هرایس  یخرب  نتفای  يارب  رجیوو  یتاقیقحت  ياهامیپاضف 

(Suisei  ) يزیوس

عجار یتاعالطا  هک  دوب  هدیدرگ  یحارط  يا  هنوگ  هب  امیپاضف  نیا  دیدرگ . باترپ  نپاژ  طسوت  هک  دوب  یتاقیقحت  يامیپاضف  کی  يزیوس 
ود زا  یکی  اـمیپاضف  نـیا  درک . زاورپ  يدــالیم  لاـس 1986  رد  راد  هلاـبند  نیا  راـنک  زا  يزیوـس  دـنک . يروآ  عـمج  یلاـه  راد  هلاـبند  هب 

. دوب كاگیکاس  ینپاژ  رگید  يامیپاضف  دندرک . روبع  یلاه  راد  هلابند  رانک  زا  هک  دوب  ینپاژ  يامیپاضف 
. تسا راد  هلابند  ینپاژ  لداعم  يزیوس 

(speed of light  ) رون تعرس 

رد هدش  هتخانش  تعرس  نیرتالاب  تعرس  نیا  دشاب . یم  هیناث  کی  رد  یـسیطانغمورتکلا  تاشعـشت  نآ  رد  هک  تسا  یتعرـس  رون ، تعرس 
روـن لاـسکی ، رد  دیــسر . نآ  هـب  دوـش  یم  هـک  تـسا  تعرــس  نیرتـالاب  تعرــس  نـیا  هـک  دــندقتعم  نادنمــشناد  یخرب  تـسا . ناـهج 

رایـسب لصاوف  يارب  يریگ  هزادنا  دحاو  کی  ناونع  هب  هک  دراد  مان  يرون  لاسکی  هلـصاف  نیا  دـنک . یم  ریـس  رتمولیک   9460800000000
. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  ناهج  رد  ینالوط 

. دنسرب نیمز  هب  يدیشروخ  ياهوترپ  ات  دشک  یم  لوط  هقیقد  رون 33/8  تعرس  اب 

(star  ) هراتس

اب هراتـس  کی  دنک . یم  دـیلوت  يژرنا  يا ، هتـسه  یترارح - شنکاو  طسوت  تسا و  غاد  رایـسب  هراتـس  کی  تسا . يزاگ  پوت  کی  هراتس 
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هراتـس هک  دنراد  هدیقع  نادنمـشناد  دنام . یم  یقاب  رادیاپ  تلاح  رد  هبذاج ، لخاد  هب  ور  شـشک  زاگ و  نوریب  هب  ور  راشف  ندومن  لداعتم 
هک نیا  ات  دزوس  یم  لاس  نویلیم  نارازه  يارب  هراتـس  کی  دـنا . هدـمآ  ایند  هب  دـنا ، هدـش  لیکـشت  رابغ  زاگ و  زا  هک  ییاـه  هشوخ  رد  اـه 

رتخاونوبا کی  دننام  ای  ددرگ ، لیدبت  دیفـس  ۀلوتوک  کی  ای  زمرق و  لوغ  کی  هب  تسا  نکمم  هراتـس  نیا  سپـس  ددرگ . مامت  نآ  تخوس 
. دراذگ ياج  رب  ار  هلاچهایس  ای  راسلاپ )  ) رتخا پت  ای  ینورتون  ةراتس  کی  دوش و  رجفنم 

. تسا دیشروخ  نیمز ، هب  هراتس  نیرت  کیدزن 

(Space Transportation System) (STS  ) ییاضف لقن  لمح و  متسیس 

تکار همانرب  نیا  دوش . یم  ییاضف  لتاش  لماش  هک  تسا  اکیرما  ةدحتم  تالایا  رد  هدـش  یحارط  يا  همانرب  ییاضف ، لقن  لمح و  متـسیس 
زا ناوتب  رگا  دوش . یم  لماش  دنتـسه ، زین  يدـعب  تاعفد  يارب  هدافتـسا  لـباق  یگمه  هک  ار  اـهامیپاضف  تخوس و  نزاـخم  هتفرـشیپ ، ياـه 

. داد شهاک  ار  ییاضف  ياه  همانرب  هنیزه  ناوت  یم  درک ، هدافتسا  ًاددجم  تالآ  نیشام 
. دراد ییاضف  تاقیقحت  ۀنیزه  شهاک  يارب  ییاه  همانرب  ییاضف  لقن  لمح و  متسیس 

(Soyuz  ) زویاس

ياهزاورپ نیلوا  دـندیدرگ . باترپ  يدالیم  لاس 1967  زا  يوروش  ریهامج  داحتا  طـسوت  هک  دوب  اـهامیپاضف  زا  يا  هعومجم  ماـن  زویاـس 
ناونع هب  زویاس  يامیپاضف  نآ  زا  سپ  تفریذـپ . ماجنا  اضف  رد  قاحلا  تاقالم و  ياه  کینکت  ۀلیـسو  هب  ندرک  شیامزآ  روظنم  هب  زویاس 

. دش قحلم  ولوپآ  يامیپاضف  کی  هب  زویاس 19  يدالیم  لاس 1975  رد  دندش . هدافتسا  تویلاس  ییاضف  هاگتسیا  هب  زاورپ 
. داد یم  ياج  دوخ  رد  ار  درون  ناهیک  ود  لومعم  روط  هب  زویاس  يامیپاضف 

(solar Sailing  ) يدیشروخ رفس 

. دش دهاوخ  هدافتسا  دیشروخ  رون  راشف  زا  امیپاضف  ندروآ  رد  تکرح  هب  يارب  يدیـشروخ  رفـس  رد  تسا . هیرظن  کی  يدیـشروخ ، رفس 
هنوگچیه هب  زاین  نودـب  امیپاضف  ینامز ، ةرود  کی  تشذـگ  زا  سپ  دـبات . یم  کبـس  كزان و  یکیتسالپ  ياـه  ناـبداب  رب  دیـشروخ  رون 

. تفرگ دهاوخ  باتش  تکار ، تخوس 
. دشاب اضف  رد  ندرک  رفس  هار  نیرتنازرا  تسا  نکمم  يدیشروخ  رفس 

(Sakigake  ) كاگیکاس

راد هلابند  هب  عجار  تاعالطا  يروآ  عمج  يارب  امیپاضف  نیا  دـیدرگ . باترپ  نپاژ  طسوت  هک  دوب  یتاقیقحت  يامیپاضف  کی  كاـگیکاس ،
هب عجار  یتاعالطا  یتاقیقحت  يامیپاضف  نیا  درک . زاورپ  يدالیم  لاس 1986  رد  راد  هلابند  نیا  رانک  زا  كاگیکاس  دیدرگ . یحارط  یلاه 

. تفرگ شفنب  ءراوام  نیبرود  کی  اب  ییاه  سکع  درک و  يروآ  عمج  راد  هلابند  نیا  یسیطانغم  نادیم 
. تسا زاتشیپ  هملک  ینپاژ  لداعم  كاگیکاس 

(Sakigake  ) كاگیکاس
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راد هلابند  هب  عجار  تاعالطا  يروآ  عمج  يارب  امیپاضف  نیا  دـیدرگ . باترپ  نپاژ  طسوت  هک  دوب  یتاقیقحت  يامیپاضف  کی  كاـگیکاس ،
هب عجار  یتاعالطا  یتاقیقحت  يامیپاضف  نیا  درک . زاورپ  يدالیم  لاس 1986  رد  راد  هلابند  نیا  رانک  زا  كاگیکاس  دیدرگ . یحارط  یلاه 

. تفرگ شفنب  ءراوام  نیبرود  کی  اب  ییاه  سکع  درک و  يروآ  عمج  راد  هلابند  نیا  یسیطانغم  نادیم 
. تسا زاتشیپ  هملک  ینپاژ  لداعم  كاگیکاس 

(RR Lyrae stars  ) رآ رآ  یقایلش  ياه  هراتس 

. دنوش هدید  حلسم  ریغ  مشچ  اب  هک  دننآ  زا  رترون  مک  ناگراتس  نیا  دنتسه . رییغتم  یناگراتس  رآرآ  یقایلش  ياه  هراتس 
. دنراد تعاس  یلا 30  زا 1  ییاه  هرود  ياراد  رآرآ  یقایلش  ناگراتس 

(Rosette nebula  ) تِسور یباحس 

. ددرگ یم  بوسحم  ام  ناشکهک  زا  یتمسق  هک  تسا  رابغ  زاگ و  يربا  کی  تسور ، یباحس 
. ددرگ یم  تیؤر  يرون  پوکسلت  کی  اب  هک  تسا  نیمز  هب  کیدزن  ناشخرد و  يردق  هب  تسور  یباحس 

(Pole star  ) یبطق ةراتس 

ناشخرد هراتس  نیا  ددرگ . یم  تیؤر  نامسآ  رد  یلامش  ةرکمین  رد  هک  تسا  يوامس  ةرک  لامش  بطق  هب  هراتس  نیرتکیدزن  یبطق  ةراتس 
رد هبُد  هلـسلسملا و  بنج  ناگراتـس  دادـتما  ندرک  لاـبند  اـب  ناوت  یم  ار  یبـطق  ةراتـس  تسا . رغـصا  بد  یکلف  تروـص  رد  هراتـس  نیرت 

. تفای یگداس  هب  ربکا  بد  یکلف  تروص 
. دننک یم  یبای  تهج  تمالع ، کی  ناونع  هب  یبطق  ةراتس  زا  هدافتسا  اب  بش  رد  زین  نونکا  مه  ناناولم 

(planet  ) هرایس

، نیمز هرهز ، دراطع ، هک  دراد  دوجو  ام  یـسمش  ۀـموظنم  رد  یلـصا  ةرایـس  ُهن  دنـشاب . یمن  ناشخرد  هک  دنتـسه  اـضف  رد  یمارجا  هراـیس 
هدیمان كرایس  بلغا  هک  دراد  دوجو  کچوک  رایـسب  هرایـس  نارازه  نینچمه  دنـشاب . یم  وتولپ  نوتپن و  سوناروا ، لحز ، يرتشم ، خیرم ،

. دنوشیم
. تسا دیشروخ  هب  هرایس  نیرتکیدزن  دراطع 

(Orion nebula  ) یچراکش یباحس 

رد هک  تسا  هتفای  لیکـشت  ییاه  هراتـس  زا  یباسح  نیا  تسا . یچراکـش  یکلف  تروص  رد  يزاگ  يرابغ و  ربا  کی  یچراکـش ، یباـحس 
. تسا تیؤر  لباق  یگداس  هب  حلسم  ریغ  مشچ  اب  یباحس  نیا  دنتسه . يریگ  لکش  هلحرم 

. تسا نیمز  کیدزن  ياه  یباحس  نیرتگرزب  زا  یکی  یچراکش  یباحس 

(orbital velocity  ) يرادم تعرس 
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. ددرگ یم  رگید  مسج  رود  هب  دوخ  رادم  رد  نآ  اب  یمسج  هک  تسا  یتعرس  يرادم ، تعرس 
. دشاب یم  تعاس  ره  رد  رتمولیک  هام 3680  يرادم  تعرس 

(Omega nebula  ) اگموا یباحس 

. دیدرگ فشک  يدالیم  لاس 1946  رد  ربا  نیا  دشاب . یم  اضف  رد  يرابغ  يزاگ و  ربا  کی  اگموا  یباحس 
. تسا تیؤر  لباق  یتحار  هب  یمشچ  ود  نیبرود  کمک  هب  اگموا  یباحس 

(neutron star  ) ینورتون ةراتس 

هراتـس ینورتون  ياه  هراتـس  هراتـس ، کی  یگدنز  رد  تسا . هدش  لیکـشت  ینورتون  زا  ًالماک  ای  ًابیرقت  هک  تسا  يا  هراتـس  ینورتون  ةراتس 
ششخرد نیاربانب  دنشاب ، یم  ناشدوخ  نتخوس  لاح  رد  ًابیرقت  اهنآ  دنا . هتفرگ  لکش  يرتخاونربا  تاراجفنا  زا  دعب  هک  دنتسه  يریپ  ياه 

. دنراد رطق  رتمولیک  دودح 10  رد  طقف  ینورتون  ياه  هراتس  دنراد . یمک  شبات  ای 
. دنتسه ینورتون  ياه  هراتس  دنوش ، یم  هدناوخ  زین  هدنپت  ياه  هراتس  هک  ییویدار  ياه  هراتس  هک  دنراد  هدیقع  نادنمشناد  رثکا 

(nebula  ) یباحس

زا رگید  یخرب  دنـشخرد . یم  یـسیطانغمورتکلا  تاعـشعشت  هلیـسو  هب  اه  یباحـس  زا  یخرب  تساضف . رد  رابغ  زاگ و  زا  یهوبنا  یباـحس ،
یباحس کی  دنوش . یم  تیؤر  رگید  ناشخرد  ةراتس  ای  یباحس  کی  ةدودحم  رد  نتفرگ  رارق  لیلد  هب  طقف  و  دنتـسه ، کیرات  اه  یباحس 
نوریب يا  هراتـس  لوحت  ۀـلحرم  رد  دیفـس  ۀـلوتوک  کی  هب  ندـش  لیدـبت  ماگنه  هب  زمرق  لوغ  کی  زا  هک  تسا  زاگ  زا  يا  هقلح  يا  هرایس 

. تسا هدش  هداد 
. دنوش یم  لیکشت  دیدج  ياه  هراتس  یباحس ، کی  رد  دوجوم  داوم  زا  لاس ، اه  نویلیم  رب  غلاب  تشذگ  اب 

(nasa ( ) اسان  ) اضف يدروناوه و  یلم  نامزاس 

کی اـسان ، راـصتخا  هب  اـی   ( National Aeronautics and Space Administration  ) اـضف يدروـناوه و  یلم  ناـمزاس 
هدهع هب  ار  اکیرما  ياه  هراوهام  یتاقیقحت و  ياهامیپاضف  ییاضف ، ياهزاورپ  تیلووئسم  سناژآ  نیا  تسا . هدحتم  تالایا  یتلود  سناژآ 

. دـنک یم  هرادا  اکیرما  ةدـحتم  تالایا  تمـسق  نیدـنچ  رد  ار  لرتنک  زکارم  باترپ و  تایلمع  لـحم  هدـش و  ماـجنا  تاـقیقحت  اـسان  دراد .
. درک عورش  يدالیم  لاس 1985  ربتکا  رد  ار  دوخ  راک  اضف ، يدروناوه و  یلم  نامزاس  دنتسه . یس  يد  نتگنشاو  رد  اسان  نیلووئسم 

. تسا هدروآ  رد  ءارجا  هب  یصخش  کچوک و  ياهراب  لمح  يارب  ار  صوصخم  ۀمانرب  اسان 

(nadir () تمسلا ریظن   ) مدقلا تمس 

تمـس ندید  هب  رداق  رگ  هدهاشم  هتبلا  دراد . رارق  رگ  هدهاشم  ياپ  ریز  تمـس  رد  هک  تسا  يوامـس  ةرک  رد  عقاو  يا  هطقن  مدـقلا ، تمس 
. تسین مدقلا 

. دشاب یم  رس  يالاب  ًاقیقد  هک  تسا  سأرلا  تمس  داضتم  مدقلا  تمس 
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(multiple star  ) هناگدنچ ةراتس 

هراتـس هورگ  نیا  دـندرگ . یم  رگیدـکی  رود  هب  دوخ  رادـم  رد  هک  تسا  هراتـس  هس  زا  شیب  ای  هس  زا  لکـشتم  یهورگ  هناگدـنچ ، ةراـتس 
. دریگ یم  رارق  هناگدنچ  ياه  هراتس  هورگ  رد  زین  ییاتود  ياه  هراتس  تاقوا  یضعب  دنا . هدنام  رگیدکی  رانک  رد  شنارگ  طسوت 

. تسا هدش  لیکشت  هراتس  جنپ  زا  هک  تسا  هناگدنچ  ياه  هراتس  کتسیس  کی  یچراکش ، )  ) اه يرابج  ياپ  رد  رابجلا  لجر  ةراتس 

(M (M-type star عون ةراتس 

هدش يدنب  هتسد  رییسم  تسرهف  رد  دوجوم  ياه  چیپرام  اه و  ناشکهک  اه ، یباحس  رد  هک  دنناگراتس  زا  يا  هعومجم   M عون ياه  هراتس 
. دنا هدش  هتخانش  نآ  يولج  رد   M فرح هرامش و  کی  طسوت  ناگراتس  نیا  دنا .

. دنتسه  M ياه هراتس  عون  زا  ( M-31  ) ادیموردنآ ناشکهک  رد  دوجوم  ياه  هراتس 

(lunar Surface  ) يرمق حطس 

یم هام » رد  ناسنا   » ارنآ ام  هک  دـنروآ  یم  دوجو  هب  یکیرات  لاکـشا  هام ، حطـس  ياه  هرد  اه و  هوک  تسا . هام  حطـس  نامه  يرمق  حـطس 
. میمان

. تسا هرخص  هام  حطس  هک  دنا  هداد  ناشن  يرمق  تاقیقحت 

(Lunar Excursion Module  ) دَرگ هام  ۀنیفس 

یم درگ  هام  ۀنیفس  تسا . لصتم  يرگید  يامیپاضف  هب  هتشاد و  رارق  هام  رود  هب  يرادم  رد  هنیفـس  نیا  تسامیپاضف . کی  دَرگ ، هام  ۀنیفس 
. دربب هام  حطس  هب  ار  نادروناضف  دنک و  تکرح  شدوخ  هدش ، ادج  دناوت 

. دنتشاذگ هام  يور  هب  مدق  دَرگ  هام  هنیفس  زا  يدالیم  لاس 1969  رد  اه  ناسنا  نیلوا 

(long-period variable star  ) هورد دنلب  ریغتم  ةراتس 

ياه هراتس  زا  يدادعت  دنک . یم  رییغت  نآ  یگدنشخرد  زور ، ینالوط 400  تدم  کی  لوط  رد  هک  تسا  يا  هراتس  هرود  دنلب  ریغتم  ةراتس 
. دنریپ رایسب  هورد  دنلب  ریغتم 

یم يدُـج )  ) یبطق ةراتـس  یگدنـشخرد  هب  عقاوم  یـضعب  رد  هک  تسا  هرود  دـنلب  ریغتم و  يا  هراتـس  هبوجعا ) رتخا ، تفگـش   ) اریم ةراـتس 
. دسر

(liquid fuel  ) عیام تخوس 

ای نژیـسکا  ًـالومعم  تخوـس  نیا  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروـم  اـهامیپاضف  يارب  اـه  تکار  رد  هک  تسا  تخوـس  یعوـن  عیاـم  تخوـس 
. دنوش یم  لیدبت  عیام  هب  دنریگ  یم  رارق  راشف  تحت  هک  یتقو  اما  دنتسه  زاگ  یلومعم  روط  هب  رصانع  نیا  تسا . نژوردیه 

. دوش یم  ژاپمپ  لیدبت و  زاگ  زا  رت  هداس  نوچ  دوش ، یم  هدافتسا  عیام  تخوس  اه  تکار  رد 
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(light year  ) يرون لاس 

کی لوط  رد  دناوت  یم  رون  هک  تسا  يا  هلـصاف  يرون  لاس  تسا . نیمز  زا  ییاضف  مارجا  هلـصاف  يریگ  هزادنا  يارب  یـسایقم  يرون  لاس 
. تسا رتمولیک  نویلیم ) نویلیم   ) نویلیرت دودح 46/9  رد  هلصاف  نیا  دیامیپب . لاس 

. دراد هلصاف  نیمز  زا  يرون  لاس   6/8 گنهابش )  ) ینامی يارعش  ینارون  ةراتس 

(life support system  ) تایح ظفح  متسیس 

متسیس کی  دنربب . اضف  هب  ناشدوخ  اب  دنروبجم  نادروناضف  هک  يداوم  عبانم و  فیصوت  يارب  هک  تسا  یحالطصا  تایح ، ظفح  متـسیس 
. دیامن نیمأت  ار  نادروناضف  یتمالس  هک  تسا  یمزاول  هوالع  هب  بآ  اذغ و  نژیسکا ، لماش  تایح  ظفح 

. درادن دوجو  اضف  رد  يرئاخذ  عبانم و  اریز  تسا  يرورض  تایح  ظفح  متسیس 

(launch pad  ) باترپ يوکس 

یم ماجنا  باترپ  يوکـس  رد  تازیهجت  ییاهن  ياه  لرتنک  يریگتخوس .  تسا . امیپاضف  اه و  هراوهام  باترپ  يارب  یناکم  باـترپ  يوکس 
. دریگ

. دیدرگ باترپ  باترپ ، يوکس  زا  اضف  هب  شرفس  يارب  ییاضف  لتاش 

(Lagoon nebula  ) بادرم یباحس 

رد بادرم  یباحـس  دـنا . هداد  یباحـس  نیا  هب  ار   M8 مان ناسانـشرتخا  تسا . ینوریب  ياضف  رد  راـبغ  زاـگ و  زا  يا  هدوت  بادرم  یباـحس 
. دراد رارق  نیمز  زا  يرون  لاس  ۀلصاف 4850 

. دوش هدید  یمشچود  نیبرود  ای  بوخ  پوکسلت  کی  اب  یتحار  هب  دناوت  یم  بادرم  یباحس 

(inner planet  ) ینورد ةرایس 

: زا دـنترابع  ینورد  تارایـس  دنـشاب . یم  دیـشروخ  هب  رتکیدزن  تسا و  یـسمش  ۀـموظنم  رد  دوجوم  هرایـس  راـهچ  زا  یکی  ینورد  ةراـیس 
نیمز و هرهز ، بیترت  هب  نآ  زا  دـعب  تسا . تارایـس  رگید  هب  بسن  دیـشروخ ، هب  هرایـس  نیرتکیدزن  دراطع  خـیرم . نیمز و  هرهز ، دراطع ،

. دنراد رارق  خیرم 
. تسا دیشروخ  زا  هرایس  نیرترود  خیرم  ینورد ، هرایس  راهچ  زا 

(Horsehead nebula  ) یبسا هلک  یباحس 

هدش هتخاس  رابغ  زا  هک  تسا  کیرات  یباحس  کی  بسا  هلک  تسا . یچراکش )  ) رابج یکلف  تروص  رد  یباحس  کی  یبسا ، هلک  یباحس 
. دوش تیؤر  حوضو  هب  دبات ، یم  نآ  هب  يرشن )  ) یشلیسگ یباحس  نشور  ربا  کی  زا  هک  يرون  لباقم  رد  دناوت  یم  یباحس  نیا  تسا .

. تسا صیخشت  لباق  دوش ، یم  هدید  سکع  کی  رد  هک  یماگنه  هب  شلکش  طسوت  یگداس  هب  یبسا  هلک  یباحس 
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(heat shield  ) یترارح رپس 

ماگنه هب  نیمز  وج  نیـشتآ  ترارح  لباقم  رد  امیپاضف  زا  دـناوتب  هک  هدـیدرگ  یحارط  يروط  رپس  نیا  تسا . ظـفاحم  یعون  یترارح  رپس 
هب هک  دـندوب  هدـیدرگ  یحارط  يروط  كوتـس  هراوهام و  یترارح  رپس  دـننام  هیلوا  یترارح  ياهرپس  دروآ . لمع  هب  تظفاحم  تشگزاب ،

رایسب ياه  ترارح  رد  هک  دنا  هدش  هتخاس  يدراوم  زا  يدعب  یترارح  ياهرپس  تفر . یم  نیب  زا  تفای و  یم  شیاسرف  ندمآ  نییاپ  ماگنه 
. دننک یم  تمواقم  ندش  بارخ  نودب  الاب 

. دنتسه امیپاضف  ینوریب  ياه  هیال  رب  ییاه  ششوپ  یترارح  ياهرپس 

(giant planet  ) رکیپ لوغ  ةرایس 

کچوک و تارایس  زا  رتگرزب  یلیخ  تارایس  يارب  تسا . نوتپن  سونراوا و  لحز ، يرتشم ، هرایـس  راهچ  يارب  یفیـصوت  رکیپ  لوغ  ةرایس 
. دنتسه خیرم  وتولپ و  دننام  يا  هرخص 

. دراد تسا ، رتمولیک  هک 4878  يا  هرخص  دراطع  ةرایس  رطق  اب  هسیاقم  رد  رتمولیک  لداعم 142700  يرطق  يرتشم  رکیپ  لوغ  ةرایس 

(gaseous nebula  ) يزاگ یباحس 

یباحص کی  ای  یلیسگ  یباحـس  کی  دناوت  یم  یباحـس  عون  نیا  دوش . یم  تفای  اضف  رد  هک  تسا  زاگ  زا  نشور  ربا  کی  يزاگ  یباحس 
. دشاب هدنباتزاب 

. دوش فیصوت  لکش  يزاگ  یباحس  کی  ناونع  تحت  دناوت  یم  یباحس  ره 

(galactic year  ) یناشکهک لاس 

. ددرگ یم  ناشکهک  زکرم  رود  هب  لناک  رود  کی  دوخ  رادم  رد  ذیشروخ  نآ  رد  هک  تسا  ینامز  یناشکهک  لاس 
. دشک یم  لوط  لاس  نویلیم  دودح 220  یناشکهک  لاس 

(fuel cell  ) تخوس لولس 

اب هتیـسیرتکلا  دیلوت  يارب  ار  نژیـسکا  نژوردیه و  تخوس ، لولـس  تسا . يرطاب  یعون  لولـس  نیا  تسا . يژرنا  عبنم  کی  تخوس  لولس 
رون هک  اـضف  زا  یقطاـنم  رد  دـناوت  یم  تخوس  لولـس  دـنک . یم  دـیلوت  زین  بآ  تخوـس ، لولـس  تروـص  نیا  رد  دـنک . یم  بیکرت  مه 

. ددرگ عقاو  هدافتسا  دروم  درادن ، دوجو  يدیشروخ  ياه  هحفص  يارب  یفاک  دیشروخ 
. دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  تسا ، فیعض  رایسب  دیشروخ 

(fuel  ) تخوس

هتـسه یـشوجمه  يارب  دیـشروخ  تخوس  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یترارح  يژرنا  دیلوت  يارب  هک  تسا  يا  هدام  فیـصوت  تخوس 
. دیامن هدافتسا  دماج  ای  عیام  زاگ ، ياه  تخوس  زا  دناوت  یم  تکار  کی  دیآ . یم  تسد  هب  نژوردیه  زا  يا ،

. درک هدافتسا  ینژوردیه  عیام  تخوس  کی  زا  ییاضف  لتاش  نیلوا 
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(free fall  ) دازآ طوقس 

یم هدیـشک  نیمز  ۀـبذاج  طسوت  هراومه  تسا ، نیمز  درگ  هب  شخرچ  لاح  رد  هک  امیپاضف  نیا  تسا . ینزو  یب  قیقد  لداعم  دازآ  طوقس 
. ددرگ یم  نیمز  رود  هب  هشیمه  يارب  نآ  تایوتحم  امیپ و  اضف  اذل  هدرب ، نیب  زا  ار  نیمز  هبذاج  ریثأت  امیپاضف  یگدنرب  ولج  تکرح  دوش .

. تسا تلاح  نیا  فیصوت  دازآ  طوقس  درادن . نزو  تسا ، طوقس  لاح  رد  هک  زیچ  ره 
. دنریگب دای  ار  دازآ  طوقس  رد  ندرکراک  یگنوگچ  دیاب  نادروناضف 

(flare star  ) يا هرارش  ةراتس 

تسا نکمم  یگدنشخرد  شیازفا  نیا  ددرگ . یم  رت  قارب  نامز  تشذگ  اب  يا  هرارش  ةراتس  تسا . هلوتوک  هراتس  یعون  يا  هرارـش  ةراتس 
نیا تسا  نکمم  ددرگ . یم  هدنشخرد  يا  هرارش  ةراتس  عقوم  هچ  هک  دنتـسین  ینیب  شیپ  هب  رداق  نادنمـشناد  دشاب . نآ  ردق  رادقم  زا  شیب 
نامه زا  يا  هرارـش  ةراتـس  رد  دوجوم  يژرنا  تسا  نکمم  هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمـشناد  دماجنیب . لوط  هب  هقیقد  دـنچ  طقف  یگدنـشخرد 

. دشاب يدیشروخ  ةرارش  رد  دوجوم  يژرنا  عون 
. تسا يا  هرارش  ةراتس  کی  دیشروخ ، هب  هراتس  نیرتکیدزن  سروطنق  ای  امیسکورپ 

(escape celocity  ) رارف تعرس  �

امیپاضف نداد  رارق  دصق  هک  نادنمشناد  يارب  رارف  تعرس  تسا . مسج  کی  شنارگ  ششک  زا  رارف  يارب  زاین  دروم  تعرس  رارف ، تعرس 
یفاک شنار  تردـق  دـیاب  دـننکیم ، دـنلب  ار  اهامیپاضف  هک  ییاهتکار  تسا . مهم  دـنراد ، ار  یتاقیقحت  ياهامیپاضف  باترپ  ای  رادـم  رد 
. دسرب نیمز  زا  رارف  تعرس  هب  دناوتب  ات  دنک  ریس  هیناث  رد  رتمولیک  دیاب 2/11  تکار  کی  دنشاب . هتشاد  ار  نیمز  هبذاج  زا  ییاهر  يارب 

تسا . نیمز  زا  رتمک  رایسب  هام  زا  رارف  تعرس 

(( Earth Observing System (EOS  ) نیمز يدصر  متسیس 

لاس 1995 رد  ًالامتحا  هراوهام  ود  باترپ  حرط  اسان  تسا . هدش  ماجنا  اکیرما  هدحتم  تالایا  رد  هک  تسا  ياهژورپ  ، نیمز يدصر  متسیس 
نیمز حطس  یخی و  قطانم  اهسونایقا ، وج ، اهنآ  داد . دنهاوخ  رارق  هعلاطم  دروم  ار  نیمز  هرایس  مامت  اههراوهام  نیلوا  تسا . هتشاد  يدالیم 

دوب . دهاوخ  نونکات  نیمز  هعلاطم  حرط  نیرتگرزب  نیمز  يدصر  متسیس  درک . دنهاوخ  یسررب  ار 

(Eagle nebula  ) باقع یباحس 

هـشوخ کی  لماش  یباحـس  نیا  تسا . هدـش  ادـیپ  اوح )  ) ياـسفا راـم  رد  هیح  یکلف  تروص  رد  هک  تسا  یباحـس  کـی  باـقع ، یباـحس 
کی باقع  یباحـس  دـنراد . رمع  لاـس  نویلیم  ود  دـیاش  هک  دنـشاب  یناوج  ناگراتـس  دـسریم  رظن  هب  ناگراتـس  نیا  دـشابیم . ياهراـتس 

. تسا يرشن )  ) یلیسگ یباحس 
دراد . هلصاف  نیمز  زا  يرون  لاس  باقع 5500  یباحس 

(dwarf star  ) هلوتوک هراتس 
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یبآ هلوتوک  ناگراتس  تیرثکا  دنتسه . یلومعم  ناگراتس  زا  هلوتوک  ناگراتس  تسا . ام  ناشکهک  رد  هراتس  عون  نیرتناوارف  هلوتوک  هراتس 
هلوتوک ناگراتـس  تیلقا  دنتـسه . نامدیـشروخ  زا  رتناشخرد  راـب  نویلیم  کـی  دنـشابیم و  نیولک  هجرد  یحطـس 50000  يامد  نیگنس ،
دیشروخ زا  راب  رازه  کی  دنـشاب و  یم  نیولک  هجرد  طقف 2500  یحطس  يامد  ياراد  هک  دنتسه  يرات  رایـسب  زمرق  ياههلوتوک  نیگنس ،

. دنراد يرتمک  یگدنشخرد  ام 
دشابیم . یلومعم  درز  هلوتوک  هراتس  کی  دیشروخ 

(Dumb-bell nebula  ) لبمد یباحس 

. دراد ینش  تعاس  کی  هیبش  یلکش  لبمد  یباحس  تسا . هدش  ادیپ  هابور )  ) بلعث یکلف  تروص  رد  هک  تسا  یباحس  کی  لبمد ، یباحس 
. تسا يرون  لاس  کی  دودح  یباحس  نیا  رساترس 

دراد . هلصاف  دیشروخ  زا  يرون  لاس  لبمد 700  یباحس 

(de-orbit burn  ) رادم زا  جورخ  تخوس 

نیا دوشیم . هدافتـسا  تکار  روتوم  زا  رادم  جورخ  تخوس  رد  تسامیپاضف . کی  مارآ  ندـمآ  نییاپ  فیـصوت  رادـم ، زا  جورخ  تخوس 
نیمز وج  هب  تشگزاب  هب  رداق  تروص  نیدـب  امیپاضف  دروآیم . نییاپ  رادـم  زا  یمارآ  هب  يدـنت  ای  تعرـس  ندرک  مک  اب  ار  امیپاضف  لمع 

. تسا
دندرک . نشور  رادم  زا  جورخ  تخوس  کی  يارب  ار  تکار  روتوم  نادنمشناد 

(Demon star  ) نومد هراتس 

یکلف تروص  رد  ششخرد  رظن  زا  هراتس  نیمود  نومد  هراتـس  تسا . لوغلا  سار  هب  فورعم  دیفـس و  هب  لیام  ياهراتـس  مان  نومد ، هراتس 
هدش لیکـشت  هراتـس  راهچ  زا  دـیاش  هس و  زا  لقادـح  هک  تسا  هناگدـنچ  هراتـس  کی  نومد  هراتـس  تسا . یلامـش  هرکمین  رد  شوواس  رب 

کمشچ یمارآ  هب  تعاس  ره 59  هراتس  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  تسا . فورعم  نز ، کمـشچ  نومد  ناونع  هب  نینچمه  هراتـس  نیا  تسا .
. دیامنیم عطق  ار  نآ  رون  دنکیم و  روبع  نآ  يولج  زا  رتکیرات  مسج  کی  هک  دتفایم  قافتا  یتقو  نیا  دنزیم ،

تسا . ياسرپاتب  نومد  هراتس  حیحص  یملع  مان 

Cygnus X-1 نایکام ) هجاجد ،  ) X-1 سونگیس

ناشکهک رد   X-1 سونگیـس تسا . هدش  ادیپ  وق  ای  هجاجد  یکلف  تروص  رد  هک  تسا   x ياههعشا تردق  رپ  عبنم  کی   X-1 سونگیس
ندـیخرچ لاح  رد  تیور  لباق  ریغ  یلو  میجح  ياتمه  رود  هب  هک  ناشخرد  لوغربا  کـی  تسا ، ییاـت  ود  هراتـس  کـی  نیا  دراد . رارق  اـم 

. تسا
تسا . هلاچهایس  کی  ًالامتحا  تسام  دیشروخ  ربارب  ات 15  هک 6   X-1 سونگیس کیرات  ياتمه 

Cygnus A نایکام ) هجاجد ،  ) A سونگیس

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 842 

http://www.ghaemiyeh.com


ظاـحل زا  ییویدار  عبنم  نیموس  نامـسآ  رد   A سونگیـس تسا . وق  اـی  هجاـجد  یکلف  تروص  رد  يوق  ییویدار  عـبنم  کـی   A سونگیس
اب هک  تسا ، ییویدار  ناشکهک  کـی   A سونگیـس دشابیم .  A یـسرکلا تاذ  زا  هدنام  ياج  هب  يرتخاونربا  دیـشروخ و  زا  دـعب  تردـق 

. دراد رارق  ام  زا  يرون  لاس  نویلیم  دودح 555  رد  ياهلصاف 
دنکیم . دیلوت  يژرنا  مک   X هعشا  A سونگیس

(Crab pulsar  ) گنچرخ هدنپت  هراتس 

ار یباحـس  نیا  هک  يرتخاونربا  راجفنا  رد  تسا . گـنچرخ  یباحـس  يژرنا  زکرم  هراتـس  نیا  تسا . هراتـس  کـی  گـنچرخ  هدـنپت  هراـتس 
هدروآ دوجو  هب  ینورتون  هراتس  مان  هب  مکارتم  کچوک و  مرج  کی  یگدیشاپورف  نیا  دوب . هدیـشاپورف  هیلوا  هراتـس  هتـسه  هداد ، لیکـشت 
رـشتنم دوخ  زا  ییاـیرد  سوناـف  کـی  هعـشا  دـننام  یعـشعشت ، ياـهشپت  دـخرچیم ، دوخ  رود  هب  تعرـس  هب  هراتـس  نیا  هک  یتقو  تسا .

. تسا گنچرخ  هدنپت  هراتس  شخرچ ، لاح  رد  ینورتون  هراتس  نیا  دنکیم .
دراد . رتمولیک  دودح 19  يرطق  گنچرخ  هدنپت  هراتس  هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمشناد 

(Crab nebula  ) گنچرخ یباحس 

ای روث ، یکلف  تروص  رد  هدش  طسبنم  ياهرابغ  اهزاگ و  زا  دـننام ، بادرگ  ربا  کی  یباحـس  نیا  تسا . یباحـس  کی  گنچرخ ، یباحس 
يایاقب گنچرخ  یباحس  دوش . یمن  هدید  پوکسلت  ای  یمشچ  ود  نیبرود  نودب  هک  تسا  رون  مک  يردق  هب  یباحس  نیا  دشابیم . رن  واگ 

. دش هدید  ناشخرد  هراتس  کی  تروص  هب  يدالیم  لاس 1504  رد  ینیچ  ناسانشرتخا  طسوت  قرف  رتخاون  ربا  تسا . رتخاونربا  کی 
تسا . اماگ  هعشا X و  ییویدار ، جاوما  تردق  رپ  عبنم  کی  گنچرخ  یباحس 

(cosmic year  ) یناهیک لاس 

. تسا هدش  هداد  ناشکهک  زکرم  رود  هب  دیشروخ  رود  کی  شخرچ  نامز  تدم  هب  هک  تسا  یمان  یناهیک ، لاس 
تسا . لاس  نویلیم  دودح 225  لداعم  یناهیک  لاس 

(Coal Sack nebula  ) هسیک لاغز  یباحس 

. دراد رارق  ایلارتسا  بونج  رد  ای  یبونج  بیلص  یکلف  تروص  رد  یباحس  نیا  تسا . فورعم  کیرات و  یباحس  کی  هسیک ، لاغز  یباحس 
تیور لباق  یلامش  ياکیرما  ای  اپورا  زا  هک  تسا  يدح  زا  رتشیب  بونج  رد  هسیک  لاغز  هلصاف  تسا . عقاو  یبونج  هرکمین  رد  هسیک  لاغز 
نـشور هیاس  تروص  هب  يزاـگ  يراـبغ –  ياـهربا  ماـمت  دـننام  هسیک  لاـغز  تسا . يرون  لاـس  نیمز 555  زا  هسیک  لاـغز  هلـصاف  دـشاب .

. دوشیم هدهاشم 
دوشیم . هدید  يریش  هار  ناشکهک  نشور  هنیمز  لباقم  رد  هریت  هکل  کی  ناونع  هب  هسیک  لاغز  یباحس 

(circumpolar stars  ) یبطق رود  ناگراتس 

بطق رود  هب  ناگراتـس  نـیا  هـک  دـسریم  رظن  هـب  دـنریگیمن . رارق  قـفا  طـخ  ریز  زگره  هـک  دنتـسه  ییاههراتـس  یبـطق ، رود  ناـگراتس 
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زا دوـش . یمن  جراـخ  دـید  زا  زگره  گرزب  سرخ  تسا . یبـطق  رود  گرزب  سرخ  یلامـش  ياـکیرما  ریبـک و  ییاـیناتیرب  زا  دـنخرچیم .
. تسا یبطق  رود  ناگراتس  ءزج  یبونج  بیلص  دنلیزوین 

. دننکیم بورغ  عولط و  اهنآ  همه  اریز  درادن ، دوجو  یبطق  رود  ناگراتس  اوتسا ، رد 
(Clarke orbit: geosynchronous orbit ( ) ینامزمه نیمز  رادم  ینیمز –  تباث  رادم  )

(Ceres  ) زرس

. دراد رتمولیک  لداعم 933  يرطق  زرـس  تسا . هدش  فشک  نونکات  هک  تسا  یکرایـس  نیرتگرزب  نیلوا و  زرـس  تسا . كرایـس  کی  زرس 
دصرد دودح 6  طقف  دریگیم  دیـشروخ  زا  هک  هک  يرون  رادقم  زا  دید . حلـسم  ریغ  مشچ  اب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  يا  هزادـنا  هب  نآ  رون 

. دنکیم سکعنم  ارنآ 
دخرچیم . دوخ  روحم  لوح  رود  کی  تعاس  ره 075/9  دراد و  هرک  هب  هیبش  یلکش  زرس 

(Cepheid variable star  ) یسووافیق ریغتم  هراتس 

دودح زا  ینامز  تدم  رد  شـشخرد  نیا  دنکیم . رییغت  مظنم  تروص  هب  نآ  شـشخرد  هک  تسا  ياهراتـس  یـسووافیق  ریغتم  هراتـس  کی 
ضبقنم طسبنم و  یمظنم  روط  هب  هک  تسا  تلع  نیا  هب  یـسووافیق  ریغتم  هراتـس  شـشخرد  تارییغت  دنکیم . رییغت  هتفه  دنچ  ات  زور  دنچ 

. دنشابیم ام  دیشروخ  زا  رتناشخرد  رایسب  هک  دنتسه  یجنران  درز و  ياهلوغربا  یسووافیق  ریغتم  ياههراتس  دوشیم .
دش . هدهاشم  سووافیق  یکلف  تروص  رد  یسووافیق  ریغتم  هراتس  نیلوا 

(Centaur  ) راتنس

اب تکار  نیا  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  اکیرما  هدـحتم  تالایا  رد  نیگنـس  باترپ  لیاسو  زا  یـشخب  ناونع  هب  هک  تسا  یتکار  راـتنس 
ياهتیرومام يارب  راتنـس  ناتیات –  زا  تسا . هتخاس  راتنـس  ناتیات –  راتنـس و  سلطا –  ياهتکار  زا  یبیکرت  ناتیات  سلطا و  ياهتکار 

. تسا هدش  هدافتسا  ینالوط 
تسا . هدش  هدافتسا  راتنس  زا  رجیوو ، يامیپاضف  خیرم و  هب  گنیکیا  یتاقیقحت و  ياهامیپاضف  نداتسرف  يارب 

(carbon star  ) نبرک هراتس 

عون نیا  رد  دنراد . نیولک  هجرد  دودح 2500  نییاپ  یحطس  يامد  هک  تسا  زمرق  لوغ  ناگراتس  بایمک  ياههورگ  زا  یکی  نبرک  هراتس 
هتخانش  c ياههراتـس عون  زا  نبرک  ياههراتـس  تسا . مک  اـهنآ  نژیـسکا  دراد و  دوجو  داـیز  نازیم  هب  مویتـیل  نبرک و  رـصانع  ناـگراتس ،

. دناهدش
دنبایمک . يریش  هار  ناشکهک  رد  نبرک  ياههراتس 

(Canopus ( ) لامح افلآ –   ) لیهس

هراتس تسا . نامسآ  رد  یگدنشخرد  رظن  زا  هراتـس  نیمود  لیهـس  هراتـس  تسا . لامح  ای  انیراک  یکلف  تروص  رد  عقاو  ياهراتـس  لیهس ،
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لیهـس هراتـس  دوشیم . هدید  یبوخ  هب  ناتـسمز  ماگنه  بش  رد  یبونج  هرکمین  زا  لیهـس  هراتـس  دوشیمن . هدـید  اداناک  ای  اپورا  زا  لیهس 
. دراد هلصاف  نیمز  زا  يرون  لاس  ًابیرقت 1200 

تسا . رتناشخرد  ام  دیشروخ  زا  راب  لیهس 200000  هراتس  هک  دنراد  هدیقع  نادنمشناد 

(Cancer ( ) گنچرخ  ) ناطرس

تروص و  رکیپ ) ود   ) ازوج یکلف  تروص  نیب  یلامـش  هرکمین  رد  ناطرـس  تسا . جوربلا  هقطنم  یکلف  روص  زا  یکی  گنچرخ ، ای  ناطرس 
هجوت لباق  هک  يزیچ  دوشیم . ادیپ  یگداس  هب  یلو  تسا ، رون  مک  ناگراتـس  زا  ییوگلا  ناطرـس  دوش . هدید  دناوتیم  دـسا )  ) ریـش یکلف 

ياهنیبرود طسوت  نادفلع  دوشیم . هدناوخ  نادفلع  مان  هب  هک  تسا  هراتـس  دـص  زا  شیب  لکـشتم  زاب  هشوخ  کی  ناطرـس  هک  نیا  تسا 
. دوشیم هدید  وحن  نیرتهب  هب  یمشچ  ود 

دنوشیم . هدناوخ  زسا  يراصتخا  مان  هب  ناطرس  رد  عقاو  ناگراتس  زا  هراتس  ود 

(B (B-type star عون هراتس 

ات 25000 نیب 12000  یحطس  يامد  ياراد  غاد ، رایسب  ياهراتس   B عون هراتس  تسا . یبآ  هب  لیام  گرزب و  ًاتبسن  ياهراتس   B عون هراتس 
، دیشروخ اب  هسیاقم  رد  ناگراتس  هنوگ  نیا  دنتسه . رتناشخرد  ام  دیـشروخ  زا  راب   B 20000 عون ناگراتـس  نیرتغاد  تسا . نیولک  هجرد 
ات 500 دودـح 5  ینعی  ناوج  رایـسب  دـیاب  مینیبیم ، ام  هزورما  هک   B عون ناگراتـس  دـنهدیم . تسد  زا  رتدوز  ار  دوخ  ياهتـسه  تخوس 

. دنشاب هتشاد  نس  لاس  نویلیم 
تسا .  B عون هراتس  کی  رابجلا  لجر  ناشخرد  هراتس 

(black hole ( ) هایس هرفح   ) هلاچهایس

زا تسا  رتشیب  رون  تعرس  زا  نآ  رارف  تعرس  هک  تسا  هدش  مکارتم  هدرـشف و  يردق  هب  مرج  نیا  تسا . هدش  هدرـشف  مرج  کی  هلاچهایس 
تـسا هدشن  تفای  نونکات  ياهلاچهایـس  چیه  دسریم . رظن  هب  کیرات  ًالماک  نارگ  هدهاشم  يارب  و  دوشیمن ، عطاس  يرون  چیه  هلاچهایس 

رب ینبم  ربتعم  رایـسب  یلیالد  نادنمـشناد  یلو  .م ) تسا هدش  تبث  ناسانـشرتخا  نادنمـشناد و  طسوت  دروم  نیدنچ  ریخا  ياهلاس  رد  هتبلا  )
. دنشاب هتفرگ  لکش  هثجلا  میظع  ياه  هراتس  راجفنا  ماگنه  تسا  نکمم  اههلاچهایس  دنراد . اهنآ  دوجو 

لاعف رایسب  ياهناشکهک  یخرب  زکرم  رد  تسا  نکمم  تسا و  دیشروخ  درایلیم  کی  دوجو  لداعم  میظع  ياههلاچهایـس  رد  دوجوم  داوم 
دنشاب . هتشاد  رارق 

binary star فعاضم ) هراتس   ) ییاتود هراتس 

نوچ دننامیم ، یقاب  رگیدکی  رانک  رد  اههراتس  نیا  دننکیم . تکرح  كرتشم  زکرم  کی  رود  هب  هک  دناهراتس  تفج  کی  ییاتود  هراتس 
. دنرایسب ام  ناشکهک  رد  ییاتدنچ  ییاتود و  ياههراتس  دنوشیم . بذج  مه  فرط  هب  يوضیب  ینعی  رودم  ریغ  ياهریسم  رد  اهنآ 

تسا . فورعم  ییاتود  هراتس  کی  گنهابش )  ) سوریس

(Barnard's Star  ) درانراب هراتس 
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هدـید حلـسم  ریغ  مشچ  اـب  هراتـس  نیا  تسا . ياـسفا  راـم  اـی  اوح  یکلف  تروص  رد  کـچوک  زمرق  هلوـتوک  هراتـس  کـی  دراـنراب ، هراـتس 
هب هراتس  نیرتکیدزن  تسا و  دیشروخ  هب  کیدزن  هراتس  نیمراهچ  هراتس  نیا  دراد . هلصاف  ام  اب  يرون  لاس  طقف 6  درانراب  هراتس  دوشیمن .

. دشابیم سروطنق  افلآ  زا  سپ  نآ 
دراد . هرایس  ود  درانراب  هراتس  هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمشناد  یضعب 

(A (A-type star عون هراتس 

رد تسا . نیولک  هجرد  ات 10000  زا 8000  شیب  نآ  حطس  يامد  تسا . دیفـس  ای  یبآ  هب  لیام  دیفـس  غاد ، ياهراتـس   A عون هراتس  کی 
. دراد دوجو  حضاو  رایسب  هدش  هزینوی  میسلک  زلف  طوطخ  نینچمه  نژوردیه و  کیرات  طوطخ  ، A عون هراتس  کی  یبذج  فیط 

دنتسه .  A عون ناگراتس  یگمه  بنذ  و  هدنرپ ) سکرک   ) ریاط رسن  هتسشن ) سکرک   ) عقاو رسن  گنهابش ،)  ) سوریس ناشخرد  ياهراتس 
�

(asteroid  ) كرایس

نارازه تسا . كاـخ  درگ و  هرذ  کـی  هزادـنا  اـت  رتمولیک  دـص  دـنچ  رطق  زا  اهكرایـس ، هزادـنا  تسا . ياهرخـص  مسج  کـی  كراـیس ،
نینچمه دنـشخرچ . لاح  رد  دیـشروخ  لوح  يرتشم ، خیرم و  نیب  يدنبرمک  تروص  هب  ًارثکا  اهكرایـس  دـناهدش . هتفای  نونکات  كرایس 

دنتسه یمارجا  زا  ییاههکت  اهكرایس  هک  دنراد  هدیقع  نادنمشناد  دننکیم . لابند  ار  يرتشم  يرادم  ریسم  نامه  اهكرایس  زا  هورگ  ود 
. دناهدوبن هرایس  کی  لیکشت  يارب  رگیدکی  هب  ندیبسچ  هب  رداق  تارذ  نیا  دنهدیم . لیکشت  ار  ياهرایس  تارذ  ای  یسمش  هموظنم  هک 

دوشیم . هدیمان  زرس  كرایس  نیرتگرزب 

(Apollo asteroids  ) ولوپآ ياهكرایس 

اهنآ زا  ات  ود  یکی ، دننکیم . روبع  نآ  زا  هدرک ، عطق  ار  نیمز  رادم  اهنآ  ياهرادم  دنتسه . اهكرایـس  زا  هورگ  کی  ولوپآ ، ياهكرایس 
. دنوشیم رتکیدزن  دیشروخ  هب  دراطع  زا  یتح 

. دنراد مظنمان  رایسب  یلکش  رتمولیک و  ود  زا  رتمک  يرطق  ولوپآ  ياهكرایس  مامت 

 ( بلطم  19 ش ( 

(unidentified flying object (UFO ( ) وفوی  ) هتخانشان ةدنرپ  ءیش 

هک ددرگ  یم  مولعم  دوش . یم  شرازگ  هدوب ، هچ  نآ  دناد  یمن  هک  رظان  کی  طسوت  هک  تسا  نامـسآ  رد  یئیـش  هتخانـشان ، ةدـنرپ  ءیش 
نکمم رگ  هدهاشم  یکی  دنا . هدوب  يداع  ياهریچ  رگید  ای  اهربا  یسانشاوه ، ياه  نولاب  امیپاوه ، اهوفوی ، ای  هتخانـشان  ةدنرپ  ءایـشا  رتشیب 

. دنتسه هتخانشان  ام  يارب  زونه  هتخانشان  ةدنرپ  ءایشا  یخرب  دشاب . هتشادن  ار  اهنآ  صیخشت  يارب  یفاک  تاعالطا  تسا 
. دنوش یم  هتفرگ  هابتشا  هتخانشان ، هدنرپ  ءایشا  اب  اه  هراوهام  بلغا 

(space shuttle  ) ییاضف لتاش 
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اه تکار  طسوت  ییاضف  ياه  لتاش  دنـشاب . یم  اکیرما  ةدـحتم  تالایا  طسوت  هدـش  هتخاس  ياهامیپاضف  يا  هعومجم  ییاضف  ياه  لـتاش 
يور رگید  ياهروشک  دنراد . زین  ار  ددـجم  هدافتـسا  تیلباق  اهنآ  دـنیآ . یم  درف  دـناب  يور  رب  امیپاوه  کی  دـننام  یلو  دـنوش  یم  باترپ 

مان هب  لتاش  کی  ناییاپورا  هتخاس و  ار  ناروب  يوروش  ریهاـمج  داـحتا  دـننک . یم  راـک  دنـشاب ، هدافتـسا  لـباق  رابدـنچ  هک  ییاـهامیپاضف 
. دنا هدرک  یحارط  ار  سمره 

. تفرگ تروص  يدالیم  لیروآ 1981  رد 12  ایبملک  ییاضف  لتاش  طسوت  ییاضف  لتاش  زاورپ  نیلوا 

(solar flare  ) يدیشروخ هرارش 

طابترا رد  يدیـشروخ  ياه  هکل  اب  اهنآ  هک  دسر  یم  رظن  هب  دنـشاب . یم  دیـشروخ  حطـس  رد  يژرنا  ياه  ناروف  يدیـشروخ ، ياه  هرارش 
. دنوش یم  هداد  نوریب  هب  اه  هرارش  زا  ییویدار  جاوما  هعشا X و  دماجنا . یم  لوط  هب  یمک  قیاقد  هک  تسا  يراجفنا  هرارش ، کی  دنشاب .

. دنتسه اه  هرارش  هب  طوبرم  دنوش ، یم  هدید  نیمز  يور  زا  هک  یبطق  ياه  قفش 

(Sirius ( ) سوریس گنهابش -  ) ینامی يارعش 

گنر تسا و  نامـسآ  رد  هراتـس  نیرتناشخرد  هراتـس  نیا  تسا . گرزب  گس  اـی  ربکا  بلک  یکلف  تروص  رد  يا  هراتـس  یناـمی  يارعش 
يارعـش تسا . يرون  لاس  نیمز 5/8  زا  ینامی  يارعـش  هلـصاف  تسا . دیـشروخ  زا  رتناشخرد  راـب  ینامی 26  يارعـش  دراد . صلاخ  دـیفس 

ةراتس دناوت  یم  نینچمه  ینامی  يارعـش  تسا . دیفـس  هلوتوک  کی   B گنهابش هراتـس ، نیا  ياتمه  دشاب . یم  ییاتود  ةراتـس  کی  ینامی 
. دوش هدناوخ  زین  گس 

. تسا غاد  یلیخ  ینعم  هب  ینانوی  هملک  کی  سوریس 

(simulator  ) زاس هیبش 

مشچ هب  زاورپ  لوط  رد  هک  ار  ییاه  تیعقوم  تالکشم و  هلیسو  نیا  تسا . نادروناضف  نداد  شزومآ  هب  کمک  يارب  يا  هلیسو  زاس  هیبش 
کی دراد . دـشاب ، هتـشاد  دـیاب  دروناضف  کی  هک  ار  ییاهرازبا  تالآ و  نیـشام  مامت  زاس  هیبش  کـی  دـنک . یم  يزاـس  هباـشم  دروخ ، یم 

رد ار  ییاضف  زاورپ  کی  دنناوت  یم  يوق  ياهرتویپماک  دـنک . نیرمت  نیمز  ندرک  كرت  نودـب  ار  امیپاضف  کی  زاورپ  دـناوت  یم  دروناضف 
. دننک يزاس  هباشم  زاس ، هیبش 

. دننک یم  هدافتسا  دوخ  شزومآ  يارب  زاس  هیبش  زا  لتاش  ياهامیپاضف  نانابلخ 

(Procyon  ) یماش يارعش 

زا یکی  یماش  يارعش  تسا . بش  نامـسآ  ناگراتـس  زا  یکی  يارعـش  تسا . بش  نامـسآ  ناگراتـس  نیرتناشخرد  زا  یکی  یماش  يارعش 
. دشاب یم  یچراکش )  ) رابج یکلف  تروص  یکیدزن  رد  هک  تسا  کچوک ) گس   ) رغصا بلک  ناگراتس 

. ددرگ یم  تیؤر  نیمز  ياج  ره  زا  هک  تسا  هراتس  نیمتشه  یناشخرد  رظن  زا  یماش  يارعش 

(nuclear fission  ) يا هتسه  تفاکش 
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. دنک یم  فیصوت  ار  تمسق  ود  هب  متا  کی  ۀتسه  تفاکش  يارب  نورتون  کی  ةدافتـسا  دنیآرف  نیا  تسا . يژرنا  یعون  يا  هتـسه  تفاکش 
. دندرگ یم  دازآ  تاعشعشت  یترارح و  يژرنا  دتفا ، یم  قافتا  نیا  هک  یماگنه 

. دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  يا  هتسه  تفاکش  يارب  مویناروا  دننام  يرصانع  ياه  هتسه 

(MERLIN ( ) نیلرم  ) ییزج دنچ  ییویدار  یجنس  لخادت  هکبش 

کی ( Multi-Element Radio- Linked Interferometer Network ییزج ) دـنچ  ییویدار  یجنـس  لخادـت  هکبش 
تمسق کی  هب  ور  باقشب  جنپ  ره  تسا . طوبرم  ناتـسلگنا  رد  کنب  لرداج  ۀناخدصر  هب  هک  دنـشاب  یم  ییویدار  ياه  باقـشب  زا  هورگ 

. دنراد رارق  نامسآ 
. دنشاب یم  گرزب  رایسب  باقشب  کی  زا  رتدنمتردق  نیلرم  باقشب  جنپ 

(meteoroid  ) هراو باهش 

رب داوم  زا  اه  هراو  باهـش  یمامت  دشاب . یم  نیمز  وج  زا  جراخ  رد  زونه  هک  تسا  گنـس  باهـش  ای  باهـش  کی  فیـصوت  هراو ، باهش 
. دنتسه راد  هلابند  کی  هلابند  زا  یتمسق  ای  یسمش  ۀموظنم  زاغآ  نامز  زا  هدنام  ياج 

. دننک داجیا  اهامیپاضف  يارب  یتارطخ  دنناوت  یم  اه  هراو  باهش  هک  تشاد  دوجو  ینارگن  نیا  ینامز 

(meteorite ( ) ینامسآ گنس   ) گنس باهش 

وج رد  لماک  روط  هب  هک  نیا  نودـب  هک  تسا  گرزب  يدـح  هب  گنـس  باهـش  دـیآ . یم  اضف  زا  هک  تسا  هداـم  يا  هعطق  گنـس  باـهش 
گنس باهش  رثکا  دنشاب . هدش  لیکشت  ود  نیا  زا  یطولخم  ای  نهآ  گنـس ، زا  تسا  نکمم  اه  گنـس  باهـش  دسر . یم  نیمز  هب  دزوسب ،
اهدص دودح  ینزو  درک ، طوقس  يربیس  رد  يدالیم  لاس 1908  رد  یگنس  باهش  یلو  دنتسین ، رتگرزب  کچوک ، ياه  گنـس  هکت  زا  اه 

. دروآ دوجو  هب  قیمع  یلادوگ  گنس  باهش  نیا  تشاد . نت 
. دوش یم  هدیمان  نیشتآ  يوگ  کی  نامسآ  لوط  رد  گنس  باهش  کی  نازوس  ۀلابند 

(meteor  ) باهش

زا یطخ  هک  یلاح  رد  دنزوس ، یم  نیمز  وج  رد  اه  باهـش  رثکا  دوش . یم  نیمز  وج  دراو  هک  تساضف  رد  دوجوم  ةدام  زا  يا  هرذ  باهش 
. دنراذگ یم  یقاب  دوخرس  تشپ  رد  رون 

. دنوش یم  هدیمان  بقاث  ناگراتس  ًاهابتشا  بلغا  اه  باهش 

(Lyrids  ) اه یقایلش 

تعاس ره  رد  یباهش ، رابگر  نیا  رد  دنوش . یم  رهاظ  یمور ) گنچ   ) قایلش یکلف  تروص  رد  هک  دنتـسه  یباهـش  رابگر  کی  اه  یقایلش 
. ددرگ یم  تیؤر  باهش   15

. دنوش هدید  لاس  ره  نئوژ  هام  رد  دنناوت  یم  اه  یقایلش 
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(Leo ( ) دسا  ) ریش

یکلف تروص  ةراتس  نیرتناشخرد  دراد . رارق  گرزب  سرخ  ای  ربکا  بد  کیدزن  ریش  تسا . جوربلا  هقطنم  یکلفروص  زا  یکی  ریش  ای  دسا 
. دوش یم  هدیمان  دسالا  بلق  ریش ،

. ددرگ تیؤر  دناوت  یم  يوامس  ياوتسا  طخ  لامش  زا  دسا  یکلف  تروص 

(Hermes space shuttle  ) سمره ییاضف  لتاش 

هـسنارف طسوت  هتفرگ و  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  اپورا  ییاـضف  سناژآ  طـسوت  حرط  نیا  تسا . ییاـضف  لـتاش  کـی  يارب  یحارط  سمره 
. دیدرگ دهاوخ  باترپ  نیرآ  تکار  زا  هدافتسا  اب  هک  دوب  دهاوخ  کچوک  رایسب  يامیپاضف  کی  حرط  نیا  تسا . هدش  يربهر 

. ددرگ باترپ  نرق  نایاپ  زا  لبق  دیاب  سم  ره 

(DSN ( ) اضف ییافرژ  هکبش   ) تسدرود ییاضف  هکبش 

هب اسان  طسوت  متـسیس  نیا  تسا . یبایدر  یطابترا و  متـسیس  کـی  ( DSN (Deep Space Network ای تسدرود  ییاـضف  هکبش 
هس زا   DSN ددرگیم . هرادا  دننکیم ، تکرح  یـسمش  هموظنم  رد  هک  نیـشنرسیب  ياهامیپاضف  اب  موادـم  طابترا  نتـشاد  رارقرب  روظنم 

نتنآ کی  ینیمز  هاگتسیا  ره  تسا . ایناپسا  رد  يرگید  و  ایلارتسا ، رد  یکی  اکیرما ، رد  یکی  هک  دنکیم  هدافتسا  رادهلصاف  ینیمز  هاگتسیا 
. دراد رتم  رطق 34  اب  رتکچوک  یباقشب  نتنآ  ود  رتم و  رطق 70  اب  گرزب  یباقشب 

درک . یبایدر  ار  رجیوو  ياهامیپاضف  ياهزاورپ  تسدرود  ییاضف  هکبش 

(countdown  ) سوکعم شرامش 

سوکعم شرامـش  فیـصوت  نینچمه  سوکعم  شرامـش  تسامیپاضف . ای  تکار  کی  شزیخ  زا  لبق  هلپ  هب  هلپ  لحارم  سوکعم ، شرامش 
هک تسا  ینعم  نیدب  هقیقد   T-2 سوکعم شرامش  دوشیم . هتخانش   T فرح اب  زاورپ  نامز  تسا . رفص  ات  زاورپ  زا  لبق  هدنام  یقاب  نامز 

. تسا هدنام  یقاب  تقو  زاورپ  نامز  ات  هقیقد  ود 
. دوشیم دنلب  باترپ  يوکس  زا  تکار  دسریم ، رفص  هب  سوکعم  شرامش  هک  یتقو 

(Becklin-Neugebeuer Object  ) ربگوین نیلکب –  ءیش 

ناهنپ یچراکش )  ) رابج یباحـس  رانک  ياهربا  رد  هراتـس  نیا  تسا . ناوج  گرزب و  ناشخرد ،  B عون هراتـس  کی  ربگوین  نیلکب –  ءیش 
زمرق نودام  یـسانشرتخا  طسوت  طـقف  هراتـس  نیا  تسا . نیولک  هجرد  لداعم 20000  ییامد  ياراد  ربگوین  نیلکب –  هراتـس  حطـس  تسا .

. دوش یم  هدید 
تسا . هتفرگ  لکش  شیپ  لاس  رازه  اههد  دودح  ربگوین  نیلکب –  ءیش 

(aurora  ) یبطق قفش 
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یبطق قفـش  یلامـش ، هرکمین  رد  ار  اهراون  نیا  تسا . هدـش  هداد  بش  نامـسآ  یگنر  ياهرون  زا  ییاهراون  هب  هک  تسا  یماـن  یبطق ، قفش 
یبطق قفـش  دـنناوخیم . یبونج  ياـهرون  اـی  زیلورتسا  یبـطق  قفـش  ار  اـهنآ  یبونج  هرکمین  رد  دـنناوخیم . یلامـش  ياـهرون  اـی  زیلویروب 
ثعاب دروخرب  نیا  دـننکیم . دروخرب  نیمز  وج  يالاب  رد  اوه  ياـهلوکلوم  اـهمتا و  اـب  اـضف  رادراـب  تارذ  هک  دوشیم  دـیلوت  یماـگنه 

. دوشیم اهمتا  نتخورفارب 
ددنبیم . شقن  نیمز  حطس  يالاب  رتمولیک  ات 600  دودح 80  ياهلصاف  رد  یبطق  قفش  کی 

(acceleration  ) باتش

داضتم دشابیم . هیناث  روذجم  رب  رتم  باتش  يریگهزادنا  دحاو  تسا . ینامز  هرتسگ  کی  رد  كرحتم  مسج  کی  تعرـس  شیازفا  باتش ،
. تسا ریخات  ای  زمرت  باتش ،

دندرک . يریگهزادنا  ار  تکار  باتش  نادنمشناد 

 ( بلطم  5 ص ( 

(Southein Cross  ) یبونج بیلص 

. تسا يوامـس  بونج  بطق  هب  یکلف  تروص  نیرتـکیدزن  یبونج  بیلـص  تسا . یبونج  ةرکمین  رد  یکلف  تروص  کـی  یبوـنج ، بیلص 
. دوش یم  هتخانش  زین  رهاوج  هبعج  ناونع  هب  هک  دریگ  یم  رب  رد  زین  ار  ابیز  زاب  هشوخ  کی  یبونج  بیلص 

. تسا هدش  هطاحا  سروطنق  یکلف  تروص  طسوت  ًابیرقت  یبونج  بیلص 

(solar Panel  ) يدیشروخ هحفص 

دوجو اضف  رد  دیـشروخ  رون  زا  يدایز  رادقم  دنوش . یم  عقاو  هدافتـسا  دروم  امیپاضف  يژرنا  ندروآ  تسد  هب  يارب  يدیـشروخ  تاحفص 
هب فیدر  ياه  هناخ  طسوت  ار  امیپاضف  هندب  يور  يدیـشروخ ، تاحفـص  دومن . هدافتـسا  هتیـسیرتکلا  ۀـیهت  يارب  نآ  زا  دوش  یم  هک  دراد 

. دشاب یم  دیشروخ  زا  هتیسیرتکلا  فیعض  نایرج  کی  دیلوت  هب  رداق  هناخ  ره  تسا . هدناشوپ  دنا  هدش  تسرد  نوکیلیس  زا  هک  فیدر 
. دنوش یم  هدناوخ  زین  يدیشروخ  ياه  هیارآ  نینچمه  يدیشروخ  تاحفص 

(CSH  ) یبونج هرکمین  یکلف  روص 

(( Constellations of the southern hemisphere یبونج هرکمین  یکلف  روص 
ناگراتس زا  یهورگ  یکلف  تروص  کی  دنشابیم . تیور  لباق  نیمز ،  ياوتسا  بونج  رد  هطقن  ره  زا  هک  دنتسه  یکلف  روص  زا  هتسد  نآ 

. دراد دوجو  یکلف  تروص  یبونج 51  هرکمین  رد  دننکیم . تسرد  بش  نامسآ  رد  ار  ییاهلکش  ناگراتس  هورگ  نیا  تسا .
. دنتسه یکلف  روص  نیرتگرزب  نیرتکچوک و  عاجش ، یکلف  تروص  یبونج و  بیلص  یکلف  تروص  لماش  یبونج  هرکمین  یکلف  روص 

(CNH  ) یلامش هرکمین  یکلف  روص 

زا هک  دنتسه  یکلف  روص  زا  هتـسد  نآ   constellations of the northern hemisphere ، ) ) یلامـش هرکمین  یکلف  روص 
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ییاهلکش ناگراتس  هورگ  نیا  تسا .  ناگراتس  زا  یهورگ  یکلف ، تروص  کی  دنشابیم . تیور  لباق  نیمز  ياوتسا  لامش  رد  هطقن  ره 
. دراد دوجو  ناهج  رد  مه  رانک  رد  یکلف  تروص  ًالک 88  یکلف و  تروص  یلامش 37  هرکمین  رد  دننکیم . تسرد  بش  نامسآ  رد  ار 

. درک يروآدرگ  یلامش  هرکمین  رد  ار  یکلف  تروص  تسرهف 48  ینانوی  سانشرتخا  سومیلطب 
باقع - 1

( هلسلسملا ارما   ) ادیموردنآ - 2
( لمح  ) هرب - 3

( هنعالا کسمم   ) نار هکسلاک  - 4
( اوع  ) نار هبارا  - 5

هفارز - 6
( ناطرس  ) گنچرخ - 7

يزات ياهگس  - 8
یسرکلا تاذ  - 9

سووافیق - 10
سطیق - 11

هکینرب ناوسیگ  - 12
یلامش انورک  - 13

( هجاجد  ) نایکام - 14
نیفلد - 15

( نینت  ) اهدژا - 16
( بسا  ) سرفلا هعلق  - 17

( ازوج  ) رکیپ ود  - 18
( هیبتکر یلع  یثاج   ) سوکره - 19

عاجش - 20
هساپیلچ - 21

( دسا  ) ریش - 22
( رغصا ریش   ) درخ ریش  - 23

( دهف  ) شوگهایس - 24
( قایلش  ) یمور گنچ  - 25

اوح - 26
( رابج  ) یچراکش - 27

( مظعا سرف   ) گرزب بسا  - 28
شوواسرب - 29

( یهام  ) توح - 30

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 851 

http://www.ghaemiyeh.com


( مهس  ) ناکیپ - 31
هیح - 32
روث - 33
ثلثم - 34

( گرزب سرخ   ) ربکا بد  - 35
( کچوک سرخ   ) رغصا بد  - 36

( ارذع  ) هلبنس - 37

(absolute zero  ) قلطم رفص 

هدافتـسا نآ  يریگهزادـنا  يارب  نیولک  دـحاو  زا  هک  تسا  قلطم  ياـمد  ساـیقم  رفـص  تسا . نکمم  ياـمد  دـح  نیرتنییاـپ  قـلطم ، رفص 
اهلوکلوم اهمتا و  تکرح  نآ  رد  هک  تسا  ییامد  قلطم  رفص  دوشیم . هتشون   Ok تروص هب  نادنمشناد  هلیسو  هب  نیولک  رفص  دننکیم .

هناگ هس  هطقن  يامد  هکلب  تسین ، خـی  بوذ  يامد  دوشیمن و  فقوتم  اهلوکلوم  اـه و  متا  تکرح  قلطم  رفـص  رد  هتبلا  . ) دوشیم فقوتم 
(. تسا

دشابیم . سویسلس  هجرد  يامد 16/273 - ای  صلاخ  خی  بوذ  يامد  ریز  هجرد  قلطم 16/273  رفص  سویسلس ، سایقم  رد 

 ( بلطم  1 ض ( 

(anti-matter  ) هدام دض 

، اهنورتکلا زا  یلومعم  هدام  کی  دنتـسه . یلومعم  تارذ  دـض  ًـالماک  هداـم  دـض  هدـنهد  لیکـشت  تارذ  تسا . هداـم  زا  یعون  هداـم  دـض 
راب اههرذ  دـض  اههرذ و  تسا . هدـش  هتخاس  نورتون  دـض  نوتورپ و  دـض  نورتیزوپ ، زا  هدام  دـض  دوش . یم  هتخاس  اـهنورتون  اـهنوتورپ و 

. دنراد مه  فلاخم  یلو  لداعم  یکیرتکلا 
. دنوشیم يژرنا  هب  لیدبت  ًامامت  هدومن و  دوبان  ار  رگیدکی  دننک  دروخرب  مه  اب  هدام  دض  یلومعم و  هدام  رگا 

 ( بلطم  9 ط ( 

(wavelength  ) جوم لوط 

عون هچ  هکنیا  هب  ندرب  یپ  روظنم  هب  يریگ  هزادـنا  نیا  دـشابیم . صاخ  جوم  کی  نییاـپ  اـی  ـالاب  طاـقن  نیب  هلـصاف  فیـصوت  جوم ، لوط 
. دنوش رتفیعض  ای  رتيوق  تسا  نکمم  تکرح  دادتما  رد  جوم  کی  ياهتمسق  دوریم . راک  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  هعلاطم  دروم  یجوم 

دنتسه . هاتوک  جوم  لوط  ياراد  اماگ  ياههعشا 

(sunrise  ) دیشروخ عولط 

ره نیمز  ددرگ . یم  نایامن  قفا  زا  نامسآ  رد  دیشروخ  ندمآ  الاب  ماگنه  رد  دیشروخ  ياه  هرانک  ای  هبل  هک  تسا  ینامز  دیـشروخ ، عولط 
نیا دراد . رارق  دیـشروخ  رون  هب  تشپ  نیمز  زا  یتمـسق  نامز  تدم  نیا  فصن  رد  ًابیرقت  ددرگ . یم  دوخ  روحم  لوح  راب  کی  تعاس   24
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روـن هب  ور  نیمز  هرک  کـیرات  یحاوـن  دـهد ، یم  همادا  دوـخ  شخرچ  هب  نـیمز  هـک  روطناـمه  تـسا . بـش  ندرک  یط  لاـح  رد  تمـسق 
. دشاب یم  هدهاشم  لباق  دیشروخ  عولط  هک  تسا  ینامز  نیا  دریگ . یم  رارق  دیشروخ 

. دش رادیب  باوخ  زا  دیشروخ ، عولط  ندید  روظنم  هب  دوز  حبص  وا 

(Spectrum  ) فیط

فلتخم ياه  جوم  لوط  هب  یـسیطانغمورتکلا  تاعـشعشت  زا  ییوترپ  هک  دوش  یم  هتخاس  یماگنه  فیط  کی  تساهگنر . زا  يراون  فیط ،
اب هاتوک  جوم  لوط  دوش . یم  نایامن  زمرق  گنر  اب  دـنلب  جوم  لوط  دراد . تقباطم  جوم  لوط  کی  اب  فیط  زا  گنر  ره  ددرگ . یم  هیزجت 

. دشاب یم  روشنم  کی  زا  يرون  وترپ  نداد  روبع  فیط ، کی  ندرک  تسرد  يارب  شور  نیرت  یلومعم  ددرگ . یم  دیدپ  شفنب  گنر 
. تسانشآ رایسب  یفیط  نامک ، نیگنر  کی 

(spectroscope  ) امن فیط 

يراب ةدـش  تفج  رازبا  ای  نیبرود  کی  زا  هدافتـسا  اـب  دـناوت  یم  فیط  نیا  تسا . فیط  تروص  هب  رون  هیزجت  يارب  يا  هلیـسو  اـمن  فیط 
اه یباحس  اه و  ناشکهک  ناگراتس ، هب  عجار  تاعالطا  بسک  هب  رداق  دنمشناد  کی  امن ، فیط  کی  زا  هدافتسا  اب  ددرگ . طبـض  ( CCD)

رارق هدافتـسا  دروم  ییایمیـش  راتخاس  تکرح و  ترارح ، ۀجرد  دـننام  یتایئزج  ندـیمهف  يارب  دـنناوت  یم  هلـصاح  ياه  فیط  دـشاب . یم 
. دنریگ

. دندرک هدافتسا  ناشکهک  کی  فیط  زا  يرادربسکع  يارب  امن  فیط  کی  زا  نادنمشناد 

(spectrohelioscope  ) يدیشروخ يامن  فیط 

کی يدیشروخ  يامن  فیط  دریگ . یم  رارق  هدافتسا  دروم  دیشروخ  ۀعلاطم  يارب  طقف  هک  تسا  امن  فیط  یعون  يدیشروخ ، يامن  فیط 
لیکـشت اه  جوم  لوط  عاونا  زا  هک  دیفـس  رون  رد  یلومعم  ریوصت  کی  دراد . یم  رب  صوصخب  جوم  لوط  کـی  رد  ار  دیـشروخ  زا  ریوصت 

نیا ریغ  رد  هک  دهد ، یم  نادنمشناد  هب  ار  دیشروخ  تایصوصخ  ۀعلاطم  ناکما  دحاو ، جوم  لوط  کی  رد  ریواصت  دوش . یم  هتفرگ  هتفای ،
. دنتسین تایصوصخ  نیا  ندید  هب  رداق  اهنآ  تروص 

. دندرک هدافتسا  دیشروخ ، حطس  رب  دوجوم  نژوردیه  ۀعلاطم  يارب  يدیشروخ  يامن  فیط  کی  زا  نادنمشناد 

(longitude  ) ییایفارغج لوط 

زا ییایفارغج  لوط  طوطخ  دننک . یم  روبع  بونج  لامش و  زا  ییایفارغج  لوط  طوطخ  تسا . نیمز  رود  هب  یضرف  یطخ  ییایفارغج  لوط 
. دنوش یم  متخ  بونج  بطق  هب  هدش ، عورش  لامش  بطق 

. درک ادیپ  نیمز  يور  ناوت  یم  ار  یتیعقوم  ره  ییایفارغج  لوط  ضرع و  يریگ  هزادنا  اب 

(hubble Classification  ) لباه يدنب  هقبط 

هقبط رد  دوش . یم  هدافتـسا  ناشکهک  لکـش  زا  شور  نیا  رد  تساه . ناشکهک  يدـنب  هورگ  کـیکفت و  يارب  یـشور  لـباه  يدـنب  هقبط 
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یچیپرام ياه  ناشکهک  یچیپرام و  ياه  ناشکهک  يوضیب ، ياه  ناـشکهک  دنـشاب : یم  یلـصا  هورگ  هس  ياراد  ناـشکهک  لـباه  يدـنب 
. تساه ناشکهک  فیصوت  يارب  هداس  یهار  اریز  هتفرگ ، رارق  هدافتسا  دروم  يا  هدرتسگ  روط  هب  شور  نیا  يا . هلیم 

. تفرگ تروص  لباه  نیودا  ییاکیرما  سانشرتخا  طسوت  لباه  يدنب  هقبط 

continuous spectrum هتسویپ فیط 

. دوشیم دیلوت  الاب  تظلغ  اب  ای  عیام و  ای  ناشخرد  دماج  دشاب ، مرگ  دناوتیم  هک  يزاگ  هلیسو  هب  هک  تسا  یفیط  هتسویپ ، فیط 
ياهتسویپ فیط  دیشروخ ، رفسوتف  ای  ناشخرد  حطـس  دسریم . رظن  هب  فلتخم  ياهگنر  زا  نامک  نیگنر  کی  دننام  هتـسویپ  فیط  کی 

. دنکیم دیلوت  زمرق  نودام  تاعشعشت  یئرم و  رون  شفنب ، ءاروام  تاعشعشت  زا 
. دنکیم دیلوت  ار  هتسویپ  فیط  کی  یلومعم  پمال  کی  نامالیف 

(absorption spectrum  ) یبذج فیط 

دیلوت یماگنه  یبذج  فیط  کی  دوشیم . دیلوت  هدام  طسوت  یـسیطانغمورتکلا  تاعـشعشت  بذج  ماگنه  هب  هک  تسا  یفیط  یبذج  فیط 
یـصخشم جوم  لوط  رد  تاشعـشت  نیا  درذگب . درـس  هدام  نایم  زا  دراد ، هتـسویپ  فیط  هک  مرگ  یلیخ  عبنم  کی  تاعـشعشت  هک  دوشیم 

دیلوت یبذج  فیط  طسوت  هک  یطوطخ  هیامن  دوشیم . هداد  ناشن  هتسویپ  بانیب  رد  یبذج  طوطخ  زا  وگلا  کی  نیاربانب  دنوشیم ؛ بذج 
. تسا هدش  لیکشت  يداوم  هچ  زا  هراتس  وج  هک  دیوگب  مجنم  کی  هب  تسا  رداق  دوشیم 

 ( بلطم  12 ع ( 

(transit  ) يراهنلا فصن  روبع 

يراهنلا فصن  روبع  دنک . یم  فیـصوت  ار  دیـشروخ  دننام  رگید  مسج  کی  يور  زا  هرهز ، دننام  مسج  کی  روبع  يراهنلا ، فصن  روبع 
هدافتـسا رگ  هدهاشم  صخـش  ییایفارغج  لوط  طخ  ای  راهنلا  فصن  يور  زا  ینامـسآ  مسج  کی  روبع  فیـصوت  يارب  دناوت  یم  نینچمه 

. دوش
. دندید سوبوف  يور  زا  ار  خیرم  راهنلا  فصن  روبع  نادنمشناد 

(Space Age  ) اضفرصع

راب نیلوا  يارب  دش  رداق  ناسنا  هک  دوب  نامز  نیا  رد  تسا . هدـش  هداد  يدالیم  هدس 1900  ياه  ههد  نیرخآ  هب  هک  تسا  یمان  اضف  رـصع 
رد يوروش  ریهامج  داحتا  طسوت  هراوهام  نیلوا  دشاب . نیمز  رادـم  رد  اه  هراوهام  نداد  رارق  يارب  یفاک  تردـق  ياراد  هک  دزاسب  یتکار 

اهراک نیا  دندرک . یم  راک  اه  تکار  يور  اهروشک  زا  يدادـعت  يدالیم  ةدس 1900  لوا  ۀمین  رد  دیدرگ . باترپ  يدالیم  ربتکا 1957   4
. دروآرد باترپ  هب  تارایس ، نیرترود  ۀعلاطم  يارب  ار  یتاقیقحت  ياهامیپاضف  داتسرف و  هام  ةرک  هب  ار  ناسنا 

. مینک یم  یگدنز  اضف  رصع  رد  ام  ۀمه  هزورما 

(X-1 (Scorpius x-1 برقع
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ییات ود  يا  هراتس   X-1 برقع دشاب . یم  نامسآ  رد   X هعشا عبنم  نیرتناشخرد  عبنم  نیا  دشاب . یم   X هعشا عبنم  کی   1 سکیا - برقع 
. تسا

. دنداد رارق  هعلاطم  دروم   X-1 برقع زا  ار   X هعشا ياه  پت  نادنمشناد 

(Scorpius  ) برقع

رد نآ  زا  رگید  یتمـسق  دراد . رارق  یبونج  ةرکمین  رد  برقع  مظعا  تمـسق  دشاب . یم  جوربلا  هقطنم  یکلف  روص  زا  یکی  مدژک  ای  برقع 
برقعلا بلق  ماـن  هب  زمرق  لوغربا  کـی  اـهنآ  رد  هک  دراد  ناـشخرد  ياـه  هراتـس  يدادـعت  یکلف  تروص  نیا  تسا . عقاو  یلامـش  ةرکمین 

. دراد دوجو  زین  يورک  زاب و  يا  هراتس  ياه  هشوخ  يدادعت  برقع  رد  دشاب . یم  ییاتود  ةراتس  کی  هک  دراد ، دوجو 
. تسا برقع  کی  هب  هیبش  یتسار  هب  برقع  دننک  یم  رکف  دارفا  زا  یخرب 

�

(object glass  ) یئیش یسدع 

پوکسلت رد  هک  يزیچ  هب  تسا  پوکسلت  زا  تمسق  نیرتکیدزن  یئیش  یسدع  تسا . يراسکنا  پوکسلت  کی  زا  یتمـسق  یئیـش  یـسدع 
. دوش یم  هدید 

. دوش یم  هدناوخ  یئیش  زین  یهاگ  یئیش  ددع  کی 

(Mercury  ) دراطع

يدامتم ياه  لاس  يارب  تسا . دیشروخ  هب  هرایس  نیرتکیدزن  کچوک و  ةرایس  نیمود  دراطع  تسا . یسمش  ۀموظنم  رد  يا  هرایـس  دراطع 
ناسانشرتخا يارب  پوکسلت  اب  نآ  ندید  هک  تسا ، کیدزن  دیـشروخ  هب  يردق  هب  دراطع  رادم  دوب . مک  رایـسب  دراطع  هب  عجار  تاعالطا 

دراطع زا  يریواصت  امیپاضف  نیا  تشذـگ . دراـطع  زارف  زا  راـب  هس  رنیرام 10  يامیپاضف  يدـالیم  و 1975  لاس 1974  رد  تسا . لکـشم 
هدش لیکشت  میله  زاگ  زا  ًابیرقت  هک  دراد  قیقر  رایسب  يوج  دراطع  تسا . لادوگ  يدادعت  اب  يا  هرخص  نآ  حطس  داد  ناشن  هک  دومن  هیهت 

. درادن دوجو  دراطع  رد  تایح  تسا . ینهآ  میظع  ۀتسه  کی  دراطع  زکرم  هک  دندقتعم  نادنمشناد  تسا .
. دخرچ یم  دوخ  روحم  لوح  هتسهآ  رایسب  دراطع 

(lens  ) یسدع

رد اه  یـسدع  زا  دنـشاب . رعقم  ای  بدـحم  دـنناوت  یم  اه  یـسدع  تسا . ینحنم  نیفرط  اب  فافـش  ۀشیـش  ای  کیتسالپ  زا  يا  هعطق  یـسدع 
یم زکرمتم  ار  يرون  ياه  هعشا  یسدع  کی  ددرگ . یم  هدافتسا  يرون  لیاسو  رگید  یمشچود و  ياه  نیبرود  اه ، نیبرود  اه ، پوکسلت 

. دیامن داجیا  درک ، يرادرب  ریوصت  ای  دید  یمشچ  کی  زا  ار  نآ  ناوتب  هک  حضاو  يریوصت  کی  هک  يروطب  دنک ، یم  مخ  دزاس و 
. دنراد هنیآ  مه  یسدع و  مه  گرزب ، یموجن  ياه  پوکسلت 

(latitude  ) ییایفارغج ضرع 
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طخ زا  هلـصاف  يریگ  هزادـنا  يارب  ییایفارغج  ضرع  زا  تسا . اوتـسا  طخ  يزاوم  هک  تسا  نیمز  رود  هب  یـضرف  یطخ  ییایفارغج ، ضرع 
. دنوش یم  هدیشک  برغ  قرش و  هب  اوتسا  طخ  نییاپ  الاب و  زا  ییایفارغج  ضرع  طوطخ  دوش . یم  هدافتسا  هجرد  مان  هب  يدحاو  اب  اوتسا ،

. دنریگ یم  کمک  ییایفارغج  ضرع  طوطخ  زا  ناشتیعقوم  ندرک  ادیپ  يارب  ناناولم 

(element  ) رصنع

رـصنع دنتـسه . مه  هیبش  رـصنع  کی  ياهمتا  مامت  دـشاب . زاگ  ای  عیام  دـماج ، تروص  هب  دـناوتیم  رـصنع  تسا . هداس  هدام  کـی  رـصنع 
. تفای ناهج  رس  ات  رس  رد  ناوتیم  ار  نژوردیه 

تفای . نیمز  رد  یعیبط  روط  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  رصنع  عون  زا 90  شیب 

( ( Capella نار ) هبارا  افلآ –   ) قویع

هب یلامش  هرکمین  رد  قویع  تسا . بش  نامسآ  ناشخرد  هراتس  نیمشش  قویع  تسا . نار  هبارا  ای  اگیرا  یکلف  تروص  رد  ياهراتس  قویع 
هلصاف رد  قویع  تسا . هدش  لیکشت  مه  هب  کیدزن  هراتـس  زا 3  هک  تسا  ییات  دنچ  هراتـس  کی  نیا  تسا . تیور  لباق  نشور  درز  گنر 

تسا . هدام  کچوک  زب  ینعم  هب  قویع  دراد . رارق  نیمز  زا  يرون  لاس  45

(astrophotography  ) ییاضف يرادربسکع 

رایسب مارجا  یسانشرتخا  ياههژوس  رثکا  تسا . یسانشرتخا  تاعوضوم  زا  ای  بش  نامسآ  زا  يرادربسکع  ییاضف ، يرادربسکع  زا  روظنم 
مک ماسجا  رون  ضرعم  رد  تعاسکی  دودح  دیاش  ینالوط ، یتدم  يارب  تسا  نکمم  ملیف  تسا . لکشم  اهنآ  زا  يرادربسکع  دنرون و  مک 

لابند دـنکیم ، رییغت  اضف  رد  نآ  ياج  هک  یماگنه  ار  رظن  دروم  هژوس  دـیاب  زین  نیبرود  دـخرچیم ، نیمز  هک  هنوگناـمه  دریگ . رارق  رون 
تسا . تاعالطا  بسک  تهج  شور  نیرتهب  تاعلاطم ، یخرب  يارب  زونه  ییاضف  يرادربسکع  دنک .

(astronautics  ) يدروناضف ملع 

یم رارق  هعلاطم  دروم  دنتـسه ، نیـشنرس  نودـب  نیـشنرس و  اب  هک  ییاضف  ياهنیـشام  ملع  نیا  رد  تساضف . رد  ریـس  ملع  يدروناضف  ملع 
زاین نیمز  هبذاج  شـشک  رب  هبلغ  هب  هک  تسا  باترپ  لیاسو  اـی  دـنمورین  ياـهتکار  ناـمتخاس  لـماش  نینچمه  يدروناـضف  ملع  دـنریگ .

. دهدیم رارق  هعلاطم  دروم  ار  اهنآ  ياهتیرومام  امیپاضف و  فلتخم  ياههنوگ  نینچمه  يدروناضف  ملع  دنراد .
. دیوجیم هرهب  دیدج  يژولونکت  نیرخآ  زا  يدروناضف  ملع 

 ( بلطم  3 غ ( 

(sunset  ) دیشروخ بورغ 

. ددرگ یم  نایامن  قفا  زا  نامـسآ  رد  دیـشروخ  ندرک  بورغ  ماگنه  رد  دیـشروخ  ياه  هراـنک  اـی  هبل  هک  تسا  یناـمز  دیـشروخ ، بورغ 
یم تفایرد  ار  دیـشروخ  رون  نیمز ، زا  یتمـسق  نامز ، تدم  نیا  فصن  ًابیرقت  ددرگ . یم  دوخ  روحم  لوح  راب  کی  تعاس  ره 24  نیمز 

دیـشروخ زا  ینـشور  یحاون  دهد ، یم  همادا  دوخ  شخرچ  هب  نیمز  هک  روط  نامه  دشاب . یم  زور  ندرک  یط  لاح  رد  تمـسق  نیا  دـنک .
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. دشاب یم  هدهاشم  لباق  دیشروخ ، برغ  هک  تسا  ینامز  نیا  ددرگ . یم  رود 
. درک ندش  وحم  هب  عورش  بورغ  ماگنه  رد  دیشروخ  رون 

(red giant  ) زمرق لوغ 

یم طسبنم  ای  هدش  زاب  ناشیگدنز  نایاپ  رد  دوخ  یگدـنز  لوط  رد  ناگراتـس  یخرب  تسا . هراتـس  کی  یگدـنز  زا  يا  هلحرم  زمرق ، لوغ 
زا یفعیـض  رون  هک  ددرگ ، یم  لیدبت  دیفـس  ياه  هلوتوک  هب  هدش و  ضبقنم  زمرق  لوغ  سپـس  دـنوش ؛ یم  لیدـبت  زمرق  لوغ  هب  دـندرگ و 

. دنراد لیسگ  دوخ 
. � تسا رتگرزب  دیشروخ  ةزادنا  زا  راب  یلا 400  هک 300  تسا  يا  هراتس  زمرق  لوغ 

(cosmic dust  ) یناهیک رابغ 

رابغ تارذ  نیب ، يریغتم  ياههزادـنا  ياراد  تارذ  نیا  دـنکیم . فیـصوت  دـنوشیم ، تفای  اضف  ياج  ره  رد  ار  رابغ  تارذ  یناهیک ، رابغ 
ياضف رد  تارایس  هام و  حطـس  يور  ياهلادوگ  رد  اهرابغ  نیا  دنراد . رارق  گرزب  ياهگنـس  هولق  ات  نش  هناد  کی  زا  رتکچوک  رایـسب 

. دنهدیم لکش  ار  کیرات  ياهیباحس  عمجت ، رثا  رد  یناهیک  رابغ  تارذ  دنوشیم . تفای  ناگراتس  نیب  ياضف  تارایس و  نیب 
. دوشیم هدناوخ  زین  ياهراتس  نایم  رابغ  ياهرایس و  نایم  رابغ  یناهیک ، رابغ 

 ( بلطم  32 ف ( 

(waxing  ) هدنیازف

لمع تسا . نتفای  شیازفا  لاح  رد  ای  هدش و  دایز  هدنیازف  هام  هزادنا  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا . هام  ياه  تلاح  زا  یکی  فیـصوت  هدـنیازف 
يرتشیب تمسق  نیاربانب  ددرگیم ؛ رب  نیمز  فرط  هب  هام  حطس  طسوت  دیشروخ  هدش  سکعنم  رون  هک  دریگ  یم  تروص  لیلد  نیا  هب  قوف 

. تسا هدنهاک  هدنیازف ، داضتم  دوشیم . تیور  نآ  زا 
دشابیم . لماک  هام  کی  ون و  هام  کی  نیب  تلاح  هدنیازف ، هام  کی 

(twilight  ) قفش رجف و 

دیـشروخ رون  ۀلیـسو  هب  نامـسآ  هک  یماگنه  هب  دیـشروخ  بورغ  زا  دـعب  عولط و  زا  لبق  تسا  ینامز  نیا  تسا . نامز  کی  قفـش ، رجف و 
. دـیخرچ دـهاوخ  دیـشروخ  هب  ور  نآ  حطـس  زا  هطقن  کـی  دوـخ ، روـحم  لوـح  نیمز  یـشخرچ  تکرح  رد  تسا . هدـش  نـشور  یکدـنا 
را نیمز  حطـس  رد  هطقن  نامه  بورغ ، رد  دـنک . یم  نشور  رجف  ماگنه  رد  ار  نامـسآ  دـشاب ، تیؤر  لباق  دوخ  هک  نیا  زا  لـبق  دیـشروخ 

رییغت بش  هب  زور  لماک  ییانـشور  زا  رون  دـشابن ، تیؤر  لباق  دیـشروخ  رون  هک  یتقو  قفـش  ماـگنه  هب  دـینادرگ . دـهاوخ  يور  دیـشروخ 
. تفای دهاوخ 

. تسا هاتوک  رایسب  اوتسا  رد  قفش  رجف 

(transmitter  ) هدنتسرف
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شخپ ار  نآ  ای  دتسرف  نوریب  ار  نآ  دنک و  دیلوت  ار  ییویدار  جوم  کی  دناوت  یم  هک  تسا  ینیشام  هدنتسرف  تسا . نیـشام  کی  هدنتـسرف 
هب ییویدار  پت  نتنآ  قیرط  زا  دوش . یم  نآ  ندرب  نتنآ  يور  رب  نآ و  تردـق  شیازفا  پت  نتخاس  يارب  یتازیهجت  لماش  هدنتـسرف  دـنک .

. ددرگ یم  لاسرا  اضف 
. دش دهاوخ  تفایرد  هدنریگ  کی  طسوت  ددرگ ، یم  لاسرا  هدنتسرف  هلیسو  هب  هک  ییویدار  پت 

(star catalogue  ) ناگراتس تسرهف 

، هراتـس کی  تیعقوم  نتفای  یگنوگچ  لماش  تسا  نکمم  تاـعالطا  نیا  تسا . ناگراتـس  رد  یتاـعالطا  تسیل  کـی  ناگراتـس ، تسرهف 
ياه هراتـس  تسیل  دناوت  یم  نینچمه  ناگراتـس  تسرهف  دشاب . دنوش ، یم  هدید  هقطنم  کی  رد  هک  ییاه  هراتـس  مامت  هراتـس و  کی  ردق 

. دهد هئارا  ار  يا  هراتس  ياه  هشوخ  ای  ییاتود 
. دروآ رد  تسیل  تروص  هب  دوب ، ردق 6  زا  رتناشخرد  هک  ار  یناگراتس  مامت  ناگراتس  تسرهف 

(splashdown  ) بآ رد  دورف 

هب نادروناضف  دشاب ، یم  هدافتسا  لباق  راب  نیدنچ  هک  ییاضف  لتاش  زا  لبق  تسا . نیمز  هب  نادروناضف  رورف  ۀظحل  فیصوت  بآ ، رد  دورف 
نییاپ هتـسهآ  رتچ ، کمک  اب  هک  دوب  هدیدرگ  یحارط  يروط  یهدـنامرف  ۀنیفـس  دنتـشگ . یم  زاب  نیمز  وج  هب  یهدـنامرف  وان  کی  ۀلیـسو 

. دتفا یم  بآ  لخاد  هب  گرزب  مسج  کی  هک  تسا  ینامز  فیصوت  بآ  رد  دورف  تسشن . یم  ایرد  رد  یمارآ  هب  هدمآ و 
. دوب هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  ولوپآ  نادروناضف  يارب  بآ  رد  دورف  يارب  مارآ  سونایقا 

(space probe  ) یتاقیقحت يامیپاضف 

تارایس و رامقا ، هب  عجار  تاعالطا  بسک  يارب  ییاه  تیرومأم  اهنآ  دنشاب . یم  نیـشنرس  نودب  ییاضف  ياهزاورپ  یتاقیقحت ، يامیپاضف 
يارب ار  ییاـهرازبا  هک  دنتـسه  یلیاـسو  نینچمه  یتاـقیقحت  ياـهامیپاضف  دـنراد . نآ  زا  رتارف  یـسمش و  هموظنم  رد  دوـجوم  مارجا  رگید 

یم رارق  هدافتـسا  دروم  رتکیدزن  تارایـس  يارب  هک  یتاقیقحت  ياهامیپاضف  دـننک . یم  لمح  دوخ  اب  نیمز  هب  تاعالطا  نداتـسرف  طـبض و 
، دـنور یم  اضف  قمع  هب  هک  یتاـقیقحت  ياـهامیپاضف  دـننک . یم  هدافتـسا  يژرنا  ندروآ  تسد  هب  يارب  يدیـشروخ  تاحفـص  زا  دـنریگ ،

. دنوش یم  هداد  ورین  يا  هتسه  يژرنا  طسوت 
. دنزاس یم  مهارف  ار  یتاقیقحت  ياهامیپاضف  اب  ینیمز  ياه  هاگتسیا  طابترا  ندرک  رارقرب  ناکما  يوق ، ییویدار  يا  هتسه  ياه  هدنتسرف 

(Spacecraft  ) امیپاضف

اهنآ دنتسه . دوخ  زاین  دروم  يژرنا  ياراد  اهامیپاضف  دراد . تیرومأم  کی  امیپ  اضفره  دنک . یم  راک  اضف  رد  هک  تسا  يا  هلیسو  امیپاضف 
رد اهامیپاضف  یخرب  دـننک . یم  رارقرب  طابترا  تیرومأم  لرتنک  زکارم  ینیمز و  ياه  هاگتـسیا  اـب  هک  دـنراد  يوق  ییاـهرتویپماک  نینچمه 

، تاطابترا لماش  هک  دنراد  يددعتم  ةدافتسا  دراوم  اهامیپاضف  دنشاب . یم  يا  هرایس  نیب  رگید  یخرب  دندرگ . یم  نیمز  رود  هب  دوخ  رادم 
. دوش یم  یملع  تادهاشم  اوه و  عضو  یسررب 

. دشاب نیشنرس  نودب  ای  نیشنرس  اب  دنناوت  یم  امیپ  اضف  کی 
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(space  ) اضف

تاعـشعشت یـسیطانغم ، ياه  نادیم  ياراد  اضف  تسین . یلاخ  لماک  روط  هب  اضف  دـشاب . یم  ناهج  مارجا  مامت  نیب  یحاون  فیـصوت  اضف ،
یتاقیقحت ياهامیپاضف  اه و  هراوهام  اه ، پوکـسلت  زا  هدافتـسا  اب  اضف  دشاب . یم  رابغ  تارذ  نژوردـیه و  زاگ  ياهربا  یـسیطانغمورتکلا ،

. دریگ یم  رارق  شواک  دروم 
. دوش یمن  لماش  ار  ناگراتس  ای  تارایس  وج  اضف ،

(solar activity  ) يدیشروخ تیلاعف 

، يدیـشروخ ياه  هرارـش  يدیـشروخ ، ياه  هکل  لماش  تیلاعف  نیا  تسا . دیـشروخ  ییاز  يژرنا  تیلاـعف  فیـصوت  يدیـشروخ ، تیلاـعف 
ره يدیشروخ  ياه  هکل  دادعت  ًالثم  تسا . رییغت  رد  يدیـشروخ  تیلاعف  تلاح  هک  دنا  هتفایرد  نادنمـشناد  دوش . یم  اه  هنابز  اه و  لعـشم 

. دنک یم  رییغت  لاس   11
. دنداد رارق  هعلاطم  دروم  ار  يدیشروخ  تیلاعف  نادنمشناد ، زا  يدادعت 

(Pioneer space probe  ) رینویاپ یتاقیقحت  ياهامیپاضف 

. دـندرک دـیدزاب  لحز  يرتشم و  هرهز ، زا  هک  دـندوب  نیـشنرس  نودـب  یتاقیقحت  ياهامیپاضف  يرـس  کی  رینویاپ  یتاقیقحت  ياـهامیپاضف 
. دنراد ار  تسد  رود  ناگراتس  هب  نتفر  دصق  هتفر ، ینوریب  ياضف  هب  اهنآ  زا  یخرب 

. دومن هیهت  ار  هرهز  حطس  زا  هشقن  نیلوا  رینویاپ  یتاقیقحت  يامیپاضف  کی 

(photosphere ( ) رهپس رون   ) رفسوتف

. دشاب یم  نیولک  ۀجرد  دودح 6000  حطس  نیا  ترارح  ۀجرد  تسا . دیشروخ  ناشخرد  حطس  مان  رفسوتف 
. دهد یم  ترارح  رون و  نیمز  هب  رفسوتف  زا  هدش  عطاس  یسیطانغمورتکلا  يژرنا 

(photon  ) نوتوف

هدش هتخاس  اه  نوتوف  مان  هب  اه  هتسب  زا  ییاه  هورگ  زا  یسیطانغم  ورتکلا  جاوما  تسا . یسیطانغمورتکلا  تاعشعشت  زا  يا  هرذ  نوتوف  کی 
. دنا

. تسا يرون  متناوک  کی  نوتوف  کی  رگید  مان 

(phobos  ) سوبوف

رتمولیک لوط و 20  رتمولیک  طقف 27  رمق  نیا  تسا . کچوک  رایسب  سوبوف  تسا . نآ  دوجوم  رمق  ود  زا  خیرم  رمق  نیرتگرزب  مان  سوبوف 
. دراد ضرع 

. دراد دوجو  يرایسب  ياه  لادوگ  نآ  حطس  رد  هتشاد و  نوزومان  هرهچ  سوبوف 
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(New General Catalogue  ) دیدج یمومع  تسرهف 

رب 13000 غلاب  دـیدرگ . زاغآ  يدالیم  لاس 1888  زا  تسرهف  نیا  ۀـیهت  تساـضف . رد  دوجوم  مارجا  زا  یتسرهف  دـیدج ، یمومع  تسرهف 
. دنناشکهک اهنآ  دودح 12000  رد  دراد و  دوجو  تسرهف  نیا  رد  مرج 

. دنوش یم  هتخانش   NGC دنوشیپ هرامش و  کی  طسوت  تسرهف  نیا  رد  دوجوم  مارجا 

(Messier's catalogue  ) رییسم تسرهف 

شیپ لاس  زا 200  شیب  رییسم  زلراچ  يوسنارف  سانـشرتخا  طسوت  تسرهف  نیا  تسا . نامـسآ  رد  دوجوم  مارجا  زا  یتسیل  رییـسم  تسرهف 
فرح M و طسوت  تسرهف  نیا  رد  دوجوم  مارجا  دننک . یم  هدافتسا  رییـسم  تسرهف  زا  زونه  ناسانـشرتخا  هزورما  تسا . هدش  يروآدرگ 

. دنوش یم  هتخانش  ددع  کی 
. دنسانش یم   M.31 ةرامش رییسم ، تسرهف  ساسا  رب  ار  یچیپرام  يادیم  وردنآ  ناسانشرتخا 

(Mariner Probes  ) رنیرام یتاقیقحت  ياهامیپاضف 

دراطع خـیرم و  هرهز ، رانک  زا  هک  دـندوب  نیـشنرس  نودـب  ییاکیرما  یتاقیقحت  ياهامیپاضف  زا  يرـسکی  رنیراـم  یتاـقیقحت  ياـهامیپاضف 
. دیدرگ باترپ  يدالیم  لاس 1962  رد  رنیرام  یتاقیقحت  يامیپاضف  نیلوا  دنتشذگ .

. دومن لاسرا  نیمز  هب  ار  ییاه  سکع  درک و  روبع  دراطع  رانک  زا  رنیرام 10  يدالیم ، ربماسد 1973  رد 

(luna Probes  ) انول یتاقیقحت  ياهامیپاضف 

نیا تفرگ . تروـص  هاـم  زا  اـمیپاضف  طـسوت  هک  دـندوب  نیـشنرس  نودـب  ياهرفـس  زا  يا  هعوـمجم  لـماش  اـنول  یتاـقیقحت  ياـهامیپاضف 
زا ار  اه  سکع  نیلوا  يانول 3  لاس  نامه  رد  دش . باترپ  يدالیم  لاس 1959  رد  يانول 1  دندیدرگ . باترپ  ریهامج  داحتا  زا  اهامیپاضف 

. درک لاسرا  تسا ، تیؤر  لباق  ریغ  نیمز  يور  زا  هک  هام  فرط  نآ 
. دمآ دورف  هام  يور  هب  نیمز  زا  هک  دوب  ياءیش  نیلوا  يانول 2 

(frequency  ) سناکرف

جاوـما دریگ . یم  هزادــنا  ار  زیچ  کـی  نداـتفا  قاــفتا  تاــعفد  دادــعت  سناــکرف  تـسا . يریگ  هزادــنا  تـیمک  عوـن  کــی  سناــکرف ،
کی رد  صخـشم  هطقن  کی  رد  يروبع  جاوما  دادعت  سناکرف ، نتفای  يارب  دنتـسه . يریگ  هزادنا  لباق  سناکرف  طسوت  یـسیطانغمورتکلا 

. دنوش یم  يریگ  هزادنا  هیناث 
. دنراد  X هعشا هب  تبسن  يرتمک  سناکرف  ییویدار  جاوما 

(Freedom ( ) افلآ  ) مُدیرف

طسوت ییاضف  هاگتسیا  نیا  دوش .) یم  هتخانـش  یللملا  نیب  ییاضف  هاگتـسیا  مان  اب  ناریا  رد   ) تسا ییاضف  هاگتـسیا  ةژورپ  کی  مان  مُدیرف ،
دناوتب هک  دوب  گرزب  یفاک  ردـق  هب  لودـم  ره  دـش . يزادـنا  هار  هتخاس و  اپورا  ییاضف  سناژآ  نپاژ و  اداـناک ، اـکیرما ، هدـحتم  تـالایا 
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رایـسب يدیـشروخ  هحفـص  راهچ  طسوت  اهنآ  يژرنا  دـندش و  هیهت  اوه  اب  اه  لودـم  دـنک . لاغـشا  ار  ییاضف  لتاش  کی  راب  لمح  تمـسق 
. دوب هدیدرگ  هیهت  گرزب 

. تفرگ رارق  رتمولیک  عافترا 450  هب  يرادم  رد  مُدیرف 

(filter  ) رتلیف

هک ییاهرتلیف  دریگ . رارق  هدافتسا  دروم  نیبرود  ای  پوکسلت  طسوت  تسا  نکمم  رتلیف  تسا . کیتسالپ  ای  هشیش  زا  یگنر  يا  هحفص  رتلیف 
. دنریگ یم  رارق  هدافتـسا  دروم  تارایـس  ةدهاشم  عقوم  رد  رتهب  يریواصت  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـنا ، هدـش  تسرد  یگنر  ياه  هشیـش  زا 

لمع نیا  دـندرگ . عقاو  هدافتـسا  دروم  یـسیطانغمورتکلا  تاعـشعشت  ۀـعلاطم  تهج  اهدـناب  جوم  لوط  ندرک  مک  يارب  دـنناوت  یم  اهرتلیف 
. دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  يرون  یگدولآ  ندرب  نیب  زا  يارب  اهرتلیف  نینچمه  دوش . یم  يرتنشور  تاعالطا  ندروآ  تسد  هب  ثعاب 

. درک هدافتسا  رتلیف  کی  زا  هرایس ، زا  يرتهب  سکع  نتفرگ  يارب  وا 

(extra-vehicular activity) (EVA  ) ياهلیسوارف تیلاعف 

ریهامج داحتا  زا  درون  ناـهیک  کـی  داد ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  هک  یـصخش  نیلوا  تساـضف  رد  ندز  مدـق  فیـصوت  ياهلیـسو ، ارف  تیلاـعف 
ماجنا ییاضف  سابل  ندیشوپ  اب  دیاب  ياهلیسوارف  ياهتیلاعف  مامت  درک . كرت  ار  دوخـسو  دوخ  يامیپاضف  هقیقد  يارب 10  وا  دوب . يروروش 

. دـندوب هدـش  هتـسب  دوخ  هلیـسو  هب  ییاهبانط  اب  دـندرک ، كرت  ار  دوخ  ياهامیپاضف  هک  ییاـهدرون  ناـهیک  اـهدروناضف و  نیلوا  ددرگ .
. دندرک هدافتسا  رادنیشنرس  يرونام  دحاو  کی  زا  ریخا ، ياهامیپاضف  نادروناضف 
. تسا زاین  دروم  ناشیامیپاضف  ریمعت  تهج  نادروناضف  يارب  ياهلیسوارف  تیلاعف 
(Extreme Ultraviolet Explorer (EUVE  ) شفنبارف قوف  رگشواک 

ءاروام عبانم  ۀمه  نوماریپ  یتاعالطا  دیاب  تیرومأم  نیا  تسا . هدیدرگ  یحارط  اسان  ۀلیسو  هب  هک  تسا  یتیرومأم  شفنبارف  قوف  رگشواک 
ۀیاس رد  یتاعالطا  دیخرچ و  دهاوخ  دیـشروخ  رود  هب  امیپاضف  دنک . يروآ  عمج  دنوش ، تفای  دـنناوت  یم  دیـشروخ  کیدزن  هک  یـشفنب 

. درک دهاوخ  يروآ  عمج  نیمز  طسوت  هدش  داجیا 
. درک دهاوخ  هدافتسا  پوکسلت  راهچ  زا  شفنبارف  قوف  رگشواک 

(extraterrestrial  ) ینیمزارف

. دوـشیم هدافتـسا  ناـهج  ياـجک  ره  رد  دنمـشوه  تاـیح  يارب  نینچمه  هملک  نیا  تـسا . نـیمز  ءارواـم  رد  زیچ  ره  فیـصوت  ینیمز  ارف 
دشابیم . ینیمزارف  تایح  ندرک  ادیپ  لابند  هب  دنمشوه  ینیمزارف  همانرب  يارب  تاقیقحت 

(extragalactic  ) یناشکهکارف

. تسا يریش  هار  ناشکهک  ءاروام  رد  زیچ  ره  فیصوت  یناشکهکارف ،
تسا . یناشکهکارف  ادموردنآ  ناشکهک 

(distances of the stars  ) ناگراتس هلصاف 
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دعب نیمز  هب  هراتس  نیرتکیدزن  یلو  دراد . هلـصاف  نیمز  زا  رتمولیک  نویلیم  طقف 150  دیشروخ  تسا . دایز  رایسب  نیمز  زا  ناگراتس  هلـصاف 
نیمز زا  رتـمولیک  نویلیم  نویلیم  ای 40  يرون  لاـس  هراتـس 26/4  نیا  تسا . سروطنق  افلآ  هموظنم  رد  سروطنق  اهیـسکورپ  دیـشروخ ، زا 
. دنوشیم ادیپ  رظنم ) فالتخا   ) سکالاراپ طسوت  دنراد ، هلصاف  نیمز  زا  يرون  لاس  دودح 300  ات  هک  یناگراتس  لصاوف  دراد . هلصاف 

تسا . صخشمان  یلیخ  تسدرود  ناگراتس  زا  یخرب  لصاوف 

(commander  ) هدنامرف

فیاظو زاورپ و  ياهحرط  دناوتیم  هدنامرف  تسا . هورگ  ءاضعا  ریاس  تمالـس  لوئـسم  وا  تسا . هورگ  دشرا  وضع  کی  امیپاضف  هدـنامرف 
تاروتـسد دـیاب  هدـنامرف  نینچمه  دـهد . رییغت  دـنکیم ، دـیدهت  ار  امیپاضف  ای  هورگ  تمالـس  رطخ ، هک  یعقوم  رد  ار  هورگ  ءاضعا  ریاـس 

. دریگیم ماجنا  تیرومام  فادها  مامت  هک  دوشیم  نئمطم  وا  دهد . ماجنا  ار  زاورپ  ینیمز  لرتنک  نیلوئسم 
دناهدرک . ظفح  ار  دوخ  تمالس  هنازور  شزرو  اب  هورگ  دارفا  هک  دنک  ادیپ  نانیمطا  یتسیاب  هدنامرف 

(command  ) نامرف

ار اهلانگیس  نیا  هک  هاگتسد  ای  ناسنا  هلیسو  هب  لامعا  زا  يدادعت  دهدیم  روتسد  نامرف  تسا . لمعلاروتسد  کی  ای  لانگیـس  کی  نامرف ،
رد هک  دهد  روتـسد  امیپاضف ، ياهنیبرود  هب  هدـش  هداتـسرف  ای  یلاسرا  لانگیـس  تسا  نکمم  لاثم  يارب  دریذـپ . ماجنا  دـننکیم ، تفایرد 

رتویپماک هب  هک  دـشاب  يرتویپماک  همانرب  کی  هب  یلمعلاروتـسد  تروص  هب  تسا  نکمم  نامرف  نیا  دـننک . راـک  هب  عورـش  صخـشم  ناـمز 
. دهدب يراک  روتسد 

. دنک ضوع  ار  ریسم  هک  داد  روتسد  امیپاضف  هب  نامرف 

(Cassini spacecraft  ) ینیساک يامیپاضف 

امیپاضف نیا  تسا . هدش  يزیر  حرط  يدالیم  لیروآ 1996  يارب  امیپاضف  نیا  باترپ  تسا . ياهرایس  نیب  ییامیپاضف  ینیـساک  يامیپاضف 
. دیسر دهاوخ  لحز  هرایس  رادم  هب  يرتشم  نیمز و  رذگرانک  زا  سپ  يدالیم  ربتکا 2002  رد 
داد . دهاوخ  ام  هب  هتشذگ  هب  تبسن  لحز  هعلاطم  اب  هطبار  رد  یلصفم  رایسب  تایئزج  ینیساک 

(burster  ) هدنناشف

دوخ جوا  هب  هیناـث  کـی  زا  رتمک  رد  زاـغآ و  یناـهگان  روط  هب  شناـشفا  دـناشف . یم  نوریب  هب  ار  يوق   X هعـشا هک  تسا  یمرج  هدنناشف ،
دـسریم رظن  هب  دـنکیم . رییغت  اهزور  اـت  اـهتعاس  زا  اـههناشف  نیب  لـصاوف  دوریم . نیب  زا  یمارآ  هب  هقیقد  کـی  رد  سپـس  دـسریم و 

دیدش و راجفنا  کی  بجوم  نیا  دنریگیم . تروص  هلاچهایس  ای  دیفس  هلوتوک  دننام  یناگراتس  يور  رب  مارجا  طوقـس  ماگنه  هب  اههناشف 
. دوشیم ياهتسه  امرگ  تدم  هاتوک 

تسا . هدش  تفای  ام  ناشکهک  رد   X هعشا هدنناشف  زا 30  شیب 

(blazar  ) هدنزورف
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. دریگیم تروـص  هدـنزورف  يزکرم  طاـقن  رد  يژرنا  رپ  ياهدـنیآرف  دـنکیم . فیـصوت  ار  ناـشکهک  کـی  هک  تسا  ياهـملک  هدـنزورف 
تعرـس دودح  یتعرـس  اب  تج  يزاگ  ياههناشف  لاعف ، ياهناشکهک  زکرم  زا  ًالومعم  دنتـسه  ییویدار  جاوما  عبانم  اههدـنزورف  نینچمه 

. دشاب اههناشف  دید  ینایاپ  هطقن  تسا  نکمم  هدنزورف  دننکیم . ناروف  رون 
دناهداد . رارق  هعلاطم  دروم  ار  هدنزورف  زا  هدش  عطاس  رون  رییغت  یگنوگچ  نادنمشناد 

(atmospheric pressure  ) يوج راشف 

راشف نیا  دنکیم . يریگهزادنا  دوش ، یم  دراو  نییاپ  هب  ور  وج  هطقن  ره  رد  هک  ار  ییورین  شور  نیا  تسا . يریگهزادنا  کی  يوج ، راشف 
، عبرم رتم  رب  نتوین  ياهدحاو  بسح  رب  دناوتیم  يوج  راشف  دـیآیم . دوجو  هب  رظن  دروم  هطقن  يالاب  رد  وج  رد  دوجوم  زاگ  نزو  طسوت 

. تسا عبرم  رتم  رب  نتوین  نیمز 325  حطس  رد  يوج  راشف  درادناتسا  تلاح  دوش . يریگهزادنا  رفسمتا  ای  راب  یلیم 
تسا . رابیلیم  دودح 90000  رد  هرهز  حطس  رد  يوج  راشف 

(astronaut  ) دروناضف

هاگتـسیا هب  هک  ینادرون  ناهیک  اکیرما و  ییاضف  لتاش  نادروناضف  دنک . زاورپ  اضف  رد  ات  تسا  هدید  میلعت  هک  تسا  ینز  ای  درم  دروناضف 
راک هب  رداق  دیاب  اهنآ  دـندوب . هدـید  ار  يرتشیب  تامیلعت  یلبق ، نادرون  ناهیک  نادروناضف و  تبـسن  هب  دـندرک ، زاورپ  يوروش  ریم  ییاضف 

کمک يارب  دیاب  نینچمه  اهنآ  دنشاب . نیمز  يور  رد  زاورپ  ناگدننک  لرتنک  اب  ندرک  راک  زین  امیپاضف و  رد  هورگ  ءاضعا  رگید  اب  ندرک 
. دنشاب هدامآ  اهترورض  عفر  هورگ و  هدید  بیسآ  ای  ضیرم  ءاضعا  هب 

دوب . نابلخ  کی  دح  رد  دندوب ، هدید  هک  یمیلاعت  یمامت  هیلوا  نادروناضف 

(ablation  ) شیاسرف

نیا یماگنه  تسا . گنـس  باهـش  کی  ای  امیپاضف  کی  دننام  ءیـش  کی  ییالاب  ياه  هیال  ندش  راخب  ای  ندش  بوذ  شیاسرف ، زا  روظنم 
ار كاکطصا  هلیسوب  هدش  داجیا  ترارح  زا  یشخب  شیاسرف ، دنیآرف  دوش . نیمز  وج  دراو  دایز  رایسب  تعرـس  اب  ءیـش  هک  دتفایم  قافتا 

. دوشیم نیمز  وج  هب  تشگزاب  ماگنه  هب  نآ  نتخوس  زا  عنام  امیپاضف ، کی  یترارح  رپس  شیاسرف  دنکیم . فرصم 
هدش یحارط  یترارح  رپس  کی  دـننام  تشگزاب ، ماگنه  رد  شیاسرف  ربارب  رد  امیپاضف  ظفح  روظنم  هب  كوتسو 1  يامیپاضف  ینوریب  هیال 

. دوب

 ( بلطم  13 ق ( 

(shepherd moons  ) ینابش ياهرمق 

هقلح ياج  همه  رد  اهنآ  دنخرچ . یم  هرایـس  رود  رادـم  رد  اتود  اتود  اهرمق  نیا  دنـشاب . یم  لحز  ةرایـس  یعیبط  ياهرمق  ینابـش  ياهرمق 
. دننک یم  ظفح  هقلح  رد  ار  دوخ  ياج  یشنارگ  ششک  ۀلیسو  هب  هک  دسر  یم  رظنب  دنراد و  رارق 

. دنتسه  F ۀقلح تمسق  رد  دوجوم  ینابش  ياهرمق  سوتمورپ ، ارودناپ و 
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(shepherd moons  ) ینابش ياهرمق 

هقلح ياج  همه  رد  اهنآ  دنخرچ . یم  هرایـس  رود  رادـم  رد  اتود  اتود  اهرمق  نیا  دنـشاب . یم  لحز  ةرایـس  یعیبط  ياهرمق  ینابـش  ياهرمق 
. دننک یم  ظفح  هقلح  رد  ار  دوخ  ياج  یشنارگ  ششک  ۀلیسو  هب  هک  دسر  یم  رظنب  دنراد و  رارق 

. دنتسه  F ۀقلح تمسق  رد  دوجوم  ینابش  ياهرمق  سوتمورپ ، ارودناپ و 

(Sagittarius  ) سوق

یبونج یحاون  یبونج و  ةرکمین  رد  سوق  تسا . جوربـلا  هقطنم  یکلف  روص  زا  یکی  سوق  تسا . یکلف  تروـص  کـی  زادـناریت  اـی  سوـق 
سوق نینچمه  دـشاب . یم  ناشخرد  یناگراتـس  ياراد  هدـناشوپ و  ار  نامـسآ  زا  یمظعا  تمـسق  سوق  تسا . تیؤر  لباق  یلامـش  ةرکمین 

بادرم یباحـس  هخاش و  هس  یباحـس  اه ، یباحـس  نیا  نیب  رد  دریگ . یمرب  رد  زین  ار  اه  یباحـس  يا و  هراتـس  ياه  هشوخ  زا  يدایز  دادعت 
. دنراد رارق 

. دراد رارق  سوق  تشپ  رد  يریش  هار  ناشکهک  زکرم 
�

(poles  ) اه بطق 

رد بوـنج  بـطق  یلامـش o90 و  ییاـیفارغج  ضرع  رادـم  رد  ناگلامـش  رد  لامـش  بطق  دنـشاب . یم  نیمز  حطـس  رب  هطقن  ود  اـه  بـطق 
. دراد رارق   o90 یبونج ییایفارغج  ضرع  رادم  رد  ناگبونج 

. دنا هدش  هدیشوپ  میخض  ۀیال  کی  اب  بطق  ود  ره 

(Newton's laws of motion  ) نوتوین تکرح  نیناوق 

راتفر یگنوگچ  اهنآ  دندش . هتخانـش  يدالیم  ةدس 1600  رخاوا  رد  نتوین  كازیارس  یـسیلگنا  نادنمـشناد  طسوت  نوتوین  تکرح  نیناوق 
. دننک یم  فیصوت  ار  كرحتم  ءایشا 

. دننک یم  فیرعت  ار  لمعلا  سکع  باتش و  یسرنیا ، نتوین  تکرح  نیناوق 

(moon ( ) هام  ) رمق

رمق دراطع ، دننام  تارایـس  یخرب  دندرگ . یم  دیـشروخ  رود  هب  يرادم  رد  دوخ  ةرایـس  اب  هک  دنتـسه  یعیبط  ياهرمق  هرایـس ، کی  رامقا 
. دراد رمق  لقادح 23  لحز  دنراد . رمق  يدایز  دادعت  سوناروا  دننام  يرگید  تارایس  دنرادن .

. دشاب یم  ات  لقادح 15  نآ  ياهرمق  دادعت  یلو  دراد  رمق  دنچ  سوناروا  هک  دنتسین  نئمطم  ناسانشرتخا 

(magnitude  ) ردق

. دوش یم  يریگ  هزادنا  دادعا  طسوت  ردق  تسا . حلسم  ریغ  مشچ  اب  نآ  ندش  هدید  ماگنه  هب  اضف  رد  ءیش  کی  ششخرد  فیـصوت  ردق ،
. تسا رتشیب  نامسآ  رد  يوامس  مرج  ششخرد  دشاب ، رتکچوک  ردق  دادعا  هچ  ره 
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. تسا ردق 4/1  ياراد  گنهابش )  ) ینامی يارعش  ینعی  هراتس  نیرتناشخرد 
�

(Keplers Iaws (plural  ) رلپک نیناوق 

ياه لاـس  نیب  رلپک  سناـهوی  یناـملآ  سانـشرتخا  ۀلیـسو  هب  نیناوق  نیا  دنتـسه . تارایـس  تکرح  دروم  رد  نیناوق  يرـسکی  رلپک  نیناوق 
یم لکـش  یـضیب  ای  یغرم  مخت  ییاهرادـم  رد  دیـشروخ  رود  هب  تارایـس  هک  درک  تباث  رلپک  دـندیدرگ . میظنت  يدالیم  ات 1618   1609

. دندرگ
. دندیدرگ عضو  تارایس  تاکرح  ۀعلاطم  اه  لاس  ساسا  رب  رلپک  نیناوق 

(Hyades ( ) ییایرد نایروح   ) صیالق

هراتس هشوخ  نیرتکیدزن  هشوخ  نیا  تسا . واگ  ای  روث  یکلف  تروص  رد  زاب  ۀشوخ  کی  هشوخ  نیا  تسا . يا  هراتـس  ۀشوخ  کی  صیالق 
. دراد هلصاف  نیمز  زا  يرون  لاس  صیالق 130  يا  هراتس  ۀشوخ  تسا . نیمز  هب  يا 

. دنزاس یم   V لکش کی  صیالق ، يا  هراتس  ۀشوخ  رد  ناگراتس  نیرتناشخرد 

(A (Centaurus A سروطنق

رد  A سروطنق تسا . نامـسآ  رد  دنمتردق  ییویدار  عبنم  نیموس   A سروطنق تسا . گرزب  ییویدار  ناـشکهک  نیرتکیدزن   A سروطنق
. تسا هدـش  عطق  طسو  زا  کیرات  ياهرابغ  زا  هتـشر  کی  طسوت  هک  دـسریم  رظن  هب  درگ  ای  يورک  ناشکهک  کی  تروص  هب  اـهسکع 

. تسا نآ  لخاد  دیدش  ياهتیلاعف  دوجو  زا  یناشن  هک  تسا   X هعشا يوق  عبنم  کی  نینچمه   A سروطنق
دراد . رارق  ام  ناشکهک  زا  يرون  لاس  نویلیم  هلصاف 13  رد   A سروطنق

(artificial satellite ( ) هراوهام  ) یعونصم رمق 

رمق نـیلوا  کینتوپـسا 1  ددرگیم . قـالطا  دوش ، باـترپ  رگید  هرایـس  اـی  نیمز  هرک  رادـم  هب  هک  ییاـمیپاضف  ره  هب  یعونـصم  رمق  کـی 
باـترپ اـضف  هب  یعونـصم  رمق  رازه  نیدـنچ  سپ  نآ  زا  تـفرگ ؛ رارق  رادـم  رد  يدـالیم  ربتکا 1957  مراـهچ  رد  هک  دوب  اـیند  یعونـصم 

. دنوشیم اوه  عضو  ینیبشیپ  رود و  هار  زا  لرتنک  تاطابترا ، یسانشرتخا ، لماش  هک  دنراد  يدایز  هدافتسا  دراوم  اههراوهام  دناهدش .
دننیشنرس . نودب  یعونصم  ياهرمق  رثکا 

(apparent magnitude  ) يرهاظ ردق 

هلصاف هراتس ، یعقاو  ششخرد  هب  یگتسب  يرهاظ  ردق  ددرگیم . قالطا  دوشیم  تیور  نیمز  زا  هک  نآ  ششخرد  هب  هراتـس  يرهاظ  ردق 
ردق طسوت  ناگراتس ، یعقاو  شـشخرد  صیخـشت  هار  اهنت  دراد . نیمز  هراتـس و  نیب  داوم  هلیـسو  هب  هدش  بذج  رون  رادقم  نیمز و  زا  نآ 

. دریذپیم تروص  اهنآ  قلطم 
دنتسه . ردق 6  دنوشیم ، هدید  حلسم  ریغ  مشچ  اب  بوخ  طیارش  تحت  هک  یناگراتس  نیرترون  مک 
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�

(absolute magnitude  ) قلطم ردق 

. دومن هدهاشم  يرون  لاس  ای 6/32  کسراپ  هلصاف 10  زا  ناوتب  ات  دشاب  هتشاد  دیاب  هراتس  کی  هک  تسا  .م ) ییانـشور  ) يردق قلطم ، ردق 
رتناشخرد ربارب  دص  ردق 1 ، اب  هراتس  کی  دراد . دوشیم ، هدید  ناسنا  مشچ  طسوت  هک  یماگنه  هب  هراتس  ششخرد  هب  یگتـسب  رادقم  نیا 

. تسا ردق 6  اب  هراتس  کی  زا 
رتناشخرد دیشروخ  زا  راب  بنذ 70000  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هک  دراد  تواـفت  بیرض 11  کی  دیـشروخ  قلطم  ردق  اب  بنذ  قلطم  ردق 

. تسا

 ( بلطم  36 ك ( 

(Whirlpool Galaxy  ) یبادرگ ناشکهک 

زا يرون  لاس  نویلیم  دودـح 13  رد  ناشکهک  نیا  تسا . يزات  ياهگس  یکلف  تروص  رد  چـیپرام  ناشکهک  کی  یبادرگ ، ناـشکهک 
ياـهوزاب نیارباـنب  دراد ؛ رارق  نیمز  هب  ور  ناـشکهک  نیا  تسا . رتکچوک  يریـش  هار  ناـشکهک  زا  یبادرگ  ناـشکهک  دراد . هلـصاف  نیمز 

. دنراد دوجو  زمرق  ياهلوغ  ناشکهک ، نیا  زکرم  رد  دنتسه . حضاو  نآ  چیپرام 
داد . ناشن  ار  دوخ  چیپرام  لکش  هک  دوب  یناشکهک  نیلوا  یبادرگ  ناشکهک 

(waning  ) هدنهاک

تـسا نتفای  شهاک  لاح  رد  ای  هدش و  مک  نآ  هزادنا  هک  دسر  یم  رظن  هب  هدـنهاک  هام  تسا . هام  ياه  تلاح  زا  یکی  فیـصوت  هدـنهاک ،
تمـسق نیاربانب  ددرگیم ؛ رب  نیمز  تشپ  هب  هام  حطـس  طسوت  دیـشروخ  هدـش  سکعنم  رون  هک  دریگیم  تروص  لیلد  نیا  هب  قوف  لـمع 

. تسا هدنیازف  هدنهاک ، داضتم  دوشیم . تیور  نآ  زا  يرتمک 
دشابیم . ون  هام  کی  لماک و  هام  کی  نیب  تلاح  هدنهاک ، هام  کی 

(Van Allen belts  ) نلآ َنو  ياهدنبرمک 

. دنتفا یم  ماد  هب  اضف  یکیرتکلارادراب  تارذ  نآ  رد  هک  دنتسه  نیمز  یسیطانغم  نادیمر  لکش د  يا  هلول  ۀیحان  ود  نلآ ، نو  ياهدنبرمک 
ات رتمولیک  دودـح 15500  رگید  نلآ ، نو  دـنبرمک  نیمز و  يـالاب  يرتمولیک  دودـح 5000  ات  رتمولیک  دودح 1000  رد  یلخاد  دـنبرمک 

. دوش یم  تفای  نیمز  يالاب  يرتمولیک   25000
. دندیدرگ فشک   1 رولپسکا ییاکیرما  ةراوهام  طسوت  يدالیم  لاس 1958  رد  نلآ  نو  ياهدنبرمک 

(spiral galaxy  ) یچیپرام ناشکهک 

طـسوت دـنا . هدـیمخ  نآ  رود  هب  یچیپرام  تروص  هب  هک  دراد  ییاهوزاب  ناـشکهک  عون  نیا  تسا . ناـشکهک  یعون  یچیپراـم  ناـشکهک 
، یچیپرام ياه  ناشکهک  رثکا  رد  دنا . هدش  يدنب  هورگ  يا  هلیم  یچیپرام  ياه  ناشکهک  یچیپرام و  ياه  ناشکهک  هب  لباه  يدـنب  هقبط 
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رد ییاج  مکارت ، زکارم  رد  ریپ  ناگراتس  دنوش . یم  تفای  اهوزاب  رد  ناوج  ياه  هراتـس  دنراد و  دوجو  يریگ  لکـش  لاح  رد  ياه  هراتس 
. دنوش یم  تفای  هدیسر  دوخ  جوا  هب  اجنآ  رد  اه  هراتس  مکارت  هک  زکرم 

. دریگ یمرب  رد  زین  ار  یسمش  ۀموظنم  هک  تسا  یچیپرام  ناشکهک  کی  يریش ، هار  ناشکهک 

(sphere  ) هرک

يا هرک  يوامـس  هرک  دنراد . نآ  زکرم  زا  يدحاو  هلـصاف  هرک  کی  حطـس  رد  طاقن  مامت  دـشاب . یم  يدـعب  هس  درگ و  لکـش  کی  هرک ،
. تسا نیمز  رود  هب  یضرف 

. دشاب یم  انشآ  رایسب  هرک  کی  پوت 

(Seyfert galaxy  ) ترفیس ناشکهک 

هب ترفیس  ناشکهک  ياهوزاب  تسا . یناشخرد  رایسب  هتسه  ای  زکرم  ياراد  ناشکهک  نیا  تسا . ناشکهک  یعون  ترفیس ، ناشکهک  کی 
. دنشاب یم  زمرق  نودام  تاعشعشت  زا  يوق  یعبانم  ترفیس  ياه  ناشکهک  یخرب  دنشاب . یمن  صخشم  حضاو  تروص 

. تسا ترفیس  ياه  ناشکهک  هب  طوبرم  اه  ناشکهک  لک  زا  دصرد  ود  ًادودح 

(radio galaxy  ) ییویدار ناشکهک 

، ناشکهک نویلیم  کی  ره  رد  ًادودـح  دـیامن . یم  لیـسگ  دوخ  زا  يوق  رایـسب  ییویدار  ياه  پت  هک  تسا  یناشکهک  ییویدار  ناشکهک 
. تسا ییویدار  ناشکهک  عون  کی  ( A سونگیس  ) هجاجد دراد . دوجو  ییویدار  ناشکهک  کی 

. دنهد یم  رارق  هعلاطم  دروم  دننک  یم  طبض  ییویدار  ياه  ناشکهک  زا  هک  ار  ییاه  پت  ییویدار  ناسانشرتخا 

(quasar ( ) شَورتخا  ) رازاوک

رون اهنآ  دنراد . رارق  تسد  رود  ياضف  رد  هک  دنتـسه  ییاه  ناشکهک  اهرازاوک  تسا . يا  هراتـس  هبـش  ییویدار  عبنم  رـصتخم  مان  رازاوک 
. دنراد یم  لیسگ  دوخ  زا  يوق  ییویدار  ياه  لانگیس  يوق و  یئرم 

. تسا هدش  لیسگ  شیپ  لاس  نویلیم  اهدص  نیمز ، هب  اهنآ  زا  هدش  تفایرد  ياه  لانگیس  رون و  هک  دنرود  يردق  هب  اهرازاوک 

(neap tide  ) دنشکهک

کی رد  دتفا . یم  قافتا  تسا ، هدمآ  رد  صرق  مین  تروص  هب  هام  هک  یماگنه  هب  هام  لوط  رد  رابود  هک  تسا  دم  رذج و  کی  دنـشکهک ،
. دراد رارق  دم  رزجۀخرچ و  دح  نیرت  نییاپ  رد  بآ  یگدمآ  الاب  حطس  نیرتشیب  دنشکهک ،

. دتفا یم  قافتا  هام  موس  لوا و  عبر  زا  دعب  تسرد  دنشکهک ،

(magnetosphere ( ) هرکانغم  ) یسیطانغم ةرک 

یسیطانغم ةرک  تسا . نیمز  رفسونوی  ءاروام  رد  یکیرتکلا  رادراب  تارذ  زا  يراون  تمـسق  نیا  تسا . نیمز  وج  زا  یتمـسق  سیطانغم  ةرک 
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. تسا هدرتسگ  نیمز  حطس  يالاب  رد  يرتمولیک  دودح 65000  ات  رتمولیک  دودح 640  زا 
. دنوش یم  هتشاد  هگن  نیمز  یسیطانغم  نادیم  طسوت  یسیطانغم  ةرک  رد  دوجوم  تارذ 

(irregular galaxy  ) مظنمان ناشکهک 

. دنتسه يوضیب  ای  چیپرام  لکش  هب  اه  ناشکهک  رگید  دزاس . یم  ار  لکش  یب  مرج  کی  هک  تسا  ناشکهک  یعون  مظنمان  ناشکهک 
. دنشاب یم  رابغ  زاگ و  ناگراتس ، زا  يا  هعومجم  اه  ناشکهک  رگید  دننام  مظنمان ، ياه  ناشکهک 

(IUE  ) شفنب ءاروام  تاعشعشت  یللملا  نیب  فشاک 

رد هراوهام  نیا  تسا . هراوهام  کـی  ( International Ultraviolet Explorer  ) شفنب ءاروام  تاعـشعشت  یللملا  نیب  فشاـک 
یـساکعنا 45 پوکـسلت  کی  هراوهاـم  نیا  دـیدرگ . باـترپ  دیـشروخ  شفنب  ءارواـم  تاعـشعشت  ۀـعلاطم  روظنم  هب  يدـالیم  لاس 1978 

. دنک یم  لاسرا  نیمز  هب  ار  جیاتن  و  هعلاطم ، ار  شفنب  ءراوام  تاعشعشت  نآ  تازیهجت  دنک . یم  لمح  دوخ  اب  ار  يرتمیتناس 
. دوب اکیرما  اپورا و  نیب  كرتشم  ةژورپ  کی  زا  یتمسق  شفنب  ءاروام  تاشعشت  یللملا  نیب  فشاک 

�

(gravity assist  ) هبذاج کمک 

هرایـس کی  یکیدزن  زا  روبع  يارب  یتاقیقحت  يامیپاضف  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یتاقیقحت  يامیپاضف  کی  رادم  رد  هبذاج ، کمک 
هبذاج کمک  دربب . الاب  ار  نآ  تعرـس  هدیـشک و  دوخ  فرط  هب  ار  یتاقیقحت  يامیپاضف  تسا  نکمم  هرایـس  نآ  ۀبذاج  ددرگ . یم  باترپ 

. دیامن هدافتسا  يرتمک  تخوس  زا  ریسم  نداد  رییغت  ماگنه  هب  هک  دهد  یم  هزاجا  یتاقیقحت  يامیپاضف  کی  هب 
. درک هدافتسا  يا  هبذاج  کمک  زا  رگید  هرایس  هب  يا  هرایس  زا  تکرح  يارب  نوتپن  هب  دوخ  رفس  رد  رجیوو 2 

(gibbous ( ) بدحم هام   ) هام ژوک 

هام هک  یتقو  هامژوک  تسا . لماک  هام  صرق و  مین  نیب  هام  هک  تسا  ینامز  تلاح  نیا  تسا . هام  ياه  تلاـح  زا  یکی  فیـصوت  بدـحم ،
. دوش یم  هدید  تسا ، هدنهاک  ای  هدنیازف  تلاح  رد 

. تسا یگدمآرب  کی  هب  هیبش  هامژوک 

(Galaxy  ) ناشکهک

نیا دراد . قلعت  نآ  هب  دیـشروخ  هک  یناشکهک  هب  نادنمـشناد  هراشا  يارب  تسا  یـشور  دوش ، یم  هداد  ناشن  گرزب   G اب هک  یناشکهک 
دوخ رد  ار  هراتس  رایلیم  دودح 200  هک  تسا  یچیپرام  یناشکهک  يریـش  هار  دوش . یم  هدید  يریـش  هار  ناونع  تحت  بش  رد  ناشکهک 

ياهوزاب زا  یکی  يور  هب  ناـشکهک  زکرم  زا  يرون  لاـس  دودح 28000  رد  يا  هلـصف  رد  یـسمش  ۀموظنم  دیـشروخ و  تسا . هداد  ياج 
. دنراد رارق  نآ  یچیپرام 

. دخرچب ناشکهک  زکرم  رود  هب  رابکی  دیشروخ  ات  دشک  یم  لوط  لاس  نویلیم  دودح 220  رد 
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(galaxies  ) ناشکهک

ناشکهک دنا . هتفرگ  رارق  رگیدمه  یکیدزن  رد  یشنارگ  ششک  هلیسو  هب  اه  هراتس  تسا . ناگراتـس  زا  گرزب  رایـسب  یهورگ  ناشکهک ،
دودح 3000 هدش  هتخانش  ناشکهک  نیرتگرزب  دنشاب . هتشاد  هراتس  ًادودح 000/100  طقف  تسا  نکمم  هلوتوک  ناشکهک  دننام  کچوک 

. مظنمان یچیپرام و  يوضیب ، دراد : دوجو  نماشکهک  عون  هس  تسا . هداد  ياج  دوخ  رد  هراتس  درایلیم 
. تسا هدرک  يدنب  هتسد  ناشلکش  بسانت  هب  ار  اه  ناشکهک  لباه ، يدنب  هقبط 

(focus  ) ندرک ینوناک  �

هب ار  يرون  جاوما  پوکـسلت ، رد  اه  هنیآ  اه و  یـسدع  تسا . فافـش  ریوصت  کی  ندروآ  تسد  هب  یگنوگچ  فیـصوت  ندرک ، ینوناـک 
ندرک ینوناـک  رد  دوش . یم  لیکـشت  ریوصت  هک  تسا  ییاـج  نیا  دوـش . یم  عـمج  اـجکی  رد  روـن  ماـمت  هک  دـننک  یم  زکرمتم  يا  هنوـگ 

. دنادرگ یم  راکشآ  حضاو و  ار  ریوصت  زنل ، ناکم  رییغت  نیا  دنک . یم  رییغت  زنل  ناکم  ریوصت ،
. درک ینوناک  دروآ ، تسد  هب  هام  زا  یحضاو  ریوصت  هک  يا  هنوگ  هب  ار  پوکسلت  وا 

(flyby  ) رذگ رانک 

رب امیپاضف  نیا  دـنک . یم  روبع  رظن  دروم  مرج  یکیدزن  زا  امیپاضف  تیرومأم ، نیا  رد  تسا . ییاضف  تیرومأم  کی  فیـصوت  رذـگرانک ،
ییاهریوصت اـمیپ  اـضف  نیا  دوش . یمن  قحلم  نآ  هب  نینچمه  ددرگ و  یمن  نآ  رود  هب  دوخ  رادـم  رد  اـی  دنیـشن  یمن  رظن  دروم  مرج  يور 

. دنک یم  طبض  ار  یتاعالطا  هتشادرب و 
. دوب یجراخ  تارایس  رد  رذگرانک  تیرومأم  لاح  رد  رجیوو  يامیپ  اضف 

(elliptical galaxy  ) يوضیب ناشکهک 

رثکا دـنرادن . چـیپرام  لکـش  يوضیب  ياهناشکهک  دراد . يوضیب  اـی  یـضیب  دـننام  یلکـش  هک  تسا  ناـشکهک  کـی  يوضیب  ناـشکهک 
. دناهدش هتخاس  ریپ  ناگراتس  زا  يوضیب  ياهناشکهک 

دنراد . دوجو  يوضیب  ياهناشکهک  رد  زمرق  لوغ  ناگراتس  يدایز  دادعت 

(dwarf galaxy  ) هلوتوک ناشکهک 

ره ای  ریز  لـماع  ود  زا  یکی  دـناوت  یم  اـهناشکهک  نیا  يرون  مک  تلع  تسا . رون  مک  هداـعلاقوف  یناـشکهک  هلوتوک ، ناـشکهک  کـی 
ًالماک هک  دـید  ناوتیم  ار  ياهلوتوک  ناشکهک  طقف  تسین . ناـشخرد  یلیخ  اـی  تسا و  کـچوک  یلیخ  هلوتوک  ناـشکهک  دـشاب : لـماع 

. دنتسین فشک  لباق  هلوتوک  ياهناشکهک  تیرثکا  تسا . نیمز  کیدزن 
دنوشیم . ادیپ  اجک  رد  اهناشکهک  نیا  هک  نیا  ای  دراد  دوجو  هلوتوک  ناشکهک  دنچ  ناهج  رد  دننادیمن  نادنمشناد 

(dwarf nova  ) رتخاون هلوتوک 
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لمع نیا  دباییم . شیازفا  ربارب  ات 250  نیب 6  یناهگان  روط  هب  رتخاون  هلوتوک  کی  یناـشخرد  تسا . ریغتم  هراتـس  یعون  رتخاون  هلوتوک 
. دـنامیم ناشخرد  زور  دـنچ  يارب  رتخاون  هلوتوک  دریگیم . تروص  تسا ، رییغت  رد  هام  نیدـنچ  ات  هتفه  دـنچ  زا  هک  یناـمز  لـصاوف  رد 

لیکـشت یلومعم  یجنران  ای  رتدرـس  درز  هراتـس  کی  دیفـس و  هلوتوک  کـی  زا  هک  دنتـسه  ییاـتود  ياههراتـس  رتخاون ، ياـههلوتوک  رثکا 
نایرج نیا  دوش . نآ  يور  غاد  ياههکل  لیکـشت  ثعاب  دـناوتیم  دیفـس  هلوتوک  حطـس  هب  رتدرـس  هراتـس  زا  زاـگ  ندـش  يراـج  دـناهدش .

. دنک دیلوت  ینارون  ياههناشف  یهاگهگ  دناوتیم 
دنداد . رارق  هعلاطم  دروم  دنامیم ، یقاب  ناشخرد  تدم  هچ  هک  نیا  ندیمهف  يارب  ار  رتخاون  هلوتوک  نادنمشناد ،

(drag  ) ششک

رداق اوه  لاثم  روط  هب  دوشیم . ساسحا  وج  رد  عیرس  تکرح  لاح  رد  مرج  کی  طسوت  هک  تسا  تمواقم  ای  یگدنـشک  يورین  شـشک ،
رد امیپاضف  عافترا  هتـسویپ  ندش  مک  دنک . لمع  یگدنـشک  يورین  کی  ناونع  هب  يرادم  تکرح  لاح  رد  يامیپاضف  کی  يور  رب  تسا 

رتمولیک دودـح 150  ریز  دوشیم و  مک  يدـنک  هب  رادـم  عافترا  رتمولیک ، زا 240  شیب  عافترا  رد  دـنکیم . نایامن  ار  شـشک  ریثات  رادـم ،
. دوشیم یشالتم  تعرس  هب  رادم  عافترا 

دندرک . ساسحا  ار  ششک  دیسر ، نیمز  وج  هب  تشگزاب  رد  ناشیامیپاضف  هک  یماگنه  نادروناضف 

(Cosmos  ) سومساک

قالطا دـناهدش ، باترپ  يوروش  ریهامج  داحتا  طسوت  هک  نیـشنرسیب  ياههراوهام  زا 2000  شیب  يرسکی  هب  هک  تسا  یمان  سومـساک 
، اههراوهام دیدرگ . باترپ  اضف  هب  يدالیم  سرام 1978  هام  رد  هراوهام  نیمرازه  يدالیم و  سرام 1962  رد 16  هراوهام  نیلوا  دوشیم .

دیدج ياهحرط  ندرک  شیامزآ  نیمز و  وج  ییالاب  ياههیال  هعلاطم  اهسونایقا ، نیمز و  زا  يرادرب  هشقن  لیبق  زا  يددعتم  هدافتسا  دراوم 
. دنراد ار  ییامیپاضف 

دنداتفا . اداناک  روشک  رد  نیمز  وج  قیرط  زا  نآ  زا  ییاههکت  تسکش ، مهرد  سومساک 954  یتقو 

(cosmonaut  ) درون ناهیک 

هلیـسو هب  يدایز  دادـعت  دنتـسه . هیـسور  لها  نادرون  ناـهیک  رثکا  دـنک . زاورپ  اـضف  رد  اـت  هدـید  میعلت  هک  تسا  یـصخش  درون ، ناـهیک 
. دناهدید میلعت  ییاکیرما  نادروناضف  دننامه  نادرون  ناهیک  دـندرک . زاورپ  هدـش ، باترپ  يوروش  ریهامج  داحتا  طسوت  هک  ییاهامیپاضف 

نیب هماـنرب  زا  ییاـضعا  ناونع  هب  يوروش  ییاـضف  ياـهتیرومام  رد  نادرون  ناـهیک  دـننام  یـسور  ریغ  دارفا  يدادـعت  ریخا  ياـهلاس  رد 
. دناهدرک زاورپ  یناهیک 

دوب . یسور  درون  ناهیک  کی  درک ، زاورپ  اضف  رد  هک  يدرف  نیلوا 

(cosmology  ) یسانش ناهیک 

طـسوت ناهج  هب  عجار  تاـیرظن  تسا . ناـمز  تشذـگ  اـب  نآ  نتفاـی  رییغت  یگنوگچ  ناـهج و  زاـغآ  یگنوگچ  هعلاـطم  یـسانش ، ناـهیک 
شیپ هتشذگ و  نامز  رد  نآ  یگنوگچ  فیصوت  ناهج ، ینونک  راتخاس  حیرشت  هب  یعس  نانآ  دناهدش . هئارا  يدامتم  نورق  رد  نادنمـشناد 

. دنراد داتفا ، دهاوخ  رود  هدنیآ  رد  نآ  يارب  یقافتا  هچ  هک  نیا  ینیب 
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تسا . گنابهم )  ) گنب گیب  هیرظن  یسانش  ناهیک  هیرظن  نیرتروهشم  هزورما 

(cosmo  ) ناهیک

. دوریم راک  هب  اضف  ای  ناهج  يانعم  هب  هک  تسا  يدنوشیپ  ناهیک ،
تسا . دروناضف  ینعم  هب  درون  ناهیک  هملک 

(COBE ( ) یبوک  ) یناهیک هنیمز  فشاک 

هک دوب  ياهراوهام  ییاضف  تیرومام  کـی  ( COBE (Cosmic Background Explorer راصتخا هب  ای  یناهیک  هنیمز  فشاـک 
عافترا 900 رد  رودم  رادـم  کی  لخاد  هب  يدالیم  ربماون 1989  رد 18   COBE يامیپاضف دیدرگ . باترپ  اکیرما  هدـحتم  تالایا  طسوت 

هیلوا ياهناشکهک  تاعـشعشت  يارب  وجتـسج  روظنم  هب  هک  دوب  هاگتـسد  هس  لماح  امیپاضف  نیا  دـیدرگ . باـترپ  نیمز  يـالاب  يرتمولیک 
. دندوب هدش  یحارط 

داد . خساپ  گرزب  راجفنا  هب  عجار  يدیلک  تالاوئس  زا  یخرب  هب   COBE تیرومام

(Columbus  ) سوبملک

کی نآ ، شخب  نـیلوا  دریگیم . رب  رد  ار  يددــعتم  ياـهشخب  هژورپ  نـیا  تساـپورا . ییاــضف  سناژآ  گرزب  هژورپ  کــی  سوـبملک ،
اب هاگـشیامزآ  کی  دشابیم . اکروی  ای  ییاپورا  تشگرب  لباق  يامیپاضف  مان  هب  نیـشنرس  نودب  کیتاموتا و  ًالماک  درگ  رادم  هاگـشیامزآ 

. دش دهاوخ  قحلم  افلآ )  ) مدیرف یللملانیب  ییاضف  هاگتسیا  هب  ، APM ای لصتم  راشف  تحت  هنیفس  کی  ای  نیشنرس 

درک . دنهاوخ  لمح  دوخ  اب  نیمز  هدهاشم  يارب  ار  یلیاسو  درگ ، رادم  یبطق  هاگیاپ  ود  ای  کی  سوبملک  هژورپ  رد 

(chromosphere ( ) هرک نیگنر   ) رفسومورک

رد طقف  رفسومورک  دراد . رارق  دیشروخ  رهپس ) رون   ) رفسوتف يالاب  رد  هلصافالب  رفـسومورک  تسا . دیـشروخ  وج  زا  یتمـسق  رفـسومورک 
ینامز ره  رد  ناوتیم  ار  رفسومورک  يدیشروخ ، يامن  فیط  کی  زا  هدافتـسا  اب  دوشیم . هدهاشم  لماک  یگتفرگ  دیـشروخ  کی  ماگنه 

. تسا زمرق  گنر  هب  رفسومورک  داد . رارق  هعلاطم  دروم  یگداس  هب 
تسا . هدش  هتخاس  نژوردیه  زاگ  زا  ًاتدمع  رفسومورک 

(celestial sphere  ) يوامس هرک 

اههراتـس و تسا . هدرک  هطاـحا  ار  نیمز  گرزب  پوت  نیا  هک  دـنراد  ضرف  نادنمـشناد  تسا . یـضرف  گرزب و  پوت  کـی  يوامـس  هرک 
يوامس و لامش  بطق  هب  لامش  زا  نیمز  روحم  دنوش . روصت  يوامـس  هرک  حطـس  يور  رب  یطاقن  ناونع  هب  دنناوتیم  یموجن  مارجا  رگید 

. دنسریم رظن  هب  تباث  اهبطق  نیا  دخرچیم  دوخ  رود  هب  نیمز  هک  روط  نامه  دسر . یم  يوامس  بونج  بطق  هب  بونج  زا 
ددرگیم . میسقت  يوامس  ياوتسا  طسوت  يواسم  هرکمین  ود  هب  يوامس  هرک 

(Capsule  ) لوسپک
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يروکرم لوسپک  نآ  هنومن  کی  تشاد . دوجو  ییاکیرما  يامیپاضف  نیلوا  رد  هک  تسا  راشف  تحت  کچوک و  کقاتا  کی  ماـن  لوسپک ،
. تشادن دوجو  ییاجباج  يارب  یفاک  ياج  ًابیرقت  اهلوسپک  نیا  لخاد  رد  دندرک . زاورپاضف  هب  نآ  طسوت  نادروناضف  نیلوا  هک  تسا 

درک . ادیپ  یگداس  هب  ناوتب  ار  اهنآ  هک  ییاج  دنتفیب ، ایرد  لخاد  هب  هک  دندوب  هدش  یحارط  يروط  اهلوسپک 

(Cape Canaveral  ) لارواناک پیک 

لاس 1958 رد  ررولپـسکا 1  ینعی  ییاکیرما  هراوهام  نیلوا  تساکیرما . هدحتم  تالایا  رد  تکار  باترپ  تیاس  نیرتمهم  لارواناک ، پیک 
رادنیـشنرس گرزب  ییاضف  ياهزاورپ  مامت  دوب . اکیرما  ییاضف  فاشتکا  همانرب  زاغآ  باترپ  نیا  دش . باترپ  اضف  هب  لحم  نیا  زا  يدالیم 

تسا . هتفرگ  تروص  لارواناک  پیک  رد  اکیرما 

(Callisto  ) وتسیلاک

یلو تسا ؛ ياهلیلاگ  رمق  راهچ  زا  رمق  نیرترون  مک  نیمراهچ و  وتسیلاک  تسا . يرتشم  رمق  زا 16  یکی  رمق  نیا  تسا . رمق  کی  وتسیلاک 
اهنآ دنتشذگ . وتسیلاک  رانک  زا  رجیوو  يامیپاضف  ود  تسا . رتمولیک  دودح 4806  رمق  نیا  رطق  تسا . یگرزب  رظن  زا  رمق  نیمود  عقاو  رد 

. دراد رارق  يرتشم  زکرم  زا  رتمولیک  دودح 000/880/1  ياهلصاف  رد  وتسیلاک  رادم  دنتفای . وتسیلاک  رد  لادوگ  يدادعت 
دش . فشک  يدالیم  لاس 1610  رد  ییایلاتیا  سانشرتخا  هلیلاگ  طسوت  وتسیلاک 

(asteroid belt  ) یکرایس دنبرمک 

دنبرمک مان  هب  ًارثکا  اهكرایس  نیا  دریگیم . رب  رد  ار  اهكرایس  رثکا  هک  تسا  يرتشم  خیرم و  ياهرادم  نیب  ياهیحان  یکرایس ، دنبرمک 
. دنراد رارق  دیـشروخ  زا  رتمولیک  نویلیم  ات 494  نویلیم  هلـصاف 322  رد  يدنبرمک  تروص  هب  اهنآ  ياهرادم  دنوشیم . هدـناوخ  یکرایس 

. دشکیم لوط  لاس  ات 6  دودح 3  رد  دیشروخ  رود  هب  دوخ  رادم  رد  اهكرایس  نیا  شدرگ  نامز  تدم 
دناهدوبن . هرایس  کی  لیکشت  هب  رداق  هک  تسا  هدش  لیکشت  يداوم  زا  یکرایس  دنبرمک  هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمشناد  زا  یخرب 

(Andromeda galaxy ( ) هلسلسملا هارما   ) ادیموردنآ ناشکهک 

رون و مک  هعطق  کی  دـننام  ناشکهک  نیا  تسا . ادـیموردنآ  یکلف  تروص  رد  یچیپرام  گرزب  ناـشکهک  کـی  ادـیموردنآ ، ناـشکهک 
ياراد تساهناشکهک و  یلحم  هورگ  رد  ناشکهک  نیرتگرزب  ادیموردنآ  ناشکهک  تسا . تیور  لباق  ًالماک  حلسم  ریغ  مشچ  اب  دولآرابغ 
. تسا هدش  عقاو  ام  ناشکهک  زا  يرون  لاس  نویلیم  رد 2/2  ادیموردنآ  چیپرام  تسا . يریش  هار  ناشکهک  ربارب  ود  لداعم  یناگراتس 

تسا . حلسم  ریغ  مشچ  اب  تیور  لباق  ءیش  نیرترود  ادیموردنآ  ناشکهک 

(AMPTE  ) نیمز یسیطانغم  هیال  لاعف  تارذ  فشاک 

ناتـسلگنا ناملآ و  اکیرما ، هدـحتم  تالایا  طـسوت  هک  دـناهراوهام  هس  هعومجم  ( AMPTE  ) نیمز یـسیطانغم  هیال  لاعف  تارذ  فشاـک 
هب نیمز ، یسیطانغم  هیال  لاعف  تارذ  فشاک  ياههراوهام  دناهدش . باترپ  اضف  هب  يدالیم  توا 1984  رد  اههراوهام  نیا  دناهدش . هتخاس 
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. دندومن کمک  يدیشروخ  ياهداب  طسوت  نآ  يریذپ  ریثات  یگنوگچ  نیمز و  یسیطانغم  هرک  كرد  تهج  نادنمشناد 
. دشابیم موجن  رد  یللملا  نیب  يراکمه  زا  هنومن  نیرتهب  نیمز  یسیطانغم  هیال  لاعف  تارذ  فشاک 

 ( بلطم  15 گ ( 

(node  ) هرگ

. دوش یم  عطق  نیمز  رادم  هحفص  رد  رمق  کی  ای  راد  هلابند  ای  هرایس  کی  رادم  هک  تسا  يا  هطقن  هرگ ،
. دوش یم  هدیمان  اه  هرگ  طخ  دنک ، یم  لصو  مه  اب  ار  ود  نآ  هک  یطخ  دراد و  دوجو  هرگ  ود  رادم  کی  رد 

(local Group  ) یلحم هورگ 

اب هک  تسا  ناشکهک  لماش 25  یلحم  هورگ  تسا . یلحم  هورگ  زا  يوضع  نیمز  ناشکهک  تساه . ناشکهک  زا  هورگ  کی  یلحم  هورگ 
. تسا هدش  هدرتسگ  يرون  لاس  نویلیم  دودح 4/2  یعاعش 

. دنوش یم  يریش  هار  ادیموردنآ و  ناشکهک  لماش  یلحم  هورگ ، ياه  ناشکهک 

(gravitation  ) شنارگ

شنارگ اب  ءایـشا  نیمز ، دـننام  يوق  شنارگ  اب  یئیـش  دوش . یم  داجیا  راد  مرج  ءایـشا  یمامت  نیب  هک  تسا  يا  هبذاج  اـی  شـشک  شنارگ ،
ناهج يریگ  لکـش  یگنوگچ  زا  ات  دنک  یم  کمک  ام  هب  نآ  هب  طوبرم  نیناوق  شنارگ و  دـشک . یم  دوخ  فرط  هب  ار  هام  دـننام  رتفیعض 

. میوش علطم 
. دنهد یم  حیضوت  ار  شنارگ  لمع  یگنوگچ  ود  ره  نیاتشنیا  تیبسن  يروئت  نتوین و  شنارگ  نیناوق 

(gas  ) زاگ

ةرایس کی  شنارگ  ششک  دراد . ینییاپ  رایـسب  یلاگچ  زاگ  دنک . لاغـشا  ار  ییاضف  ره  ًابیرقت  ات  دوش  یم  هدرتسگ  هک  تسا  يا  هدام  زاگ 
ّوج دوش . یم  تفای  ناهج  ياج  همه  رد  ًابیرقت  هک  تسا  يزاگ  نژوردـیه  دراد . یم  زاب  اضف  رد  ندـش  شخپ  زا  ار  زاگ  ياه  متا  گرزب 

. تسا هدش  لیکشت  زاگ  زا  نیمز ، لکش  يا  هرک 
. تساهزاگ زا  یطولخم  نیمز  وج  رد  دوجوم  ياوه 

(Ganymede  ) دیمیناگ

دودح يرطق  دـیمیناگ  دراد . رمق  مه 16  يور  يرتشم  تسا . يرتـشم  يا  هلیلاـگ  رمق  راـهچ  زا  یکی  رمق  نیا  تسا . رمق  کـی  دـیمیناگ ،
اهنآ دـنتفای . نآ  کـیرات  یحاون  رد  لادوگ  يدادـعت  هتـشذگ و  دـیمیناگ  زارف  زا  رجیوو  یتاـقیقحت  ياـمیپاضف  ود  دراد . رتـمولیک   5300

. دور یم  زین  اهنآ  ریز  رد  بآ  دوجو  لامتحا  دنشاب . خی  زا  یحوطس  دسر  یم  رظن  هب  هک  دنتفای  ار  ینشور  یحاون  نینچمه 
. تسا رتگرزب  دراطع  زا  دیمیناگ 
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(fireball  ) نیشتآ يوگ 

یگنر تسا  نکمم  نیـشتآ  ياه  يوگ  تسا . ناشخرد  گرزب و  رایـسب  باهـش  کـی  نیـشتآ  يوگ  تسا . باهـش  یعون  نیـشتآ ، يوگ 
دراد ناکما  نیشتآ  ياه  يوگ  دنراذگ . ياج  رب  اوه  رد  دوخ  زا  يدر  تسا  نکمم  دننک ، یم  طوقس  هک  یتقو  اهنآ  دنشاب . هتـشاد  نشور 

یم هدیمان  زین  باهـش  نیـشتآ ، ياه  يوگ  دنتفیب . نیمز  يور  دـنناوت  یم  اه  گنـسباهش  دـننام  اهنآ  دـنزوسن . نیمز  وج  رد  لماک  روط  هب 
. دنوش

. دوش یم  رهاظ  نیشتآ  يوگ  کی  عقوم  هچ  دناد  یمن  عطق  روط  هب  سکچیه ،

emission رشن ) شبات ،  ) لیسگ

کی دـنکیم . رـشتنم  ییویدار  جاوما  تسا  ییویدار  جاوما  هدنلیـسگ  هک  هراتـس  کی  تسا . ندرک  رـشتنم  ای  نداد  نوریب  ینعم  هب  لیـسگ 
دهدیم . نوریب  يژرنا  دوخ  زا  یلیسگ  یباحس 

(eclipse  ) یگتفرگ

دتفایم قافتا  یماگنه  فوسک )  ) یگتفرگ دیشروخ  ددرگ . عطق  رگید  مسج  روضح  اب  مسج  کی  رون  هک  دتفایم  قافتا  یعقوم  یگتفرگ 
روبع هدرک ، داجیا  نیمز  هک  ياهیاس  لخاد  زا  هام  هک  دـتفایم  قافتا  یماگنه  فوسخ )  ) یگتفرگ هام  دریگ . رارق  نیمز  نآ و  نیب  هاـم  هک 

. تسا ياهقلح  یگتفرگ ، دیشروخ  عون  نیموس  دشاب . یئزج  ای  لماک  دناوتیم  یگتفرگ  دیشروخ  دنکیم .
. دـنکیم روبع  نیمز  طسوت  هدـش  داجیا  هیاـس  لـخاد  زا  ًـالماک  هاـم  هک  دـتفایم  قاـفتا  یتقو  نیا  دـشاب و  لـماک  دـناوتیم  هاـم  یگتفرگ 

. دشاب هداتفا  هام  يور  نیمز  طسوت  هدش  داجیا  هیاس  زا  یتمسق  طقف  هک  دتفایم  قافتا  یتقو  نیا  دشاب و  ییزج  دناوتیم  یگتفرگ 
. دشابیم لومعم  فوسخ )  ) یگتفرگ هام  زا  شیب  فوسک )  ) یگتفرگ دیشروخ 

(dome  ) دبنگ

کی كرحتم  فقـس  يارب  يدـبنگ  لکـش  زا  تسا . یلاـخوت  پوت  کـی  زا  یمین  هیبـش  هرکمین ، کـی  دـبنگ  تسا . لکـش  یعون  دـبنگ ،
تظفاحم دیـشروخ  ترارح  دـب و  ياوه  لباقم  رد  هناخدـصر  لخاد  تازیهجت  رگید  پوکـسلت و  زا  دـبنگ  دوشیم . هدافتـسا  هناخدـصر 

. دنکیم
دنهدیم . رارق  نامسآ  هب  ور  ار  پوکسلت  دننکیم و  زاب  ار  دبنگ  نادنمشناد 

(Crew  ) هورگ

رفن ود  لقادـح  لماش  لومعم  روط  هب  هورگ  دـننکیم . هرادا  نآ  نینچمه  هدرک ، زاورپ  اـمیپاضف  کـی  رد  هک  دنتـسه  ینادروناـضف  هورگ ،
. تسا زاورپ  سدنهم  ای  نابلخ  کی  دشاب و  زین  نابلخ  کی  تسا  نکمم  هک  هدنامرف  کی  لماش  ود  نیا  دوشیم .

دنشاب . زاین  دروم  زاورپ  لالخ  رد  ییاهشیامزآ  ماجنا  يارب  رتشیب  تسا  نکمم  هورگ  هریخذ  ياضعا 
�
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(( crater لادوگ

اهلادوگ رثکا  دناهدش . ادـیپ  یـسمش  هموظنم  رد  مارجا  رگید  یخرب  هام و  حطـس  يور  رب  اهلادوگ  تسا . دـننام  هریاد  هلاچ  کی  لادوگ 
لکش اهناشفشتآ  طسوت  اهلادوگ  نیا  زا  یخرب  دناهتفای . لیکـشت  دننکیم ، دروخرب  حطـس  اب  یجراخ  ياضف  زا  هک  ییاهگنـس  طسوت 

. دنراد ییاهیگدمآرب  زکرم ، رد  رگید  یخرب  دنراد . هدمآرب  ياههرود  ای  اههبل  اهلادوگ  زا  یخرب  دناهتفرگ .
دنراد . رتمولیک  رب 1000  غلاب  ات  رتم  کی  نیب  ریغتم  ياهرطق  اهلادوگ 

(coma  ) وسیگ

. تسا هرک  ای  پوت  کی  هیبش  ًابیرقت  ربا  نیا  دـنکیم . هطاـحا  ار  رادهلاـبند  کـی  هتـسه  هک  تسا  يراـبغ  درگ و  زاـگ و  كزاـن  ربا  وسیگ ،
هلیسو هب  نینچمه  اهرادهلابند  زا  يدادعت  دوش . هدیـشک  رادهلابند  هتـسه  زا  رتمولیک  نویلیم  کی  ات  رتمولیک  رازه  هد  زا  تسا  نکمم  وسیگ 

. دنوش غلاب  زین  رتمولیک  نویلیم  تماخض 10  هب  تسا  نکمم  اهوسیگ  نیا  دنوشیم . هطاحا  زین  نژوردیه  زا  عیسو  ییوسیگ 
ادـیپ دـسریم ، دیـشروخ  هب  دوخ  تیعقوم  نیرتـکیدزن  هب  رادهلاـبند  هک  نیا  زا  دـعب  تسرد  ار  دوخ  تلاـح  نیرتینـالوط  ًـالومعم  وـسیگ 

دنکیم .

(Cassini division  ) ینیساک یگتخیسگ 

. دوشیم هدـید  دـنراد ، رارق  لحز  رود  هب  هک  ناشخرد  لوا  هقلح  ود  نیب  تمـسق  نیا  تسا . کیرات  فاکـش  کـی  ینیـساک  یگتخیـسگ 
هقلح يدادعت  يواح  فاکش  نیا  هک  دهدیم  ناشن  رجیوو  يامیپاضف  طسوت  هدش  هتفرگ  ياهسکع  تسین . یلاخوت  ینیساک  یگتخیسگ 

. دنتسین تیور  لباق  نیمز  يور  زا  اههقلح  نیا  تسا . کیراب  یلیخ  کچوک و 
درک . هدهاشم  ار  ینیساک  یگتخیسگ  يدالیم  لاس 1675  رد  هک  دوب  یصخش  نیلوا  ینیساک ، یناوویج  ییایلاتیا  سانشرتخا 

(backup crew  ) ینابیتشپ هورگ 

رد امیپاضف  کی  یلـصا  هورگ  ءاضعا  ياـج  هب  دـنرداق  هک  دـناهدید  میلعت  يوحن  هب  هورگ  نیا  دـننادروناضف . زا  یهورگ  یناـبیتشپ  هورگ 
یلصا هورگ  ءاضعا  زا  رفن  دنچ  ای  کی  هک  نیا  لامتحا  رطاخ  هب  دارفا  نیا  دوجو  ترورـض  دننک . تکرـش  نیـشنرس  اب  ییاضف  زاورپ  کی 

. دشابیم دنوش ، هثداح  ای  يرامیب  راچد 
تفرگ . دنهاوخ  ارف  اهنآ  اب  نامزمه  دنریگیم ، ارف  یلصا  هورگ  هک  ار  یمیلاعت  نامه  ًاقیقد  ینابیتشپ  هورگ 

(aperture  ) یگدوشگ

ادیپ شیازفا  رطق  نیا  رگا  تسا . یساکعنا  پوکسلت  کیرد  یلـصا  هنیآ  ای  يراسکنا  پوکـسلت  کی  رد  یلـصا  یـسدع  رطق  یگدوشگ ،
نینچمه یگدوشگ  هملک  دـهد . صیخـشت  زین  ار  رترون  مک  مارجا  تسناوت  دـهاوخ  دـنک و  عمج  يرتـشیب  رون  دـناوتیم  پوکـسلت  دـنک ،

. دیامنیم فیصوت  دنکیم ، روبع  نآ  نایم  زا  رون  هک  ار  نیبرود  کی  يولج  تمسق 
. دراد رتم  یتناس  یگدوشگ 102  اب  یساکعنا  پوکسلت  کی  زکری  هناخدصر 
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 ( بلطم  8 ل ( 

(sunspot  ) يدیشروخ ۀکل 

لاس دودح 11  ینامز  تدم  تشذگ  زا  سپ  دنوش و  یم  رهاظ  هک  دنتـسه  دیـشروخ  حطـس  رب  یکیرات  ياه  هکل  يدیـشروخ ، ياه  هکل 
ۀکل کی  زکرم  دـنراد . رفـسوتف  ای  دیـشروخ  حطـس  ناشخرد  ياـه  تمـسق  هب  تبـسن  رتمک  ییاـمد  اـه  تمـسق  نیا  دـندرگ . یم  دـیدپان 
ۀجرد دودـح 5500  ییامد  هیاسمین ، ای  هیاـس  فارطا  یحاون  دـشاب . یم  نیولک  ۀـجرد  دودـح 4000  ییامد  ياراد  هیاس ، ای  يدیـشروخ 

. دراد نیولک 
. دنک یط  ار  دیشروخ  صرق  ات  دماجنا  یم  هتفه  ود  ًالومعم  يدیشروخ  ۀکل  ره 

(space suit  ) ییاضف سابل 

رضم تاعشعشت  زا  ار  نادروناضف  ییاضف ، سابل  یجراخ  شـشوپ  دوش . یم  هدیـشوپ  نادروناضف  طسوت  هک  تسا  یکاشوپ  ییاضف ، سابل 
يورین نژیـسکا ، یتشپ  هلوک  کی  دـناشوپ . یم  ار  ندـب  مامت  ییاضف  سابل  کی  دـنک . یم  ظفح  درـس  رایـسب  ای  مرگ و  رایـسب  ياـهامد  و 

. دزاس یم  مهارف  ار  ییویدار  طابترا  هتیسیرتکلا و 
. دروآ یم  مهارف  تسا ، مزال  اضف  رد  دارفا  نتشاد  هگن  هدنز  يارب  هک  ار  ییاه  متسیس  مامت  ییاضف  سابل 

(ozone layer  ) نوزوا ۀیال 

ادج ار  دیشروخ  رـضم  شفنب  ءاروام  تاعـشعشت  هیال  نیا  تسا . نیمز  وج  يالاب  يرتمولیک  دودح 25  رد  نوزوا  زا  يا  هیال  نوزوا ، ۀـیال 
. دوش یم  نیمز  حطس  هب  نآ  ندیسر  عنام  دنک و  یم 

شفنب ءاروام  تاعـشعشت  زا  یکانرطخ  ریداقم  ات  دوش  بجوم  تسا  نکمم  نوزوا  ۀیال  رد  هدش  داجیا  ياه  هرفح  هک  دننارگن  نادنمـشناد 
. دنسرب نیمز  هب 

(Lunokhod  ) دوخانول

یتاقیقحت يامیپ  اضف  کی  زا  دوخانول  نیلوا  تسا . هدـیدرگ  یحارط  هام  هب  رفـس  يارب  هک  تسا  نیـشنرس  نودـب  ۀلیـسو  کـی  دوخاـنول ،
. درک یم  راک  يرطاب  يورین  اب  تشاد و  خرچ  تشه  هلیسو  نیا  تفرگ . رارق  هام  حطس  رب  يدالیم  لاس 1970  رد  يوروش  يانول 

. دنوش یم  هدنار  تیاده و  نیمز  زا  ییویدار  ياه  لانگیس  ۀلیسو  هب  اهدوخانول 

(limp  ) هبل

. دنک یم  فیصوت  ار  هرایس  کی  ای  هام  دیشروخ ، ۀبل  هک  تسا  يا  هملک  هبل ،
. دهد یم  ناشن  دنا ، هداتسیا  شیاشامت  هب  نیمز  يور  رد  هک  یمدرم  هب  ار  دوخ  ۀبل  زا  یتمسق  طقف  ون  هام  کی 

(Landsat  ) تسدنل
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دننام یعبانم  هعلاطم  نیمز و  حطـس  زا  یقیقد  ياه  هشقن  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسدـنل  زا  تساه . هراوهاـم  زا  يا  هعومجم  ماـن  تسدـنل 
. دنک هیهت  زمرق  نودام  رون  یئرمریغ و  رون  یئرمرون ، اب  يریواصت  دناوت  یم  تسدنل  دوش . یم  هدافتسا  یندعم  داوم 

. دنراد رارق  يدوبان  ضرعم  رد  ای  هدز  تفآ  ناهایگ  اجک  هک  دهد  ناشن  دناوت  یم  تسدنل  ياه  هراوهام  زا  هدمآ  تسد  هب  ریواصت 

(Great Red Spot  ) میظع زمرق  ۀکل 

يور رب  لاـس  لقادـح 300  هکل  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  تسا . يرتـشم  ةرایـس  يور  هب  گـنر  زمرق  گرزب  تمـسق  کـی  مـیظع ، زمرق  ۀـکل 
نادنمـشناد رثکا  دـشاب . یم  دوخ  رود  هب  تعاس  ياه  هبرقع  تهج  فالخ  رب  رابکی  زور  شـش  ره  هکل ، نیا  شخرچ  تسا . هدوب  يرتشم 

. تسا میظع  نافوط  کی  زکرم  میظع ، زمرق  ۀکل  هک  دنرواب  نیا  رب 
. دراد رتمولیک  لداعم 32000  یضرع  رتمولیک و  دودح 40200  یلوط  میظع ، زمرق  ۀکل 

(Great Dark Spot  ) میظع کیرات  ۀکل 

لاس 1989 رد  هک   2 رجیوو یتاقیقحت  يامیپاضف  طسوت  هکل  نیا  تسا . نوتپن  ةرایس  يور  رب  گنر  هریت  تمـسق  کی  میظع ، کیرات  ۀکل 
اهنآ تسا . نوتپن  وج  رد  ینافوط  متـسیس  کی  میظع ، کیرات  ۀکل  دندقتعم  نادنمـشناد  دـیدرگ . فشک  تشذـگ ، نوتپن  زارف  رب  يدالیم 

. تسا يرتشم  يور  رب  میظع  زمرق  ۀکل  هیبش  هکل  نیا  دننک  یم  رکف 
. دراد لوط  رتمولیک  دودح 12000  میظع  کیرات  ۀکل 

 ( بلطم  60 م ( 

(zodiac  ) جوربلا هقطنم 

روبع یکلف  تروص  زا 12  تارایـس  دیـشروخ و  لاسکی  لوط  رد  دـسر  یم  رظن  هب  تسا . یکلف  روص  زا  ییات  یهورگ 12  ، جوربلا هقطنم 
. دنک یم  روبع  زین  ياسفارام )  ) اوح یکلف ،  نیمهدزیس  زا  دیشروخ  هک  دناهدرک  فشک  نادنمشناد  دننکیم .

: زا دنترابع  جوربلا  هقطنم  یکلف  تروص   12
ولد و رن ، ) هلاغزب   ) يدـج سوق ، برقع ، نازیم ، ارذـع ،)  ) هلبنـس ریـش ،)  ) دـسا گنچرخ ،)  ) ناطرـس رکیپ ،) ود   ) ازوج روث ، هرب ،)  ) لـمح

( یهام  ) توح

(weather satellite  ) یسانشاوه هراوهام 

. دننکیم لاسرا  نیمز  فرط  هب  یسانشاوه  ياهوگلا  زا  ییاهسکع  هنازور  تروص  هب  هک  دنتسه  ییاههراوهام  یـسانشاوه ، ياههراوهام 
تهج دـنناوتیم  نینچمه  یـسانشاوه  ياه  هراوهام  دـنک . یم  کمک  هرمزور  ياوه  عضو  ینیب  شیپ  هب  رتدایز  هچ  ره  تقد  اب  لـمع  نیا 
رتـشیب دـنریگ . رارق  هدافتـسا  دروـم  خـی  ياـههوک  اـی  اهدابدـنت و  اـهودانروت ،)  ) هدـنچیپ ياـهنافوط  دـننام  یتارطخ  زورب  یناـسر  عـالطا 

اوه عضو  هدـهاشم  هب  ینیمز  تمـسق  کی  رد  اـههراوهام  زا  کـی  ره  دـنراد . رارق  ینیمز  درگمه  ياهرادـم  رد  یـسانشاوه  ياـههراوهام 
رثـکا دوش . هتخاـس  عیـسو  هقطنم  کـی  رد  اوـه  عاـضوا  ریوـصت  اـت  هدـش  يروآعـمج  اـههراوهام ، زا  يدادـعت  ياـهشرازگ  دـنزادرپیم .

دننکیم . ریس  دنتسه ، نیمز  يالاب  يرتمولیک  دودح 36000  هک  ییاهرادم  رد  یسانشاوه  ياههراوهام 
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(wave  ) جوم

نییاپ الاب و  ای  ولج  بقع و  فرط  هب  ینعی  دنکیم ؛ ناسون  جوم  کی  رد  يژرنا  دنک . یم  فیصوت  ار  يژرنا  عاونا  زا  یخرب  تکرح  جوم ،
. دـننکیم ریـس  جاوما  تروص  هب  هک  دنتـسه  يژرنا  زا  یلاکـشا  شفنب  ءاروام  زمرق و  نودام  رون  دـنکیم . تکرح  تباث  يوگلا  کـی  رد 

. دننکیم يریگ  هزادنا  ار  فلتخم  جاوما  جوم ، لوط  سناکرف و  دننکیم . ریس  جاوما  تروص  هب  یسیطانغمورتکلا  تاعشعشت  مامت 
دنکیم . يروآ  عمج  نادنمشناد  هعلاطم  يارب  ار  ییویدار  جاوما  پوکسلت  ویدار  کی 

(tethered Satellite  ) هتسب راسفا  ةراوهام 

طـسوت هک  هراوهام  کی  ندیـشک  كدـی  يارب  ییاضف  لتاش  زا  دـنهاوخ  یم  اسان  رد  نادنمـشناد  تسا . حرط  کی  هتـسب ، راسفا  ةراوهاـم 
دروم مک  یعافترا  رد  نیمز  وج  رد  هک  داد  دـهاوخ  هزاجا  هراوهام  هب  لمع  نیا  دـننک . هدافتـسا  تسا ، هدـیدرگ  لـصتم  لـتاش  هب  یلباـک 

رد هتـسب  راسفا  هراوهام  کی  باترپ  تهج  شالت  دندرگ . زاب  نآ  هب  دنوش و  دازآ  لتاش  زا  دنناوت  یم  اه  هراوهام  نیا  دریگ . رارق  هدافتـسا 
. دننک زاب  یبوخ  هب  ار  یسم  لباک  دنتسناوتن  لتاش  نیا  ياضعا  دنام . قفومان  يدالیم  لاس 1992 

. ددرگ لرتنک  لتاش  زا  یتسیاب  هتسب ، راسفا  ةراوهام  رتویپماک 

(TIROS ( ) سوریت  ) زمرق نودام  ینویزیولت  درَگ  رادم  ةراوهام 

ياــه هراوهاـــم  زا  هورگ  ود  (( Television Infra-Red Orbital Satellite زمرق ، نوداـم  ینوـیزیولت  درگرادــم  ةراوهاـم 
هبایرد  ) ياهرگ هساسح  دندیدرگ . باترپ  يدالیم  لاس 1970  رد  هورگ  نیمود  يدالیم و  لاس 1960  رد  هورگ  نیلوا  دندوب . یسانشاوه 

ياه هراوهام  دننک . صخـشم  ار  یکـشخ  ایرد و  اهربا ، نیب  توافت  دنریگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  دنتـسناوت  یم  بش  رد  زمرق  نودام  ياه )
. دنتفرگ رارق  نیمز  نیبطق  رود  هب  يرادم  رد  سوریت  يدعب 

. دندرک یم  يروآ  عمج  نیمز  رسارس  زا  ار  هنازور  یسانشاوه  تاعالطا  زمرق  نودام  ینویزیولت  درگرادم  ياه  هراوهام 

(solar system  ) یسمش ۀموظنم 

اه و هراو  باهش  اهرمق ، اه ، كرایـس  تارایـس ، لماش  دندرگ ، یم  دیـشروخ  رود  هب  هک  ار  یمارجا  یمامت  دیـشروخ و  یـسمش ، ۀموظنم 
دنراد هدیقع  نادنمشناد  دریگ . یمرب  رد  زین  ار  رتگرزب  مارجا  نیب  رد  هدش  تفاس  رابغ  زاگ و  یسمش  ۀموظنم  نینچمه  تسا . اهراد  هلابند 
شیپ لاس  دراـیلیم  دودـح 5  رد  رابغ  زاـگ و  ربا  نیا  تسا . هتفاـی  لکـش  شخرچ  لاـح  رد  راـبغ  زاـگ و  ربا  کـی  زا  یـسمش  ۀـموظنم  هک 

. درک هطاحا  ار  دیشروخ  تفرگ ، لکش  هک  یماگنه 
. دنا هدش  هتشاد  هگن  دوخ  رادم  رد  دیشروخ  يا  هبذاج  ششک  طسوت  یسمش  ۀموظنم  رد  دوجوم  نارجا  مامت 

(Solar Maximum Mission  ) يدیشروخ ممیزکام  ةراوهام 

دصق هراوهام  نیا  دیدرگ . باترپ  يدالیم  لاس 1980  رد  اکیرما  ةدحتم  تالایا  طسوت  هک  دوب  يا  هراوهام  يدیشروخ ، ممیزکام  ةراوهام 
نادروناضف دش . بارخ  رادـم  رد  هام  هن  زا  دـعب  هراوهام  نیا  تشاد . ار  دـیدش  يدیـشروخ  تیلاعف  ةرود  کی  لوط  رد  دیـشروخ  ۀـعلاطم 

دنتـسناوت اهنآ  دندش . قفوم  يدیـشروخ ، ممیزکام  هراوهام  ندروآ  تسد  هب  رد  شالت ، یعـس و  راب  نیدنچ  زا  دـعب  رجنلچ  ییاضف  لتاش 
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. دهد همادا  دوخ  راک  هب  يدالیم  لاس 1989  ات  تسناوت  هراوهام  نیا  دننک ؛ ریمعت  ار  هراوهام  نآ 
. تفریذپ ماجنا  لاس 1984  رد  يدیشروخ  ممیزکام  ةراوهام  رییغت 

(Small Astronomy Satellites  ) کچوک یسانشرتخا  ياه  هراوهام 

هعشا یسانشرتخا  يارب  اه  نآ  دندیدرگ . باترپ  اکیرما  ةدحتم  تالایا  طسوت  هک  دندوب  هراوهام  هس  کچوک ، یـسانشرتخا  ياه  هراوهام 
. دنا هدش  باترپ  يدالیم  ياه 1970 و 1972 و 1973  لاس  رد  هدیدرگ و  یحارط  اماگ  هعشا  X و 

. تسا رت  هدش  هتخانش  وروهی ، ناونع  اب  کچوک  یسانشرتخا  ةراوهام  نیلوا 

(selenology  ) یسانش هام 

. دراد تراظن  هام  ینورد  ای  یلخاد  تمسق  حطس و  هب  نینچمه  یسانش  هام  دشاب . یم  هام  ياه  گنس  ۀعلاطم  یسانش ، هام 
. تسا هدش  هداد  هام  لکش  هب  یسانش  نیمز  رظن  زا  هک  تسا  یمان  یسانش  هام 

(selenography  ) يراگن هام 

. تسا نآ  تایـصوصخ  مامت  زا  يرادرب  هشقن  لـماش  هک  دـشاب  یم  هاـم  حطـس  ۀـعلاطم  يراـگن  هاـم  دـشاب . یم  هاـم  ۀـعلاطم  يراـگن ، هاـم 
. درک هیهت  ار  هام  يور  ياه  لادوگ  ۀشقن  يراگن  هام  يوجشناد 

(satellite ( ) رمق  ) هراوهام

طـسوت یعونـصم  ياه  هراوهام  دراد . دوجو  هراوهام  عون  ود  دشاب . یم  رتگرزب  مسج  کی  نوماریپ  رادم  رد  دوجوم  مسج  کی  هراوهام ،
. دنوش یم  تفای  تارایس  رود  شخرچ  لاح  رد  یعیبط  روط  هب  زین  اهرمق  ای  یعیبط  ياه  هراوهام  و  دنا ، هتفرگ  رارق  رادم  رد  ناسنا 

. تسا نیمز  رمق  هام 

(SPOT  ) هلروپ هراوهام 

رادـم هب  هسنارف  طسوت  هک  تسا  يا  هراوهام  مان  ( Satellite Pour l'Observation Terre  ) ریتالد نویـسورزبآ  هلروپ  هراوهام 
هب هدـش  هتفرگ  ياه  سکع  طسوت  نادنمـشناد  دـهد . یم  رارق  هعلاـطم  دروم  ار  ینیمز  زیاـخذ  هراوهاـم  نیا  تسا . هدـیدرگ  باـترپ  نیمز 

. دنهد رارق  هعلاطم  دروم  ار  ریاخذ  رگید  بآ و  يزرواشک ، تالوصحم  اه ، یناک  هب  عجار  یبلاطم  دنرداق  هراوهام  نیا  هلیسو 
. تسا هتفرگ  اپورا  زا  لصفم  یلیخ  سکع  ریتالد  نویسورزبآ  هلروپ  هراوهام 

(relay satellite ( ) هدننک شخپ  زاب   ) هدننک هلر  ةراوهام 

. دنک یم  سکعنم  رگید  هاگتسیا  هب  تفایرد و  ار  ینیمز  هاگتسیا  کی  ياه  پت  هک  تسا  يا  هراوهام  هدننک ، هلر  ةراوهام 
. دسر یم  ام  تسد  هب  هدننک  هلر  ياه  هراوهام  زا  يا  هراوهام  ینویزیولت  ياه  همانرب 
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(radio source  ) ییویدار عبنم 

. دنک یم  لیسگ  ییویدار  جاوما  دوخ  زا  هک  تساضف  رد  دوجوم  مارجا  عاونا  رگید  ای  هراتس  کی  ییویدار  عبنم 
. دنهد یم  رارق  هعلاطم  دروم  دننک و  یم  يروآ  عمج  ار  ییویدار  عبانم  زا  هدش  لاسرا  ياه  پت  ییویدار ، ناسانشرتخا 

(RORSAT  ) یسونایقا فاشتکا  يرادار  هراوهام 

يرادـم رد  هک  تسا  يا  هراوهاـم  ( Radar Ocean Reconnaissance Sateellite ، ) یـسونایقا فاشتکا  يرادار  هراوهاـم 
. دنک یم  لاسرا  ایرد  رد  یگنج  ياهوان  هزادنا  ناکم و  نتفای  يارب  ییاه  پت  هراوهام ، نیا  دراد . رارق  نیمز  يالاب 

. دوش یم  هتخانش   RORSAT راصتخا هب  یسونایقا  فاشتکا  يرادار  هراوهام 

(polar orbit  ) یبطق رادم 

لامـش و ياه  بطق  يالاب  زا  یبطق  رادم  کی  دوش . یم  هتفرگ  شیپ  رد  هراوهام  کی  طسوت  هک  نیمز ، درگرب  تسا  يریـسم  یبطق  رادـم 
. درذگ یم  بونج 

. دنا هتفرگ  رارق  یبطق  رادم  رد  نیمز  ياشامت  يارب  هدش  یحارط  ياه  هراوهام  رثکا 

(Phobos mission  ) سوبوف تیرومأم 

لاس 1989 رد  تیرومأم  نیا  باـترپ  تفر . خـیرم  رادـم  هب  هک  دوب  يوروش  نیـشنرس  نودـب  ییاـضف  تیرومأـم  کـی  سوبوف  تیرومأـم 
. دیدرگ ماجنا  يدالیم 

. داد رارق  یسررب  دروم  خیرم  دننام  ار  سوبوف  طیارش  سوبوف  ییاضف  تیرومأم 

(payload bay  ) راب لحم 

تشپ رد  تسین و  راشف  تحت  هک  تسا  درگ  رادم  لتاش  ینایم  تمسق  راب  لحم  تسامیپاضف . لتاش  زا  یتمسق  هلومحم ، لحم  ای  راب  لحم 
دروم تازیهجت  رگید  یـشیامزآ و  ياهراک  دـنریگ ، رارق  رادـم  رد  دـیاب  هک  ییاه  هراوهام  لحم  يارب  راب  لـحم  دراد . رارق  هورگ  نیباـک 
رایـسب هناخدـصر  دـهد و  ياج  دوخ  رد  ار  ییاضف  هاگـشیامزآ  دـناوت  یم  هک  تسا  گرزب  يردـق  هب  لـحم  نیا  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا 

. دنک لمح  ار  لباه  ییاضف  پوکسلت  دننام  یگرزب 
. داد دهاوخ  ياج  دوخ  رد  ار  م )  . یللملا نیب   ) مُدیرف ییاضف  هاگتسیا  يارب  یتاعطق  نینچمه  راب  لحم 

(payload  ) هلوحم

. تسا درگ  رادـم  يامیپاضف  لتاش  راب  لحم  ۀـظفحم  نورد  تازیهجت  ماـمت  لـماش  هلومحم  نیا  تساـمیپاضف . لـتاش  زا  یتمـسق  هلومحم 
هب قلعتم  دـنوش ، یم  تفاـی  درگ  رادـم  رد  هک  تازیهجت  نیا  دوش ؛ یم  زین  اـمیپاضف  زاورپ  يرورـض  ریغ  لـیاسو  لـماش  هلومحم  نینچمه 

ياه سابل  یلو  دندرگ  یم  بوسحم  هلومحم  زا  یتمـسق  دنوش ، یم  لمح  رادم  هب  لتاش  طسوت  هک  ییاه  شیامزآ  دنتـسه . هورگ  ءاضعا 
. دوش یمن  نآ  لماش  نادروناضف  ییاضف 
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. ریخ ای  دشاب  یم  شرات  نتفای  هب  رداق  اضف  رد  توبکنع  هک ، نیا  ندید  يارب  دوب  يا  هبرجت  هلومحم 

(parking orbit  ) رارقتسا رادم 

يور زا  هک  ییاه  پت  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  امیپاضف  ای  هراوهام  کی  طسوت  ینامز  تدـم  يارب  هک  تسا  يرادـم  رارقتـسا  رادـم 
. ددرگرب نیمز  هب  ای  دور  اضف  هب  هدش ، جراخ  رادم  زا  هک  دهد  یم  روتسد  ددرگ ، یم  لاسرا  رارقتسا  رادم  رد  عقاو  ءیش  هب  نیمز  ةرک 

. تفر هام  رود  هب  رارقتسا ، رادم  هب  ولوپآ  ییاضف  تیرومأم  یهدنامرف  وان 

(orbit  ) رادم

ینیمز تباث  رادم  اما  دنتـسه ، يوضیب  اهرادم  رثکا  دوش . یم  یط  اضف  رد  یعونـصم  ای  یعیبط  ءیـش  کی  طسوت  هک  تسا  يریـسم  رادـم 
رادم هچ  ره  دنوش . یم  هتـشاد  هگن  رادم  رد  دـندرگ ، یم  شرود  هب  هک  یمرج  یـشنارگ  شـشک  طسوت  اه  هراوهام  دراد . رودـم  يریـسم 

ییاهرادم رد  یسمش  ۀموظنم  ياه  هرایس  دنک . تمواقم  يا  هبذاج  ششک  لباقم  رد  ات  دنک  تکرح  رتعیرـس  دیاب  هراوهام  دشاب ، رت  نییاپ 
. دنخرچ یم  دیشروخ  رود  هب 

. دنخرچ یم  دوخ  نانابزیم  رود  هب  ییاهرادم  رد  اه  هرایس  رگید  ياهرمق  ام و  هام 

(new Moon  ) ون هام 

. دوش یم  عورش  هام  لوا  عیبرت  زا  لبق  هک  تسا  يرمق  رود  عورش  ون ، هام 
. ددرگ یم  تیؤر  تسا ، دیشروخ  زا  هدش  سکعنم  هک  لکش  یلاله  يرون  طخ  کی  لکش  هب  ون  هام 

(Moon  ) هام

اب هام  دوش . یم  هدـید  نامـسآ  رد  هک  تسا  یمـسج  نیرتناشخرد  هاـم  ددرگ . یم  نیمز  رود  هب  دوخ  رادـم  رد  هاـم  تسا . نیمز  رمق  هاـم ،
یم نشور  هام  فلتخم  ياه  تمسق  دنک ، یم  رییغت  نامـسآ  رد  دیـشروخ  هام  ناکم  هک  یتقو  دشخرد . یم  دیـشروخ  رون  ندرک  سکعنم 

. تسا تیؤر  لباق  هام  تروص  کی  ای  فرط  کی  طقف  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نیمز  رود  هب  هام  شخرچ  دنوش .
. دمآ دورف  هام  رب  امیپاضف  ياهولوپآ  يرس  اب  رفس  رد  ناسنا 

(mission control  ) تیرومأم لرتنک  زکرم 

لرتنک زکرم  رد  نادنمـشناد  ددرگ . یم  تیریدـم  لرتنک و  ییاضف  تیرومأـم  کـی  اـج  نآ  زا  هک  تسا  یناـکم  تیرومأـم ، لرتنک  زکرم 
. دننک تفایرد  نینچمه  هداتسرف و  امیپاضف  هب  ار  ییاه  لانگیس  دنناوت  یم  تیرومأم 

. تسا هدش  عقاو  سازگت  رد  نوسناج  ییاضق  زکرم  رد  اکیرما  ییاضف  ياه  لتاش  تیرومأم  لرتنک  زکرم 

(Molniya  ) اینلوم

لقتـسم ياهروشک  ۀعماج   ) CIS ورملق زارف  رب  اـنیلوم  ياـه  هراوهاـم  تسا . هیـسور  یطاـبترا  ياـه  هراوهاـم  زا  يا  هعوـمجم  ماـن  اـنیلوم 
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. دنزاس یم  رسیم  ار  یتارباخم  ینویزیولت و  ییویدار ، تاطابترا  انیلوم  ياه  هراوهام  دندرگ . یم  م )  . عفانملا كرتشم 

(mission  ) تیرومأم

. دنک یم  فیصوت  دهد ، ماجنا  دیاب  هک  ار  يا  هفیظو  یتاقیقحت و  يامیپاضف  کی  هک  تسا  يا  هملک  تیرومأم ،
. تفرگ ماجنا  يوروش  ریهامج  داحتا  زا  نیراگاگ  يروی  طسوت  يدالیم  لاس 1961  رد  نیشنرس  اب  تیرومأم  نیلوا 

(Miranda  ) ادناریم

هرد هب  هک  تسا  يدـنلب  ياه  هاگترپ  اه و  هوک  ياراد  ادـناریم  تسا . رتمولیک  ادناریم 500  رطق  تسا . سوناروا  رامقا  زا  یکی  مان  ادـناریم ،
. دندرگ یم  یهتنم  قیمع  ياه 

. تسا هدش  لیکشت  خی  گنس و  زا  ادناریم 

(Mir  ) ریم

هورگ هک  دوب  هدیدرگ  یحارط  يا  هنوگ  هب  ریم  دـش . باترپ  اضف  هب  يدالیم  لاس 1986  رد  هک  دوب  يوروش  ییاضف  هاگتـسیا  کی  مان  ریم 
تخوس اذغ ، دنک و  تاقالم  ریم  اب  تسناوت  یم  امیپاضف  دننک . یگدنز  هاگتسیا  نیا  رد  یلاوتم  هام  نیدنچ  دنتسناوت  یم  نادنمشناد  نآ و 

. دربب نآ  يارب  هدننک  دیدزاب  و 
. داد یم  ار  ینالوط  نامز  تدم  کی  رد  ییاه  شیامزآ  ماجنا  هزاجا  نادنمشناد  هب  ریم 

(Mimas  ) سامیم

. تسا رتمولیک  دودح 390  سامیم  رطق  تسا . لحز  رامقا  زا  یکی  مان  سامیم 
. تسا درس  رایسب  يوج  ياراد  تسا و  لحز  یلخاد  رمق  زا 13  یکی  سامیم 

(methane  ) ناتم

، لحز يرتشم ، گرزب  رایـسب  ةرایـس  راـهچ  وج  دوش . رجنم  اوه  اـب  ندـش  طولخم  ماـگنه  هب  دـناوت  یم  زاـگ  نیا  تسا . زاـگ  کـی  ناـتم 
. تسا هدش  هتخاس  ناتم  زا  رتشیب  نوتپن  سوناروا و 

. درادن دوجو  ناتم  زا  يوج  اب  هدنز  تادوجوم  يارب  اقب  ناکما 

(Meteosat  ) تَسُوتِم

هراوهام نیا  دروآ . یم  مهارف  دننک ، یم  راک  اپورا  رد  هک  یناسانـشاوه  يارب  ار  یتاعالطا  هک  تسا  یـسانشاوه  ةراوهام  کی  مان  تَسُوتِم 
. دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  اه  نافوط  ینیب  شیپ  يارب  اهسکع  نیا  دزاس . یم  مهارف  ربا  ندش  لیکشت  زا  ینویزیولت  ییاه  سکع 

. ددرگ یم  لاسرا  دنراد ، نایرج  اپورا  ياهبآ  رد  هک  ییاه  یتشک  هب  یسانشاوه  ياه  هاگتسیا  زا  تَسُوتِم  طسوت  هدش  هتفرگ  تاعالطا 
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(Mars  ) خیرم

خیرم رانک  زا  رنیرام  ياهامیپاضف  زا  ات  راهچ  تسا . دیشروخ  هب  کیدزن  ةرایس  نیمراهچ  خیرم  تسا . یسمش  ۀموظنم  رد  يا  هرایس  خیرم 
زا هک  خی  زا  كزان  ییاه  ششوپ  طسوت  خیرم  یبطق  قطانم  دندمآ . دورف  نآ  حطـس  يور  رب  گنیکیاو 1 و 2  ياه  هنیفس  دندرک و  روبع 

نافوط ثعاب  دیدش  ییاهداب  دنوش و  یم  هدید  نآ  وج  رد  ًالومعم  اهربا  دشاب . یم  هدیـشوپ  تسا ، هدش  دـمجنم  نبرک  دیـسکا  يد  بآ و 
هرخص نیا  دشاب . یم  هدز  گنز  اهنآ  نهآ  هک  دنتسه  ینهآ  زا  ولمم  خیرم  حطـس  يور  ياه  هرخـص  دنوش . یم  نآ  رد  یمیظع  نش  ياه 

. تسا هدشن  تفای  خیرم  يور  رب  یتایح  هنوگچیه  نونک  ات  دنا . هدیدرگ  هرایس  نیا  گنر  ندش  زمرق  ثعاب  اه 
. تسا هدش  هتخاس  نهآ  زا  خیرم  ۀتسه  هک  دندقتعم  نادنمشناد 

(Mariner  ) رنیرام

. دندیدرگ باترپ  ةدـحتم  تالایا  طسوت  يدالیم  یلا 1973  لاس 1962  زا  هک  دوب  یتاقیقحت  ياـهامیپاضف  ییاـت  يرـسکی 10  مان  رنیرام 
تاقالم ار  هرایس  ود  هک  دوب  یتاقیقحت  يامیپاضف  نیلوا  رنیرام 10  دنداد . رارق  هعلاطم  دروم  ار  خیرم  دراطع و  هرهز ، رنیرام  ياهامیپاضف 

هرهز و حطـس  ياـمد  دـننام  هرایـس  هس  نیا  نوماریپ  یتاـعالطا  رنیراـم  ياـمیپاضف  درک . زاورپ  هرهز  دراـطع و  زارف  رب  اـمیپاضف  نیا  درک .
. درک يروآ  عمج  نآ  وج  رد  دوجوم  ياهزاگ 

. دنا هدش  هتخانش   2 رجیوو رجیوو 1 و  زا  رتهب  رنیرام 11 و 12 

(magnetometer  ) جنس سیطانغم 

یضعب تسا . هدیدرگ  یحارط  نیمز  یسیطانغم  نادیم  تردق  رد  هدش  داجیا  تارییغت  يریگ  هزادنا  يارب  تسا  يا  هلیـسو  جنـس  سیطانغم 
. دننک یم  لمح  دوخ  اب  جنس  سیطانغم  تارایس ، رگید  یسیطانغم  نادیم  يریگ  هزادنا  روظنم  هب  یتاقیقحت  ياهامیپاضف  زا 

. تسا رییغت  لاح  رد  نیمز  یسیطانغم  نادیم  تردق  لکش و  هراومه  هک  دهد  یم  ناشن  جنس  سیطانغم 

(magnetic field  ) یسیطانغم نادیم 

عیسو یسیطانغم  نادیم  کی  نیمز  تسا . هدرک  هطاحا  ار  اضف  رد  نارجا  زا  یـضعب  هک  تسا  يژرنا  زا  ییرمان  ۀیال  کی  یـسیطانغم  نادیم 
. دهد یم  لیکشت  ار  نلآ  نَو  دنبرمک  دزادنا و  یم  ماد  هب  ار  اه  نورتکلا  اه و  نوی  دننام  رادراب  تارذ  نادیم ، نآ  دراد .

. دنراد ابرنهآ  یسیطانغم  نادیم  دننام  یسیطانغم  نادیم  تارایس ، زا  يدادعت 

(orbit  ) رادم

ینیمز تباث  رادم  اما  دنتـسه ، يوضیب  اهرادم  رثکا  دوش . یم  یط  اضف  رد  یعونـصم  ای  یعیبط  ءیـش  کی  طسوت  هک  تسا  يریـسم  رادـم 
رادم هچ  ره  دنوش . یم  هتـشاد  هگن  رادم  رد  دـندرگ ، یم  شرود  هب  هک  یمرج  یـشنارگ  شـشک  طسوت  اه  هراوهام  دراد . رودـم  يریـسم 

ییاهرادم رد  یسمش  ۀموظنم  ياه  هرایس  دنک . تمواقم  يا  هبذاج  ششک  لباقم  رد  ات  دنک  تکرح  رتعیرـس  دیاب  هراوهام  دشاب ، رت  نییاپ 
. دنخرچ یم  دیشروخ  رود  هب 

. دنخرچ یم  دوخ  نانابزیم  رود  هب  ییاهرادم  رد  اه  هرایس  رگید  ياهرمق  ام و  هام 
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(lunation  ) يرمق هام 

. تسا هقیقد  تعاس و 44  زور و 12  يرمق 29  هام  نامز  تدم  تسا . يدعب  هام  دیدج و  هام  نیب  ینامز  هورد  کی  يرمق  هام 
. تسا یلاله  هام  يرمق ، هام  رگید  حالطصا 

(Lunar Roving Vehicle  ) درون هام 

يرطاب ۀلیـسو  هب  هک  یکیرتکلا  ياهروتوم  زا  نآ  تردق  تسا . هدش  یحارط  هام  حطـس  يور  رب  رفـس  يارب  هک  تسا  يا  هلیـسو  درون  هام 
. تسا رفاسم  ود  لمح  هب  رداق  ددرگ و  یم  نیمأت  دننک ، یم  راک 

. دندیدرون ار  هام  راب  هس  ناشدرون ، هام  ۀلیسو  هب  دروناضف  ود  يدالیم  لاس 1971  رد 

(Lunar Orbiters  ) اهدرَگ هام 

هتفرگ و رارق  هام  رود  هب  يرادـم  رد  هک  دـندوب  ییاه  هراوهام  اـهنآ  دـندوب . ییاـکیرما  یتاـقیقحت  ياـهامیپاضف  يا  هعومجم  اـهدرگ  هاـم 
. دیدرگ باترپ  يدالیم  لاس 1966  رد  اهنآ  نیلوا  هک  تشاد  دوجو  یتاقیقحت  درگ  هام  جنپ  دندرک . یم  لاسرا  نیمز  هب  یتاعالطا 

. دش هام  زا  یقیقد  ياه  هشقن  ندمآ  تسد  هب  ثعاب  دش ، هداتسرف  اهدرگ  هام  ۀلیسو  هب  هک  ییاه  سکع 

(Libra  ) نازیم

هک دـنروآ  یم  دوـجو  هب  یلکـش  هـک  تـسا  هراتـس  زا 4  لکــشتم  نازیم  تـسا . جوربـلا  هـقطتنم  یکلف  تروـص  زا  یکی  وزارت  اــی  نازیم 
زا یکی  نیا  دراد . رارق  یبونج  ةرکمین  رد  يوامـس  ياوتـسا  طخ  یبونج  تمـسق  ود  نازیم  یکلف  تروص  تسا . هدش  هدیمان  یعلـضراهچ 

. تسا رتلکشم  همه  زا  نآ  ندید  هک  تسا  جوربلا  هقطنم  یکلفروص 
. تسا هدمآ  وزارت  لداعم  ینیتال  هملک  زا  نازیم  مان 

(Kennedy Space Centre  ) يدنک ییاضف  زکرم 

یلـصا هاـگیاپ  لارواـناک  پیک  تساـکیرما . هدـحتم  تـالایا  رد  لارواـناک  پیک  تکار  باـترپ  تیاـس  زا  یتمـسق  يدـنک  ییاـضف  زکرم 
زین اج  نامه  رد  دنوش و  یم  باترپ  يدنک  ییاضف  زکرم  باترپ  ياه  وکـس  زا  ییاضف  ياه  لتاش  تسا . هدـحتم  تالایا  ییاضف  تاعلاطم 

. دننیشن یم  نیمز  هب 
. دراد صوصخم  دناب  کی  ییاضف ، ياه  لتاش  تشگرب  يارب  يدنک  ییاضف  زکرم 

(Lunar Roving Vehicle  ) درون هام 

يرطاب ۀلیـسو  هب  هک  یکیرتکلا  ياهروتوم  زا  نآ  تردق  تسا . هدش  یحارط  هام  حطـس  يور  رب  رفـس  يارب  هک  تسا  يا  هلیـسو  درون  هام 
. تسا رفاسم  ود  لمح  هب  رداق  ددرگ و  یم  نیمأت  دننک ، یم  راک 

. دندیدرون ار  هام  راب  هس  ناشدرون ، هام  ۀلیسو  هب  دروناضف  ود  يدالیم  لاس 1971  رد 
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(Lunar Orbiters  ) اهدرَگ هام 

هتفرگ و رارق  هام  رود  هب  يرادـم  رد  هک  دـندوب  ییاه  هراوهام  اـهنآ  دـندوب . ییاـکیرما  یتاـقیقحت  ياـهامیپاضف  يا  هعومجم  اـهدرگ  هاـم 
. دیدرگ باترپ  يدالیم  لاس 1966  رد  اهنآ  نیلوا  هک  تشاد  دوجو  یتاقیقحت  درگ  هام  جنپ  دندرک . یم  لاسرا  نیمز  هب  یتاعالطا 

. دش هام  زا  یقیقد  ياه  هشقن  ندمآ  تسد  هب  ثعاب  دش ، هداتسرف  اهدرگ  هام  ۀلیسو  هب  هک  ییاه  سکع 

(Libra  ) نازیم

هک دـنروآ  یم  دوـجو  هب  یلکـش  هـک  تـسا  هراتـس  زا 4  لکــشتم  نازیم  تـسا . جوربـلا  هـقطتنم  یکلف  تروـص  زا  یکی  وزارت  اــی  نازیم 
زا یکی  نیا  دراد . رارق  یبونج  ةرکمین  رد  يوامـس  ياوتـسا  طخ  یبونج  تمـسق  ود  نازیم  یکلف  تروص  تسا . هدش  هدیمان  یعلـضراهچ 

. تسا رتلکشم  همه  زا  نآ  ندید  هک  تسا  جوربلا  هقطنم  یکلفروص 
. تسا هدمآ  وزارت  لداعم  ینیتال  هملک  زا  نازیم  مان 

(Kennedy Space Centre  ) يدنک ییاضف  زکرم 

یلـصا هاـگیاپ  لارواـناک  پیک  تساـکیرما . هدـحتم  تـالایا  رد  لارواـناک  پیک  تکار  باـترپ  تیاـس  زا  یتمـسق  يدـنک  ییاـضف  زکرم 
زین اج  نامه  رد  دنوش و  یم  باترپ  يدنک  ییاضف  زکرم  باترپ  ياه  وکـس  زا  ییاضف  ياه  لتاش  تسا . هدـحتم  تالایا  ییاضف  تاعلاطم 

. دننیشن یم  نیمز  هب 
. دراد صوصخم  دناب  کی  ییاضف ، ياه  لتاش  تشگرب  يارب  يدنک  ییاضف  زکرم 

(Kelvin scale  ) نیولک سایقم 

سویسلس ۀجرد  لداعم 16/273  هک  دوش  یم  عورـش  قلطم  رفـص  زا  نیولک  ۀجرد  تسا . امد  يریگ  هزادنا  يارب  یـسایقم  نیولک ، سایقم 
. تسا

. تسا سویسلس  ۀجرد  کی  لداعم  نیولک  ۀجرد  کی  ةزادنا 

(Jupiter  ) يرتشم

نیا تسا . نـیمز  ربارب  نآ 11  ةزادنا  هک  تسا  یـسمش  ۀموظنم  ةرایـس  نیرتگرزب  يرتشم  تسا . یـسمش  ۀـموظنم  رد  هرایـس  کی  يرتشم 
لوح تعرـس  هب  هرایـس  نیا  تسا . زاگ  عیام و  نژوردـیه  زا  رکیپ  لوغ  یپوت  يرتشم  تسا . دیـشروخ  هب  کـیدزن  ةرایـس  نیمجنپ  هراـیس 

رینویاپ 10 و دوش . یم  اوتسا  رد  اهنآ  ندش  هدمآرب  اه و  بطق  زا  عیام  داوم  زاگ و  ندش  ریزارس  بجوم  لمع  نیا  دخرچ . یم  دوخ  روحم 
نادنمشناد تسا . نیمز  یسیطانغم  نادیم  زا  رتیوق  ربارب  يرتشم 4000  یسیطانغم  نادیم  دندرک . زاورپ  يرتشم  زارف  رب  رجیوو 1 و 2  11 و 

. درادن دوجو  تایح  يرتشم  رد  دنا . هدرک  تفایرد  ییویدار  جاوما  هرایس  نیا  زا 
. دشاب هتشاد  کچوک  يا  هرخص  ۀتسه  کی  تسا  نکمم  يرتشم 

(interstellar matter  ) يا هراتس  نایم  ةدام 
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یهاگ رابغ  زاگ و  نیا  دنک . یم  فیصوت  ار  ناشکهک  کی  ناگراتـس  نیب  رد  دوجوم  رابغ  زاگ و  هک  تسا  یترابع  يا ، هراتـس  نایم  ةدام 
. دوش یم  هدیمان  یباحس  هک  دیآ  یم  رد  هشوخ  کی  تروص  هب 

. دوش یم  ناسانشرتخا  يارب  مارجا  زا  یخرب  حضاو  ندید  عنام  يا  هراتس  نایم  ةدام 

(Satellite (IRAS زمرق نودام  یسانشرتخا  ةراوهام 

رد يدالیم  لاس 1983  رد  هک  تسا  یعونـصم  يا  هراوهاـم  ( ( Infra – Red Astronomical زمرق نودام  یـسانشرتخا  ةراوهام 
، اه هراتـس  زمرق  نودام  تاعـشعشت  هک  درک  یم  لمح  ار  یـصوصخم  ياه  پوکـسلت  هراوهام  نیا  تفرگ . رارق  نیمز  وج  زا  رتارف  يرادم 

نیمز هب  ینویزیولت  ریواصت  دننام  هدـیدرگ ، يرادربسکع  تاعـشعشت  نیا  زا  دـندرک . یم  يریگ  هزادـنا  اضف  رد  ار  مارجا  رگید  تارایس و 
. دندش یم  لاسرا 

. تخاس راکشآ  دندوب ، هتخانشان  نآ  زا  لبق  ات  هک  ار  هراتس  يدادعت  روضح  زمرق  نودام  یسانشرتخا  ةراوهام 

(hold  ) ندش فقوتم 

یماگنه طقف  ًالومعم  يزیچ  ندش  فقوتم  دـشاب . هاتوک  یتدـم  يارب  ًالامتحا  هک  تسا  يزیچ  لمع  ندرک  فقوتم  ینعم  هب  ندـش  فقوتم 
. دوش يریگولج  نآ  زا  دیاب  هک  دشاب  هدمآ  دوجو  هب  رطخ  ای  لکشم  کی  هک  دریگ  یم  تروص 

. دش فقوتم  لاس  ود  يارب  ییاضف  همانرب  رجنلچ ، هعجاف  زا  دعب 

(geosynchronous orbit  ) ینیمز تباث  رادم 

رادـم رد  هراوهام  کی  دـیآ . یم  رظن  هب  تباث  نیمز  حطـس  يالاب  يا  هطقن  رد  هراوهام  کی  نآ  رد  هک  تسا  يرادـم  ینیمز ، تباث  رادـم 
دوخ روحم  لوح  نیمز  هک  ینامز  نامه  رد  ًاقیقد  هراوهام  نیا  دخرچ . یم  نیمز  درِگ  هب  رتمولیک  لداعم 35900  یعافترا  رد  ینیمز  تباث 

. دوش یم  هدیمان  زین  ینیمز  تباث  رادم  کی  نینچمه  ینامزمه  نیمز  رادم  کی  ددرگ . یم  نیمز ، رود  هب  دخرچ ، یم 
. دنعقاو ینیمز  تباث  رادم  رد  تسلتنیا  تاطابترا  ياه  هراوهام 

(geostationary satellite  ) ینیمز تباث  ةراوهام 

هب تکرح  نودـب  هراوهام  رادـم  نیا  رد  دراد . رارق  ینامزمه  نیمز  رادـم  اب  نیمز  تباث  رادـم  هک  تسا  يا  هراوهام  ینیمز ، تباث  ةراوهام 
. دنتسه ینیمز  تباث  يا  هراوهام  ًالومعم  یسانشاوه  ياه  هراوهام  دسر . یم  رظن 

(GOES  ) نیمز تباث  یطیحم  تسیز  یتایلمع  ةراوهام 

هعومجم ( Geostationary Operational Environmental Satellites ، ) نیمز تباث  یطیحم  تسیز  یتایلمع  هراوهام 
نیمز تباث  رادم  رد  قوف  ياه  هراوهام  دنا . هدش  باترپ  اضف  هب  اکیرما  ةدـحتم  تالایا  طسوت  هک  دنتـسه  یـسانشاوه  ياه  هراوهام  زا  يا 

یم لابند  هدحتم  تالایا  قرش  برغ و  لحاوس  رد  ار  یسانشاوه  ياه  متسیس  اه  هراوهام  نیا  دنعقاو . اوتسا  طخ  يالاب  رد  نورکنیسوئژ ) )
. دننک
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. دنک یم  لاسرا  نیمز  هب  اوه  تیعضو  زا  سکع  کی  تعاس  مین  ره   GOES

(galactic centre  ) ناشکهک زکرم 

نوچ دنتـسین ، ناشکهک  زکرم  ندـید  هب  رداق  ناسانـشرتخا  دـنک . یم  فیـصوت  ار  يریـش  هار  ناـشکهک  يزکرم  قطاـنم  ناـشکهک  زکرم 
یکلف تروص  مان  هب  هک  دراد  دوجو  ناشکهک  زکرم  رد  ییویدار  جاوما  يوق  عبنم  کی  دنتسه . نآ  ندید  عنام  رابغ  گرزب  رایسب  ياهربا 
. دنراد دوجو  ناشکهک  زکرم  کیدزن  گرزب  رایسب  يزاگ  ياهربا  يدادعت  زین  دوش و  یم  هدناوخ  ( A یمار یکلف  تروص   ) A سوق

. دراد دوجو  ناشکهک  زکرم  رد  هلاچهایس  کی  نادنمشناد ، رظن  هب 

(full Moon  ) لماک هام 

هام دشاب . ندش  سکعنم  لاح  رد  هام  حطـس  مامت  زا  دیـشروخ  رون  هک  تسا  یماگنه  لکـش  نیا  تسا . هام  ياه  تلاح  زا  یکی  لماک  هام 
. دوش یم  لیکشت  رابکی  زور  ره 29  لماک 

. دنیبب هام  حطس  رد  ار  لادوگ  يدادعت  تسناوت  لماک  هام  تلاح  رد  وا 

(facula  ) لعشم

هدش لیکشت  نژوردیه  زا  ًاقیقد  هک  تسا  ناشخرد  يربا  لعشم  تسا . نآ  رهپس ) رون   ) رفسوتف رد  ای  دیـشروخ  رد  نشور  يا  هطقن  لعـشم 
رما نیا  دنشاب . یم  نتفرگ  لکـش  لاح  رد  دیـشروخ  ياه  هکل  زا  یهورگ  اجنآ  رد  هک  دنوش  یم  رهاظ  ییاج  رد  ًالومعم  اه  لعـشم  تسا .

. دماجنا یم  لوط  هب  زور  ًادودح 15 
. دندیدرگ فشک  يدالیم  لاس 1611  رد  رنیش  فتسیرک  طسوت  اه  لعشم 

(dock  ) ندش قحلم 

رگیدکی هب  راد  نیـشنرس  يامیپاضف  ود  ندیبسچ  ینعم  هب  قاحلا  نینچمه  تسا . مه  اب  رادم  رد  امیپاضف  دـنچ  ای  ود  لاصتا  ندـش ، قحلم 
دهدیم هزاجا  هورگ  دارفا  هب  لمع  نیا  دنوش . زاب  يوج  راشف  نتفر  تسد  زا  نودب  دنناوتیم  امیپاضف  ود  نیب  اههچیرد  اهرد و  اذـل  تسا ،

. دننک دمآ  تفر و  رگید  يامیپاضف  هب  امیپاضف  کی  زا  ییاضف ، سابل  ندیشوپ  نودب  هک 
دریگ . تروص  دیاب  یقیقد  رایسب  تابساحم  مه ، هب  امیپاضف  ود  زیمآ  تیقفوم  ندش  قحلم  يارب 

(decay  ) ندش یشالتم 

یشالتم تسا . رادم  عافترا  رد  هتسویپ  یلو  دنک  شهاک  ندش ، یـشالتم  تسا . یعونـصم  رمق  کی  رادم  مامتا  فیـصوت  ندش ، یـشالتم 
کی دننام  هک  دریگیم  تروص  یماگنه  نیمز  وج  طسوت  لمع  نیا  دتفایم . قافتا  اههراوهام  يارب  نیمز  هب  کیدزن  ياهرادـم  رد  ندـش 

هدش هکت  هکت  نیمز  وج  رد  سپـس  دتفایم ، نیمز  وج  رتنییاپ  ياههیال  لخاد  هب  هراوهام  ماجنارـس  دوشیم . اههراوهام  تکرح  عنام  زمرت 
. ددرگیم لعتشم  و 

دش . نیمز  وج  دراو  هرابود  هک  دش  یشالتم  یماگنه  هب  هراوهام  رادم 
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(dark matter  ) کیرات هدام 

ای دوشیمن  دـعاصتم  اهنآ  زا  يرون  چـیه  ًابیرقت  هک  ناهج  رد  داوم  هتـسد  نآ  فیـصوت  يارب  هیرظن  نیا  تسا . هیرظن  کی  کـیرات ، هداـم 
نآ دوجو  رب  لیلد  نآ  هبذاج  ریثات  تسین و  تیور  لـباق  کـیرات  هداـم  تروص  نیا  رد  دوریم . راـک  هب  دنتـسه ، تیور  لـباق  ریغ  ًـالماک 

رادـقم دـنراد  هدـیقع  اهنآ  مینیبیم . ار  ناهج  رد  دوجوم  داوم  مامت  زا  دـصرد  کی  ًاـبیرقت  طـقف  اـم  هک  دـنرواب  نیا  رب  نادنمـشناد  تسا .
. دنراد دوجو  اهناشکهک  نوریب  نورد و  رد  کیرات  داوم  زا  يدایز 

دنریگب . دوخ  هب  ار  رون  مک  ياههراتس  ای  تارذ  اههلاچهایس ، لکش  تسا  نکمم  کیرات  هدام 

(Cluster mission  ) یتیرومام هعومجم 

طـسوت هراوهام  دـندش . باترپ  اضف  هب  اپورا  ییاضف  سناژآ  طسوت  هک  تسا  ییاسانـش  هراوهام  راهچ  زا  ياهعومجم  یتیرومام ، هعومجم 
میـسرت نیمز  یـسیطانغم  نادیم  زا  يدـعب  هس  هشقن  کی  اهنآ  دـنتفرگ . ياج  نیمز  رادـم  رد  يدالیم  لاس 1995  رد  نیرآ  کشوم  کـی 

. دنداد رارق  هعلاطم  دروم  ار  يدیشروخ  ياهداب  دندرک و 
دنتفرگ . ياج  یگرزب  رایسب  یضرف  مره  سأر  کی  رد  مادک  ره  اضف ، رد  یتیرومام  هعومجم  هراوهام  راهچ 

(centrifuge  ) زیرگ زکرم 

گرزب ییوزاب  اب  روتوم  هب  زهجم  نیـشام  نیا  دـنک . داجیا  يوق  هبذاج  تارثا  دـننام  یتارثا  دـناوتیم  هک  تسا  ینیـشام  زیرگ ، زکرم  کی 
یکی دناخرچب . فلتخم  ياهتعرـس  اب  دناوتیم  ار  رازبا  ای  تاناویح  اهناسنا ، هک  دراد  رارق  کچوک  تمـسق  کی  وزاب  ياهتنا  رد  تسا .

G يورین الاب و  باتش  هبرجت  نادروناضف  هب  نیشام  نیا  تسا . زیرگ  زکرم  رد  نتفرگ  رارق  دروناضف ، کی  میلعت  يرورـض  ياهتمـسق  زا 
. دهدیم تشاد ، دنهاوخ  هک  ییاضف  ياهزاورپ  لوط  رد  ار  الاب 
. دننیبیم میلعت  زیرگ  زکرم  رد  یلاوتم  ياهتعاس  نادروناضف ،

(celestial mechanics  ) يوامس کیناکم 

ریثات مارجا  رب  هک  یـشنارگ  ياهورین  هعلاطم  لماش  يوامـس  کیناکم  دوشیم . هتفگ  یموجن  مارجا  تکرح  هعلاطم  هب  يوامـس  کـیناکم 
، اهرمق تارایس ، رادم  ییوگشیپ  حیضوت و  يارب  نتوین  تکرح  نیناوق  نتوین و  شنارگ  هیرظن  زا  يوامس  کیناکم  دوشیم . دنراذگ ، یم 

. دنکیم هدافتسا  راد  هلابند  ياههراتس  اهكرایس و 
تسا . يوامس  کیناکم  تمسق  نیرتمهم  شنارگ 

(Baikonur Cosmodrome  ) رونوکیاب ییاضف  زکرم 

رثکا دـش . زاغآ  يدـالیم  لاـس 1955  رد  رونوکیاـب  رد  راـک  تسا . ناتـسقازق  رد  مـهم  ییاـضف  زکرم  کـی  ماـن  رونوکیاـب  ییاـضف  زکرم 
. دریگیم تروص  لحم  نآ  زا  هیسور  ییاضف  ياههمانرب  مهم  ياهباترپ 

لیروآ 1961 رد  اضف ، هب  ناسنا  نیلوا  نیراـگاگ  يروی  باـترپ  نینچمه  يدـالیم و  ربتکا 1957  رد  کینتوپـسا 1  هراوهام  نیلوا  باترپ 
. ددرگیم اهباترپ  نیا  لماش  يدالیم ،
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دریگیم . تروص  رونوکیاب  ییاضف  زکرم  زا  یعونصم  ياهرمق  باترپ  ییاضف و  تاقیقحت  زا  یخرب 

(axis  ) روحم

دوخ روحم  لوـح  دـشاب  شدرگ  لاـح  رد  ءیـش  رگا  دـنکیم . روـبع  ءیـش  کـی  زکرم  زا  هک  تسا  میقتـسم  یـضرف  طـخ  کـی  روـحم ،
. دراد مان  يروحم  دویرپ  دنکیم ، فرص  دوخ  روحم  لوح  لماک  شخرچ  کی  يارب  ءیش  نآ  هک  ینامز  دخرچیم .

. دخرچ یم  دوخ  روحم  لوح  رابکی  تعاس  ره 24  نیمز 

(airlock ( ) دنباوه هچیرد   ) اوه هظفحم 

فالتخا هک  ناکم  ود  نیب  هک  دـهدیم  هزاجا  اهنآ  تازیهجت  نانیـشنرس و  هب  کقاتا  نیا  تسامیپاضف .  رد  کچوک  یکقاتا  اوه ، هظفحم 
طاقن رد  اوه  عبانم  رگید  رب  يراذگریثات  نودـب  ندـش  نیزگیاج  ای  ضیوعت  لباق  هظفحم  نآ  ياوه  دـننک . تکرح  دـنراد ، یتوافتم  راشف 

. دنتسه اوه  کقاتا  زا  هدافتسا  هب  روبجم  ییاضف  ییامیپ  هار  تهج  امیپ  اضف  كرت  روظنم  هب  نادروناضف  تسا . امیپاضف  رگید 
تسامیپاضف . زا  مهم  رایسب  تمسق  کی  اوه  هظفحم 

 ( بلطم  36 ن ( 

(zodiacal light  ) یجوربلا هقطنم  رون 

رادـم رد  نیمز  هک  نانچمه  قفـش  ای  رجف  ماگنه  رد  بلغا  هک  ناشخرد  رون  زا  یگنرمک  طورخم  هب  هک  تسا  یمان  یجوربلا ،  هقطنم  رون 
. تسا رابغ  تارذ  زا  دیشروخ  رون  ساکعنا  رون  نیا  دوشیم . تیور  ددرگیم ، دیشروخ  رود  هب  دوخ 

ددرگیم . تیور  هام  نودب  ياهبش  رد  یجوربلا  هقطنم  رون  ایند  ياهتمسق  زا  یضعب  رد 

(Visible light  ) یئرم رون 

تاعــشعشت زا  تاعــشعشت  زا  یلکــش  یئرم  روـن  ددرگ . تـیور  حلــسم  ریغ  شمچ  اــب  دــناوت  یم  هـک  تـسا  روـن  زا  يراوـن  یئرم  روـن 
جوم دودح 2000  تسا  یئرم  ناسنا  مشچ  يارب  هک  يرون  دناهدش . لیکشت  یگرنا  جاوما  زا  تاعـشعشت  نیا  دشاب . یم  یـسیطانغمورتکلا 
رارق دراد ، يرتدنلب  جوم  لوط  هک  زمرق  نودام  رون  دراد و  يرتهاتوک  جوم  لوط  هک  شفنب  ءاروام  رون  نیب  یئرم  رون  دراد . رتمیلیم  ره  رد 

. تسا هتفرگ 
دننیبب . ار  یئرم  رون  دنناوتیم  دنراد ، مشچ  هک  یتاناویح  رثکا 

(Vega ( ) هتسشن سکرک   ) عقاو رسن 

ياراد و  نامسآ ، رد  یگدنشخرد  رظن  زا  هراتس  نیمجنپ  عقاو  رـسن  تسا . یمور ) گنج   ) قایلـش یکلف  تروص  رد  يا  هراتـس  عقاو ، رـسن 
زا يرون  لاس  هراتس 26  نیا  تسا . دیـشروخ  ربارب  عقاو 52  رـسن  شـشخرد  دوش . یم  هدـید  زین  حلـسمریغ  مشچ  اب  هک  تسا  یبآ  یگنر 

حیحـص رواب  نیا  رگا  تسا . هدش  هطاحا  رابغ  زاگ و  ياه  هقلح  طسوت  عقاورـسن  هک  دـنرواب  نیا  رب  نادنمـشناد  یخرب  دراد . هلـصاف  نیمز 
. دریگ لکش  هراتس  نیا  فارطا  رد  يا  هرایس  متسیس  کی  تسا  نکمم  دشاب ،
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. دشاب یم  اه  یقایلش  افلآ  عقاو ، رسن  یملع  مان 

(Steady State theory  ) رادیاپ تلاح  ۀیرظن 

تلاح ۀیرظن  تسا . گنابهم )  ) گنب گیب  ۀـیرظن  فالخرب  هیرظن  نیا  دـشاب . یم  یـسانش  ناهیک  هب  عجار  يا  هیرظن  رادـیاپ  تلاح  ۀـیرظن 
ون داوم  هک  دندرک  یم  رکف  نادنمـشناد  تسا . هتـشادن  دوجو  یعورـش  زگره  هتـشاد و  دوجو  هشیمه  يارب  ناهج  هک  تسا  یعدم  رادـیاپ 

. تسا هدرک  رپ  شرتسگ  ماگنه  هب  ار  اه  ناشکهک  نیب  ياضف  لمع  نیا  دنا . هدوب  يریگ  لکش  لاح  رد  هشیمه  يارب 
. تخاس لزلزتم  ار  رادیاپ  تلاح  ۀیرظن  ياه  هیاپ  یناهیک ، جوم  زیر  يا  هنیمز  شبات  تاعشعشت  فاشتکا 

(southern hemisphere  ) یبونج ةرکمین 

تاـجرد طـسوت  یبونج  ةرکمین  رد  دوجوم  ییاـیفارغج  ياـه  ضرع  دراد . رارق  اوتـسا  بونج  رد  هک  تسا  نیمز  هرک  زا  یبوـنج ، ةرکمین 
تمسق نیا  دوش . یم  تیؤر  نیمز  یبونج  ةرکمین  زا  هک  تسا  نامسآ  زا  یتمسق  نامسآ ، یبونج  ةرکمین  دنوش . یم  يریگ  هزادنا  یبونج 

. دوش یم  مارجا  رگید  اه و  ناشکهک  اه ، یباحس  یبونج ، ةرکمین  یکلفروص  لماش 
. دراد دوجو  نامسآ  یلامش  ةرکمین  هب  تبسن  يرتشیب  یکلف  روص  یبونج ، ةرکمین  رد 

(sidereal ( ) يا هراتس   ) یموجن

. دنک یم  فیصوت  تسا ، ناگراتس  اب  طابترا  رد  هک  ار  يزیچ  ره  یموجن 
. دوش یم  يریگ  هزادنا  ناگراتس  هب  تبسن  نیمز  شخرچ  طسوت  هک  تسا  ینامز  یموجن  تقو 

(Siding Spring Observatory  ) گنیرپسا گنیدیاس  ۀناخدصر 
یـساکعنا 66 ياه  پوکـسلت  ياراد  تسا و  يرون  ۀناخدصر  کی  هناخدصر  نیا  تسا . ایلارتسا  رد  عقاو  گنیرپسا  گنیدیاس  ۀناخدصر 

زلیووین رد  عقاو  گـنیرپسا  گنیدـیاس  هوک  زارفرب  يرتـم  عاـفترا 1000  رد  هناخدـصر  نیا  دـشاب . یم  يرتم  يرتـم و 3/2   1 يرتمیتناس ،
. تسا یبونج 

. دشاب یم  ایلارتسا  یلم  هاگشناد  کلمت  تحت  گنیرپسا  گنیدیاس  ۀناخدصر 

(service module  ) یتامدخ وان 

يارب ار  هتیـسیرتکلا  يژرنا  بآ و  تخوس ، یتامدـخ  وان  نیـشنرس ، اب  ییاضف  زاورپ  کی  رد  تسامیپاضف . کی  زا  یتمـسق  یتامدـخ ، وان 
. دشاب یم  یهدنامرف  وان  هب  هدیبسچ  ًالومعم  تمسق  نیا  دنک . یم  هریخذ  نادروناضف  هدافتسا 

. تشاد لوط  رتم   6/6 ولوپآ ، يامیپاضف  یتامدخ  وان 

(relativity  ) تیبسن

یم رظن  هب  رتدنک  نامز  دسرب ، رون  تعرـس  دح  هب  مسج  کی  تعرـس  رگا  دنک . یم  فیـصوت  ار  تکرح  نامز و  اضف ، نیب  ۀطبار  تیبسن 
. دبای یم  شیازفا  نآ  مرج  دنک و  یم  رییغت  عیرس  تکرح  لاح  رد  مسج  لکش  نینچمه  دسر ؛
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. دش يراذگ  هیاپ  نیاتشنیا  تربلآ  مان  هب  یناملآ  نادکیزیف  کی  طسوت  تیبسن  يروئت 

(quantum theory  ) موتناوک ۀیرظن 

موتناوک ۀیرظن  دوش . یم  هداد  نوریب  اه  متا  طسوت  یسیطانغمورتکلا  تاعـشعشت  يژرنا  نآ  رد  هک  تسا  یـشور  فیـصوت  موتناوک ، ۀیرظن 
هدیمان اه  نوتوف  ای  اتناوک  ياه  هورگ  هک  دوش  یم  هداد  نوریب  هتسویپان  تروص  هب  هکلب  تسین  هتـسویپ  تروص  هب  يژرنا  هک  تسا  یعدم 

. دنتسه يژرنا  زا  ییاه  هتسب  هیبش  ًاتبسن  و  دنا ، هدش 
. داد رییغت  تاعشعشت  دروم  رد  ار  نادنمشناد  تایرظن  يدالیم  ةدس 1900  لیاوا  رد  موتناوک  ۀیرظن  شرتسگ 

�

(Ptolemaic theory  ) سومیلطب ۀیرظن 

شیپ لاس  دودح 1900  ینانوی  سانـشرتخا  نادیـضایر و  سومیلطب  طسوت  هک  تسا  یـسمش  هموظنم  هب  عجار  یـشرگن  سومیلطب  ۀـیرظن 
ریودت کلف  ار  اهنآ  وا  هک  دنراد  زین  ییازجم  ياهرادم  یلو  دـندرگ ، یم  نیمز  رود  هب  اه  هرایـس  هک  دوب  دـقتعم  سومیلطب  دـیدرگ . هئارا 

. دوب هدیمان  یسومیلطب ) يا  هریاد  متسیس  )
. تسین حیحص  سومیلطب  ۀیرظن  هک  دنداد  صیخشت  شیپ  لاس  ناسانشرتخا 1500 

(photometer  ) جنسرون

. تسا یکیرتکلا  يرون - یجنسرون  ماجنا  يارب  يا  هلیسو  جنسرون 
. دنک یم  يریگ  هزادنا  تاو  مان  هب  ییاهدحاو  رد  ار  رون  جنسرون ، کی 

(phases of the Moon  ) هدام ياه  تلاح 
زا تلاح  نیلوا  هام  لاله  دـنوش . یم  هتـشاذگ  شیامن  هب  نیمز  زا  هام  تیؤر  ماگنه  هب  هک  دنتـسه  یفلتخم  ياه  هرهچ  هاـم ، ياـه  تلاـح 
ای دوش  یم  کچوک  سپـس  دـیآ . رد  ردـب )  ) مامت هام  تروص  هب  ات  دـبای  یم  شیازفا  ای  دوش و  یم  گرزب  هام  لـاله  تسا . ون  هاـم  کـی 

. دوش زاغآ  يرگید  ون  هام  ددرگ و  وحم  ًالماک  هک  نیا  ات  دبای  یم  شهاک 
. دندرگ یم  لماک  زور  رد 29  ًاقیقد  هام  ياه  تلاح  یمامت 

(photoelectric photometry  ) یکیرتکلا يرون - یجنسرون 

هب هک  دـنک  یم  هدافتـسا  یکیرتکلا  يرون - يرطاب  کی  زا  جنـسرون  تسا . رون  تدـش  اـی  تردـق  يریگ  هزادـنا  يارب  یـشور  یجنـسرون 
. دوش یم  تیاده  يرطاب  فرط  هب  پوکسلت  کی  زا  رون  دنک . یم  دیلوت  یکیرتکلا  نایرج  کی  نآ ، هب  رون  ندیسر  ماگنه 

. دنک یم  يریگ  هزادنا  اهنآ  یگدنشخرد  دننام  ار  ناگراتس  رون  تاناسون  یکیرتکلا  يرون - یجنسرون 

(penumbra  ) هیاسمین

. دسر یم  رظن  هب  ناشخرد  يدیشروخ ، هکل  ۀیاسمین  تسا . يدیشروخ  هکل  کی  یجراخ  تمسق  فیصوت  هیاسمین  - 1
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. دوش یم  دراو  هیاس  ای  نیمز  یلصا  هیاس  لخاد  هب  هیاسمین  زا  هام  یگتفرگ ، هام  کی  هیاسمین  - 2

(oscillation  ) ناسون

تکرح نامز  لداعم  تکرح  ره  نامز  تسا . هطقن  ود  نیب  ولج  هب  ور  ای  بقع  هب  ور  تکرح  ناسون  تسا . تکرح  یعون  فیصوت  ناسون 
. دوش یم  هدید  یسیطانغمورتکلا  تاعشعشت  لاکشا  مامت  رد  ناسون  دشک . یم  لوط  یلبق 

. تفرگ هزادنا  ار  لودناپ  کی  ناسون  وا 

(observer ( ) رگ هدهاشم   ) رظان

سانشرتخا کی  فیـصوت  يارب  بلغا  رظان  ۀملک  دنک . یم  اشامت  ار  يزیچ  ای  دنک ، یم  هاگن  يزیچ  هب  هک  تسا  یـصخش  فیـصوت  رظان ،
. دور یم  راک  هب  ینامسآ  مارجا  ياشامت  لاح  رد  هک 

. دندرک دصر  ناشیاه  پوکسلت  قیرط  زا  ار  راد  هلابند  نارظان ،

(northern hemisphere  ) یلامش ةرکمین 

( لامش زا   ) یلامش ۀجرد  طسوت  یلامش  ةرکمین  ییایفارغج  ياه  ضرع  دراد . رارق  اوتسا  لامش  رد  هک  تسا  نیمز  زا  یمین  یلامش  ةرکمین 
لماش هرکمین  نیا  تسا . تیؤر  لباق  نیمز  یلامش  ةرکمین  زا  هک  تسا  نامسآ  زا  یتمسق  نامـسآ  یلامـش  ةرکمین  دوش . یم  يریگ  هزادنا 

. دوش یم  ینامسآ  مارجا  رگید  ناشکهک و  اه ، یباحس  یلامش ، ةرکمین  یکلفروص 
. تسا نامسآ  یلامش  ةرکمین  زکرم  رد  یبطق  ةراتس  هک  دسر  یم  رظن  هب 

(nove  ) رتخاون

هام دنچ  يارب  ناشخرد  تلاح  هب  تسا  نکمم  هراتس  نیا  ددرگ . یم  لبق  زا  رتناشخرد  دهد و  یم  رون  ناهگان  هک  تسا  يا  هراتس  رتخاون ،
. تساهزاگ راجفنا  لیلد  هب  رتخاون  کی  یناهگان  ندش  ینارون  دنامب . یقاب 

اهنآ فیـصوت  يارب  ون ، لداعم  ینیتال  یتنعل  زا  اهنآ  نیاربانب  دنتـسه ، ون  یناگراتـس  اهرتخاون  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  یناـمز  ناسانـشرتخا 
 . دندرک هدافتسا 

(nitrogen  ) نژورتین

لاس رد  نژورتین  دراد . دوجو  زین  هرهز  فارطا  رد  نژورتین  تسا . هدش  لیکـشت  نژورتین  زا  نیمز  وج  دصرد   78 تسا . زاگ  کی  نژورتین 
. دیدرگ فشک  دروفردار  لیناد  ییایناتیرب  دنمشناد  طسوت  يدالیم   1772

(neutron  ) نورتون

. درادن یکیرتکلا  راب  چیه  هرذ  نیا  دهد . یم  لیکشت  ار  متا  ۀتسه  هک  تسا  یتارذ  زا  یکی  نورتون 
. دنراد دوجو  نژوردیه  متا  زجب  اه  متا  مامت  رد  اه  نورتون 
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(Neptune  ) نوتپن

، وتولپ رادم  يدالیم  لاس 1999  رد  یلو  تسا  دیشروخ  هب  کیدزن  ةرایس  نیمتشه  هرایس  نیا  تسا . یسمش  ۀموظنم  رد  يا  هرایـس  نوتپن ،
هیال دنناد  یم  نادنمـشناد  دـیدرگ . فشک  يدالیم  لاس 1846  رد  نوتپن  داد . رارق  دیـشروخ  هب  کـیدزن  ةرایـس  نیمهن  ناـکم  هب  ار  وتولپ 
رارق يزیچ  هچ  نآ  ریز  رد  هک  دـنناد  یمن  زونه  یلو  تسا ؛ هدـش  لیکـشت  ناتم  مویله و  نژوردـیه ، ياهزاگ  زا  نوتپن  وج  یجراخ  ياـه 

نآ زا  دشاب و  یم  یـسیطانغم  نادـیم  ياراد  نوتپن  تشذـگ . يدالیم  لاس 1989  رد  نوتپن  راـنک  زا  رجیوو 2  یتاقیقحت  ياـمیپاضف  دراد .
. تسا هدش  تفایرد  زین  ییویدار  جاوما 
. دراد رون  مک  رایسب  ۀقلح  راهچ  نوتپن 

(neutrino  ) ونیرتون

نیا درادن . مرج  یکیرتکلا و  راب  ونیوتون  دوش . یم  هداد  نوریب  ویتکاویدار  متا  یشاپورف  ماگنه  هب  هک  تسا  هدام  زا  یکچوک  ةرذ  ونیرتون 
. دنک یم  تکرح  رون  تعرس  اب  اضف  رد  هرذ 

. دیدرگ فشک  يدالیم  لاس 1956  رد  اهونیرتون  دوجو 

(Nereid  ) دیئرن

. دراد رتمولیک  دودح 170  يرطق  دیئرن  دشاب . یم  هرایس  زا  رمق  نیرترود  رمق ، نیا  تسا . نوتپن  رمق  نیرتکچوک  مان  دیئرن ،
. دیدرگ فشک  لسال  مایلیو  مان  هب  يا  هفرح  ریغ  سانشرتخا  کی  طسوت  يدالیم  لاس 1948  رد  دیئرن 

(Navstar  ) راتسوان

. دـیدرگ باترپ  يدالیم  لاس 1978  رد  اکیرما  ةدـحتم  تالایا  طسوت  هراوهاـم  نیا  دـشاب . یم  يدروناـیرد  هراوهاـم  کـی  ماـن  راتـسوان ،
. دنک یم  لاسرا  یناکم  ینامز و  ةدننک  صخشم  ياه  پت  ًامئاد  راتسوان 

. تسا یناکم  ةرتسگ  نامز و  زا  هدافتسا  اب  يدرونایرد  متسیس  راصتخا  مان  راتسوان 

(nanometer  ) رتمونان

رگید رون و  جوم  لوط  يریگ  هزادـنا  يارب  رتمونان  تسا . رتم  کی  منویلیم  رازه  کی  دـحاو  نیا  تسا . يریگ  هزادـنا  دـحاو  کی  رتمونان ،
. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  یسیطانغمورتکلا  تاعشعشت  لاکشا 

. تسا  nm رتمونان ففخم 

(meridian  ) راهنلا فصن 

طوطخ دـنرذگ . یم  بونج  لامـش و  ياه  بطق  دادـتما  رد  نیمز  بونج  ات  لامـش  زا  هک  تسا  ییایفارغج  لوط  طخ  کـی  راـهنلا  فصن 
. دنا هدش  يراذگ  هرامش  برغ  قرش و  فرط  هب  دنک ، یم  روبع  ناتسلگنا  چیونیرگ  زا  هک  يراهنلا  فصن  زا  ییایفارغج  لوط 
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. دنسر یم  مه  هب  اه  بطق  رد  تاراهنلا  فصن  مامت 

(light  ) رون

دیآ و یم  اه  هراتس  زا  ًامیقتسم  رون  بش ، نامسآ  رد  دنتسه . یسیطانغمورتکلا  فیط  زا  یتمسق  يرون  جاوما  تسا . يژرنا  زا  یلکـش  رون ،
. ددرگ یم  سکعنم  تارایس  هام و  هلیسو  هب 

. تسا نیمز  يور  تایح  مامت  يارب  یعبنم  دیشروخ  رون 

(Hertzsprung – Russell diagram  ) لسار گنورپ - ستره  رادومن 

امد و گنر ، ساسا  رب  رادومن  نیا  يور  رب  ناگراتس  تسا . ناگراتس  يدنب  هورگ  کیکفت و  يارب  یشور  لسار  گنورپ - ستره  رادومن 
رارق یلـصا  هتـشر  مان  هب  راون  کی  رد  ناگراتـس  رثکا  هک  دهد  یم  ناشن  لسار  گنورپ - ستره  رادومن  دنریگ . یم  رارق  دوخ  شـشخرد 

. دنریگ یم 
. دنریگ یم  رارق  لسار  گنورپ - ستره  رادومن  رد  يا  هدش  صخشم  ياه  هورگ  رد  ناگراتس  یمامت  ًابیرقت 

(hemisphere  ) هرکمین

طسوت ار  نیمز  اهنآ  دننک . یم  روصت  نیمز  رود  هب  هرک  کی  دننام  ار  نامسآ  نادنمـشناد  تسا . هرک  ای  یلاخ  پوت  کی  زا  یمین  هرکمین 
. دنا هدرک  میسقت  تمسق  رود  هب  يوامس  ياوتسا 

. ددرگ هیهت  اهنآ  زا  ییاه  هشقن  هک  دنریگ  رارق  هرکمین  يور  يا  هنوگ  هب  دنناوت  یم  مارجا  رگید  یکلف و  روص 

(half Moon  ) صرق مین 

هام هک  یماگنه  صرق  مین  تسا . ندـش  لماک  ون و  ام  هار  همین  رد  هام  هک  تسا  ینامز  صرق  مین  تسا . هام  ياه  تلاح  زا  یکی  صرق  مین 
. دشاب موس  عبر  ای  لوا  عبر  دناوت  یم  صرق  مین  دشاب . یم  تیؤر  لباق  تسا ، هدنهاک  ای  هدنیازف  تلاح  رد 

. تسا تیؤر  لباق  رابکی  هتفه  ود  ره  صرق  مین 

G- force) G  ) يورین

یم ساسحا  نادرون  اضف  طسوت  باـترپ  کـی  لوط  رد   G ياهورین دنک . یم  فیـصوت  ار  یـشنارگ  شـشک  کی  دننام  يژرنا   G يورین
تسد و نداد  تکرح  هـب  رداـق  نادروناـضف  دـش . يریگ  هزادـنا  شنارگ  تـفه  اـی   G تفه اـت  هـیلوا  ياـمیپاضف  رد   G ياهورین دـنوش .
رد نادروناضف  دنهد . شهاک  ار   G يورین رثا  دنا  هتسناوت  نونکا  نادنمشناد  دندرک . یم  رایـسب  ینیگنـس  ساسحا  اهنآ  دندوبن . ناشیاهاپ 

نیگنـس نیمز  يور  رد  ناشنزو  ربارب  هس  نانآ  ندـب  دـندرک . ساسحا  ار   G هس ای  یلومعم  شنارگ  لداـعم  شـشک  ربارب  هس  اـمیپاضف  نآ 
. تسا

. دشاب نتفرگ  باتش  لاح  رد  هدش  باترپ  تکار  هک  دوش  یم  ساسحا  یماگنه  طقف   G يورین

(first contact  ) سامت نیتسخن 
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هیاس دراو  هام  هک  تسا  ینامز  سامت  نیتسخن  یگتفرگ ، هام  کی  رد  تسا . هاـم  اـی  دیـشروخ  یگتفرگ  لـحارم  زا  یکی  ساـمت ، نیتسخن 
رد تکرح  هب  عورـش  هاـم  هک  تسا  یناـمز  ساـمت  نیتـسخت  یگتفرگ ، دیـشروخ  کـی  رد  دوش  یم  تسا ، هدرک  داـجیا  نیمز  هک  یلماـک 

. دنک یم  دیشروخ  رهپس ) رون   ) رفسوتف
. درک يریگ  هزادنا  سامت  نیتسخن  رد  نآ  تکرح  زا  ار  یگتفرگ  دیشروخ  نامز  وجشناد 

(( data rate تاعالطا خرن 

اههراوهام امیپاضف و  زا  تاعالطا  دنوش . یم  هداتسرف  رگید  ياج  هب  ییاج  زا  اههداد  ای  تاعالطا  نآ  رد  هک  تسا  یتعرس  تاعالطا ، خرن 
دنراد مان  تیب  تساهنآ و  ندـناوخ  هب  رداـق  رتویپماـک  هک  لانگیـس  زا  ییاـهنایرج  تروص  هب  نیمز  يور  رب  ینیمز  ياههاگتـسیا  طـسوت 

لداعم 115200 یتاعالطا  خرن  ياراد  دـندرکیم ، زاورپ  يرتشم  زارف  رب  هک  یماگنه  هب  رجیوو  ياهامیپاضف  ود  ره  دـندرگیم . تفاـیرد 
دندوب . هیناث  رد  تیب 

(command module  ) یهدنامرف وان 

وان دـندرک . ترفاسم  هام  هب  یهدـنامرف  وان  رد  دروناضف  هس  دوب . ولوپآ  يامیپاضف  زا  لکـش  يدـبنگ  کـچوک و  یتمـسق  یهدـنامرف  واـن 
طـسوت نیمز ، وج  هب  هرابود  دورو  لیلد  هب  نیمز  هب  تشگزاب  ماگنه  رد  یهدنامرف  وان  دوب . دارفا  هاگتماقا  هورگ و  لرتنک  زکرم  یهدنامرف 

هب یهدـنامرف  وان  دـش و  زاب  تاجن  ياهرتچ  نآ  زا  دـعب  دـشیم . تظفاـحم  نیمز ، وج  هب  دورو  زا  یـشان  نیـشتآ  ترارح  زا  یترارح  رپس 
. داتفا ایرد  لخاد  یمارآ 

تشاد . مان  اکیرمآ  يولوپآ 17  یهدنامرف  وان 

(Copernican theory  ) کینرپک هیرظن 

زا تارایس  هک  درکیم  رکف  کینرپک  دش . هئارا  کینرپک  سالکین  مان  هب  یناتسهل  بهار  کی  هلیسو  هب  هک  دوب  ياهیرظن  کینرپک ، هیرظن 
. دوب تسرد  کینرپک  هیرظن  دوشیم . هدناوخ  يزکرم  دیشروخ  هیرظن  مان  هب  نینچمه  هیرظن  نیا  دندرگیم . دیشروخ  درگ  هب  نیمز  هلمج 

. دندیمانیم سومیلطب  هیرظن  ار  هیرظن  نیا  تسا . ملاع  زکرم  نیمز  هک  دندرکیم  روصت  مدرم  کینرپک  هیرظن  زا  لبق 
. دش رشتنم  لاس 1543  رد  کینرپک  هلیسو  هب  کینرپک  هیرظن 

یسانشرتخا ) درگ  رادم  هناخدصر  )

Big Bang theory گنابهم ) گنب –  گیب  هیرظن  )

کی یط  لبق  لاس  درایلیم  دودح 15  ناهج  رد  دوجوم  تاعشعشت  داوم و  یمامت  نآ  قبط  هک  تسا  ياهیرظن  گنابهم )  ) گنب گیب  هیرظن 
هدـنکارپ فارطا  هب  ياهداعلاقوف  تعرـس  اب  داوم  یمامت  گنابهم )  ) گنب گیب  زا  سپ  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  نآ  کـی  رد  میظع  راـجفنا 

نآ یـسمش  هموظنم  دیـشروخ و  گنابهم ،)  ) گنب گیب  زا  دـعب  لاس  درایلیم  هد  دودـح  دـش . زاغآ  عقوم  نآ  زا  ناهج  شرتسگ  دـناهدش .
دناهتفرگ . لکش 
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(Arcturus  ) لامش نابهگن 

. دراد یجنران  یگنر  تسا و  نامسآ  ناشخرد  هراتس  نیمراهچ  نیا  تسا . ناپوچ  ای  نار  واگ  یکلف  تروص  رد  يا  هراتس  لامـش ، نابهگن 
نآ 30 رطق  هک  تسا  رکیپ  لوغ  هراتـس  کی  نیا  تسا . تیور  لباق  ياهراق  ره  زا  دراد و  رارق  یکلف  ياوتـسا  یکیدزن  رد  لامـش  ناـبهگن 

. تسا ام  دیشروخ  ربارب  نآ 105  یگدنشخرد  ربارب و 
. تسا هتفرگ  رارق  دیشروخ  زا  يرون  لاس  هلصاف 36  رد  لامش  نابهگن 

 ( بلطم  15 و ( 

(weight  ) نزو

هچ کیدزن و  هچ  ار  زیچ  همه  نیمز  ياهبذاج  يورین  دنکیم . فیـصوت  دتفایم  قافتا  مسج  کی  مرج  رب  هبذاج  ماگنه  هک  ار  هچنآ  نزو ،
مـسج کی  نزو  تسا . يریگهزادـنا  لباق  مسج ، کی  نزو  دـهدیم . نزو  نآ  هب  دـنکیم و  بذـج  نییاپ  تمـس  هب  دـشاب ، نیمز  زا  رود 

زا رتمک  رایـسب  هام ، يور  صخـش  کی  نزو  دنکیم . رییغت  دیـشک ، دهاوخ  ار  نآ  هک  ياهبذاج  يورین  ندوب  رتیوق  ای  رتفیعـض  هب  یگتـسب 
. تسا رتمک  هام  يور  رب  هبذاج  يورین  اریز  تسا ؛ نیمز  رد  شنزو 

دنشاب . یم  نتوین  دنوپ و  نزو ، جیار  دحاو  ود 

(Vostok  ) كوتسو

يدالیم لاس 1961  زا  اهباترپ  نیا  دوب . يوروش  ریهامج  داحتا  طسوت  هدش  باترپ  ياهامیپاضف  زا  ییات  شش  ياهعومجم  مان  كوتـسو 
يامیپاضف اب  رگید  درون  ناـهیک  جـنپ  دـعب  لاـس  ود  لوط  رد  درب . اـضف  هب  ار  نیراـگاگ  يروی  ناـسنا ، نیلوا  كوتـسو 1  دندیدرگ . زاغآ 

. دوب اووکش  رتانیتنلاو  تفر ، اضف  هب  هک  ینز  نیلوا  اهنآ  نایم  رد  دنتفر . نیمز  رود  رادم  هب  كوتسو 
دوب . هدش  هتخاس  يرازبا  اوان  کی  نادرون و  ناهیک  نیباک  لماش  يدورف  هچوان  تمسق ، ود  زا  كوتسو 

(Voskhod  ) دوخسو

. دش هداد  دندیدرگ ، باترپ  يدالیم  ياهلاس 1964 و 1965  رد  هک  امیپاضف  ود  هب  يوروش  ریهامج  داحتا  طسوت  هک  دوب  یماـن  دوخـسو 
اضف دندربیم . رسب  اضف  رد  مه  اب  نامزمه  رفن  کی  زا  شیب  هک  دوب  راب  نیلوا  يارب  نینچمه  درکیم ؛ لمح  ار  درون  ناهیک  هس  دوخسو 1 

يدرون ناهیک  درک ، ییامیپهار  اضف  رد  هک  یصخش  نیلوا  دنشوپب . ییاضف  سابل  دنتسناوت  یمن  نادرون  ناهیک  هک  دوب  کچوک  يردق  هب 
. دوب دوخسو 2  زا 

تسا . دیشروخ  عولط  يانعم  هب  یسور  ياهملک  دوخسو 

(Voyager  ) رجیوو

ياهامیپاضف دـندیدرگ . باترپ  يدـالیم  لاـس 1977  رد  اـکیرما  هدـحتم  تـالایا  طـسوت  هک  دوـب  یتاـقیقحت  ياـمیپاضف  ود  ماـن  رجیوو ،
يرتشم و هب  يدالیم  لاس 1979  رد  رجیوو  دننک . زاورپ  یجراخ  تارایـس  يوس  هب  هک  دندوب  هدـش  یحارط  ياهنوگ  هب  رجیوو  یتاقیقحت 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 896 

http://www.ghaemiyeh.com


يرتشم و رجیوو 2  درک . تکرح  یـسمش  هموظنم  نوریب  فرط  هب  روکذم  يامیپاضف  نآ  زا  سپ  دیـسر . لحز  هب  يدالیم  لاس 1980  رد 
يدالیم لاس 1989  رد  تشذگ و  نآ  رانک  زا  يدالیم  لاس 1986  رد  و  درک ، تکرح  سوناروا  تمس  هب  سپس  دومن و  تاقالم  ار  لحز 

. درک تکرح  یسمش  هموظنم  نوریب  فرط  هب  امیپاضف  نیا  سپس  دیسر . نوتپن  هب 
دنتسه . رجیوو 2  ياهویدار  زا  یتاعالطا  تفایرد  لاح  رد  زونه  نادنمشناد 

(Viking  ) گنیکیاو

يامیپاضف ود  ره  دـندیدرگ . باترپ  يدالیم  لاس 1975  رد  اکیرما  هدـحتم  تالایا  طسوت  هک  دوب  یتاقیقحت  يامیپاضف  ود  مان  گـنیکیاو 
زا اهدرگرادم  نیا  دندوب . هدش  لیکـشت  دورف  هچوان  کی  درگ و  رادم  کی  زا  اهامیپاضف  نیا  دندش . هداتـسرف  خـیرم  هرایـس  هب  یتاقیقحت 

ییاههنومن دورف  هچوان  دراد . دوجو  خی  خیرم ، لامش  بطق  رد  هک  دنتفایرد  0ا  هنآ دنتفرگ . سکع  لصفم  روط  هب  نآ  رامقا  هرایس و  مامت 
. داد رارق  شیامزآ  دروم  تایح  زا  ییاههناشن  نتفای  يارب  ار  اهنآ  تشادرب و  كاخ  زا 

تفاین . شیامزآ  دروم  كاخ  ياههنومن  رد  تایح  زا  ییاههناشن  چیه  گنیکیاو  دورف  هچوان 

(Vesta  ) اتسو

اب یهاـگ  كرایـس  نیا  دراد . رتمولیک  لداعم 501  يرطق  اتـسو  دـشابیم . كرایـس  نیرتناشخرد  یگرزب و  رظن  زا  كرایـس  نیموس  اتـسو 
دراد . دایز  یساکعنا  تیلباق  اب  یگنس  یحطس  اتسو  دراد . رارق  يرتشم  خیرم و  نیب  اتسو  رادم  ددرگیم . تیور  زین  حلسم  ریغ  مشچ 

(Venera  ) ارنو

ود نیا  فده  دش . هداد  دـندیدرگ ، باترپ  يوروش  ریهامج  داحتا  طسوت  هک  یتاقیقحت  ياهامیپاضف  زا  يا  هعومجم  هب  هک  دوب  یمان  ارنو 
ياهارنو دندرک . لاسرا  وج  هب  عجار  یتاعالطا  دـندمآ و  دورف  هرهز  يور  رب  يدالیم  لاس 1967  رد  ياهارنو 5 و 6  دوب . هرهز  امیپاضف ،

. دندرک لاسرا  نیمز  هب  نآ  رظانم  زا  یگنر  ییاه  سکع  دندمآ و  دورف  هرهز  يور  يدالیم  لاس 1982  رد  13 و 14 
. دندمآ دورف  هرهز  کیرات  تمسق  يور  ياهارنو 15 و 16  لاس 1985  رد 

(Vega  ) اگو

زا دوب  رارق  يامیپاضف  دـندش . باترپ  يدالیم  لاس 1985  رد  يوروش  ریهامج  داحتا  طسوت  هک  دوب  یتاقیقحت  يامیپ  اـضف  ود  ماـن  اـگو ،
ار يدیفم  رایسب  تاعالطا  دورف ، ياه  هچوان  نیا  دنریگ . رارق  هرایس  نآ  حطس  رب  هدش ، اهر  یتاقیقحت  يامیپاضف  ود  هتـشذگ و  هرهز  زارف 

هلابند نیا  ۀتـسه  زا  اهنآ  تشذـگ . یلاه  راد  هلابند  يرتمولیک  هلـصاف 9600  زا  اگو  يامیپاضف  تکرح ، ۀمادا  رد  دـندرک . لاسرا  نیمز  هب 
. تسا هدش  لیکشت  خی  زا  ًابیرقت  راد  هلابند  نیا  درک  تباث  هک  دندروآ  تسدب  یتاعالطا  دندرک و  يرادربسکع  راد 

. تسا هدش  هتخاس  یلاه  هرهز و  يارب  یسور  تاملک  زا  ییاه  تمسق  زا  اگو  مان 

(Vanguard  ) دراگناو

اه ییاکیرما  دـش . هتخاس  يدـالیم  ۀـهد 1950  رخاوا  رد  اکیرما  ةدـحتم  تالایا  طـسوت  هک  دوب  اـه  تکار  زا  يا  هعومجم  ماـن  دراـگناو ،
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نیلوا دـهد . رارق  رادـم  رد  یللملا  نیب  یکیزیفوئژ  لاس  يدالیم ، لاس 1957  لوط  رد  ار  هراوهام  کی  دناوتب  دراگناو  هک  دـندوب  راودـیما 
رد يدالیم  سرام 1958  رد 17  ار  یکچوک  ةراوهام  دراگناو ، تکار  کی  نآ  زا  سپ  یلو  دـش  هجاوم  تسکـش  اب  دراگناو  ياه  باترپ 

. تفرگ تروص  دراگناو  نتفای  نایاپ  زا  لبق  رگید  قفوم  باترپ  ود  داد . رارق  رادم 
. دوب يا  هلحرم  هس  تکار  کی  دراگناو 

(V-2  ) 2- يو

یلوط  2- يو دوب . عیام  نژیـسکا  لکلا و  تکار  نیا  تخوس  دـیدرگ . دـیلوت  ناملآ  رد  يدـالیم  ۀـهد 1930  رد  هک  دوب  یتـکار   ، 2- يو
اکیرما ةدحتم  تالایا  هب   ، 2- يو هب  طوبرم  نادنمشناد  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  تشاد . مرگولیک  ربارب 12150  ینزو  رتم و  لداعم 14 

. دنهد هعسوت   2- يو هتفرشیپ  حرط  ساسا  رب  ار  دوخ  ياه  تکار  يژولونکت  يانب  ات  دندرک  کمک  يوروش  ریهامج  داحتا  و 
. تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  مود  یناهج  گنج  یط  حالس ، کی  ناونع  هب  راب  نیلوا   2- يو

(thermonuclear reaction  ) يا هتسه  یترارح - شنکاو 

یم قافتا  الاب  رایسب  ياهامد  رد  لمع  نیا  ددرگ . یم  يا  هتسه  يژرنا  ندش  دازآ  بجوم  هک  تسا  يدنیآرف  يا  هتـسه  یترارح - شنکاو 
لیدبت بجوم  يا  هتسه  ترارح - ياه  شنکاو  هک  تسا  دایز  يردق  هب  دیشروخ  ۀتسه  رد  راشف  امد و  هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمشناد  دتفا .

. تسا شخب  يژرنا  دیشروخ  يارب  لمع  نیا  ددرگ . یم  میله  هب  نژوردیه 
. ددنویپ یم  عوقو  هب  سویسلس  ۀجرد  نویلیم   20 دودح 40 - ياهامد  رد  يا  هتسه  یترارح - شنکاو 

(MMU  ) راد نیشنرس  يرونام  دحاو 

نادروناـضف هب  هظفحم ، نیا  تسا . تج  روـتوم  اـب  يا  هـظفحم  ( Manned Manoeuvring Unit ، ) راد نیـشنرس  يرونام  دـحاو 
نژورتین زاگ  زا  ییاه  نایرج  قیرط  زا  راد  نیـشنرس  يرونام  دحاو  نیا  تردق  دهد . یم  ار  امیپاضف  زا  يادج  ياضف  رد  نداهن  ماگ  ةزاجا 

. ددرگ یم  هیهت 
. دیدرگ عقاو  هدافتسا  دروم  درک ، زاورپ  يدالیم  لاس 1984  رد  هک  ییاضف  لتاش  رد  راد  نیشنرس  يرونام  دحاو  نیلوا 

(launch vehicle  ) باترپ ۀلیسو 

ۀلیـسو دـش ، لصاح  نانیمطا  امیپاضف  باترپ  زا  هک  یتقو  دتـسرف . یم  اضف  هب  ار  امیپاضف  ای  هراوهام  کی  هک  تسا  یتکار  باترپ ، ۀلیـسو 
. ددرگ یم  اهر  ای  دتفا  یم  رود  هب  باترپ 

. دنریگ رارق  هدافتسا  دروم  هرابود  دنناوتب  دیاب  نوچ  دنزهجم ، تاجن  رتچ  هب  باترپ  لیاسو  زا  یضعب 

(image intensifier  ) ریوصت هدننک  حضاو 

هعلاطم دروم  رتکیدزن  زا  ات  دهد  یم  هزاجا  پوکـسلت  کی  رد  فیعـض  يرون  ياه  لانگیـس  هب  هک  تسا  يا  هلیـسو  ریوصت ، هدننک  حضاو 
. دنک یم  لیدبت  شیامن  هحفص  يور  رب  فافش  ریوصت  کی  هب  ار  لاگنیس  هک  تسا  یکینورتکلا  هلول  کی  يواح  هلیسو  نیا  دنریگ . رارق 
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. داد ناشن  شیامن  هحفص  يور  رب  فافش  روط  هب  ار  هراتس  کی  فیعض  ياهرون  ریوصت ، هدننک  حضاو 

(astronomical unit  ) یموجن دحاو 

هدافتـسا دروم  یـسمش  هموظنم  رد  صوصخب  یـسانشرتخا  ياهيریگهزادنا  يارب  دحاو  نیا  تسا . يریگهزادنا  دحاو  کی  یموجن  دحاو 
. تسا دیشروخ  زکرم  نیمز و  زکرم  هلصاف  نیگنایم  دحاو  نیا  دریگیم . رارق 

تسا . رتمولیک  لداعم 870/597/149  یموجن  دحاو  کی 

 ( بلطم  11 ه ( 

(nucleus  ) هتسه

ماگنه هک  تسا  يژرنا  يواح  متا  کی  ۀتسه  تسا . هدش  لیکشت  اه  نورتون  اه و  نوتورپ  زا  تمـسق  نیا  تسا . متا  نیگنـس  زکرم  هتـسه ،
. دراد مان  يا  هتسه  يژرنا  ندش ، دازآ 

. تسا نوتورپ  کی  ياراد  طقف  نژوردیه  متا  ۀتسه 
�

(nuclear fusion  ) يا هتسه  یشوجمه 

رصنع ياه  هتسه  نداد  شوج  ای  ندرک  بوذ  طسوت  رصنع  کی  ۀتسه  ندش  هتخاس  دنیآرف  نیا  تسا . يژرنا  یعون  يا  هتـسه  یـشوجمه 
یشوجنه رد  دنزاسب . ار  میله  رصنع  ياه  متا  ات  دنروخ  یم  شوج  مه  هب  نژوردیه  رصنع  ياه  هتسه  ًالومعم  دنک . یم  فیصوت  ار  رگید 

. ددرگ یم  لیدبت  يژرنا  هب  دوش و  یم  هتساک  داوم  مرج  زا  يا  هتسه 
. دریگ یم  تروص  الاب  رایسب  ترارح  ۀجرد  رد  طقف  يا  هتسه  یشوجمه 

(nuclear  ) يا هتسه 

. دوش یم  هدیمان  هتسه  زکرم  نیا  دنک . یم  فیصوت  ار  متا  زکرم  رد  لصاح  تارییغت  هک  تسا  یتغل  يا  هتسه 
. دوش یم  داجیا  يا  هتسه  تفاکش  مان  هب  يدنیآرف  رد  مینوتولپ  میناروا و  ياه  متا  ۀتسه  ندش  هتفاکش  طسوت  يا  هتسه  يژرنا 

(meteorologist  ) سانشاوه

عمج ار  نیمز  وج  ياه  تیعقوم  هب  عجار  تاعالطا  ناسانشاوه  تسا . اوه  عضو  یگنوگچ  ۀعلاطم  وا  ۀفرح  هک  تسا  یصخش  سانـشاوه ،
هدافتسا یسانشاوه  ياه  هراوهام  طسوت  هدش  هداتسرف  تاعالطا  نیمز و  يور  ياه  جنس  ترارح  دننام  یتازیهجت  زا  نآ  دننک . یم  يروآ 

. دننک یم 
. دهد یم  هدنیآ  رد  ینالوط  ةرود  کی  يارب  ار  اوه  عضو  ینیب  شیپ  هزاجا  ناسانشاوه  هب  یسانشاوه  ياه  هراوهام 

�
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(inertial guidance  ) یسرنیا تیاده 

یم امن ) شدرگ   ) پوکسوریژ هس  لماش  یسرنیا  تیاده  دشاب . یم  دوخ  ریـسم  رد  تکار  نتـشاد  هگن  ياه  هار  زا  یکی  یـسرنیا  تیاده 
ار ییاه  لانگیس  اه  پوکسوریژ  نیا  دننک . یم  تمواقم  دنتسه ، تکار  ریـسم  ای  تعرـس  رییغت  ددصرد  هک  ییاهورین  لباقم  رد  هک  دشاب 

. دنتسرف یم  دنک ، یم  راک  ریسم  تعرس و  يرورض  حیحصت  تمسق  رد  هک  يرتویپماک  هب 
. تشاد هگن  شا  هدش  نییعت  لبق  زا  ریسم  رد  ار  نآ  یسرنیا  تیاده  متسیس  تکار 

(hydrogen  ) نژوردیه

لاس نویلیم  کی  نژوردیه  هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمـشناد  تسا . ناهج  رد  دوجوم  زاگ  نیرتناوارف  نژوردـیه  تسا . زاگ  کی  نژوردـیه 
ناگراتس رثکا  دندرگ . یم  تفای  ناهج  رسارس  رد  ینژوردیه  ياهربا  تسا . هدرک  نتفرگ  لکـش  هب  عورـش  گنابهم )  ) گنب گیب  زا  دعب 

. دنتسه نژوردیه  نتخوس  لاح  رد  میظع ، ياه  مرج  اب 
. تسا رصنع  کی  نژوردیه 

(Hipparchos  ) سوکراپیاه

ناگراتـس تیعقوم  يریگ  هزادـنا  يارب  هراوهام  نیا  تسا . هدـش  هتخاس  اپورا  ییاضف  سناژآ  طسوت  هک  تسا  يا  هراوهاـم  سروکراـپیاه 
ات هک  ار  یناگراتـس  هراوهام  نیا  ات  دنراد  وزرآ  نادنمـشناد  دـیدرگ . باترپ  يدالیم  لاس 1989  رد  سوکراپیاه  تسا . هدـیدرگ  یحارط 

. دنک ادیپ  دندرگ ، یم  ناگراتـس  رگید  رود  هب  هک  ار  یتارایـس  تسا  نکمم  سروکاپیاه  نینچمه  دـنک . ادـیپ  دـنا ، هدوب  هتخانـشان  نونک 
افلآ دیشروخ و  نیب  ریسم  طسو  نآ  رادم  هک  دشاب  هتـشاد  هارمه  هراتـس  کی  دیـشروخ  تسا  نکمم  هک  دندقتعم  زین  نادنمـشناد  یـضعب 

. دنک فشک  ار  نآ  سوکراپیاه  دیاب  دشاب ، هتشاد  دوجو  سیسمن  رگا  دنا . هدیمان  سیسمن  ار  هراتس  نیا  اهنآ  دشاب . سروطنق 
ریظن یب  نونک  ات  هک  دش  دیـشروخ  فارطا  ةدودـحم  ناگراتـس  زا  رتهب  هشقن  کی  لوصح  هب  رجنم  سوکراپیاه  زا  هدـش  بسک  تاعالطا 

. تسا هدوب 

(helium  ) میله

. تسا هتفرگ  لکش  تارذ  زا  گنابهم )  ) گنب گیب  زا  دعب  هقیقد  هس  دودح  میله  هک  دندقتعم  نادنمشناد  زا  یضعب  تسا . زاگ  کی  میله 
دیـشروخ دننام  یناگراتـس  هتـسه  رد  دوجوم  نژوردیه  زا  میله  تسا . هدش  لیکـشت  میله  زا  ناهج  دـصرد  دودح 23  هک  دـنتفایرد  اهنآ 

ندرک دازآ  اب  مأوت  میله  تخاس  لمع  دتفا . یم  قافتا  يا  هتسه  یترارح - شنکاو  طسوت  الاب  رایـسب  يامد  رد  لمع  نیا  دوش . یم  هتخاس 
. تسا يژرنا  يدایز  ریداقم 

. تسا رصنع  کی  میله 

(core  ) هتسه

دیلوت ياهتسه  یترارح –  ياهشنکاو  طسوت  هراتس  يژرنا  مامت  تمسق  نیا  رد  تسا . دیشروخ  دننام  هراتس  کی  يزکرم  تمسق  هتـسه ،
. دشابیم زین  نیمز  لثم  هرایس  کی  يزکرم  هیحان  نینچمه  هتسه  دوشیم .
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دنراد . هرخص  زلف و  زا  یکچوک  هتسه  يرتشم  دننام  يرکیپ  لوغ  ياه  هرایس 

(airglow ( ) هبات بش   ) باتاوه

هعـشا هک  دیآیم  دوجو  هب  یماگنه  باتاوه  دوشیم . هدید  اراکـشآ  بش  رد  هک  تسا  نیمز  يالاب  وج  رد  یفیفخ  یگدنـشخرد  باتاوه ،
ياهلوکلوم اهمتا و  هک  دوشیم  ییاهشنکاو  بجوم  شبات  نیا  دـباتب . نژورتین  نژیـسکا و  ًاصوصخ  ییاـهزاگ  هب  دیـشروخ  يوق  ياـه 
. دوشیم دیلوت  رون  دنوش ، درگ  مه  اب  هرابود  هدش  هزینوی  ياهلوکلوم  اهمتا و  نیا  هک  یتقو  دنکیم . لیدبت  نوی  هب  ار  یثنخ 

دنکیم . ادیپ  همادا  تسا ، هتشذگ  دیشروخ  بورغ  زا  هک  بش  زا  یساپ  ات  باتاوه 

(air  ) اوه

نوگرآ نژیـسکا و  ارنآ  دصرد  نژورتـین و 21  ار  اوه  دـصرد   78 دـنهدیم . لیکـشت  ار  نیمز  وج  هک  ییاـهزاگ  زا  تسا  یطولخم  اوـه ،
. دنهدیم لیکشت  ار  اوه  زا  یمک  ریداقم  بآ  راخب  اهزاگ و  رگید  نبرک ، دیسکا  يد  دهدیم . لیکشت 

. درادن دوجو  اوه  هام  رد 

 ( بلطم  7 ي ( 

(Ulysses  ) زسیلوی

امیپاضف نیا  تیرومأم  دـش . باترپ  اپورا  ییاضف  سناژآ  طسوت  يدالیم  لاس 1990  رد  هک  تسا  یتاقیقحت  يامیپاضف  کی  مان  زـسیلوی ،
بطق زارف  رب  يدـالیم  لاـس 1995  رد  دیـشروخ و  بونج  بطق  زارف  رب  يدـالیم  لاس 1994  رد  اـت  دـیدرگ  یحارط  يروط  دیـشروخ ، هب 

امیپاـضف نیا  درک . يروآ  عمج  یحاون  نیا  رد  دیـشروخ  درکلمع  یگنوـگچ  هب  عـجار  یتاـعالطا  زیـسلوی  دـنک . رذـگ  دیـشروخ  لاـمش 
. دومن بسک  يدیشروخ  داب  هب  عجار  یتاعالطا  نینچمه 

. درک روبع  يرتشم  رانک  زا  دیشروخ ، يوس  هب  زاورپ  زا  لبق  زسیلوی 

(Uhuru  ) وروهی

زا وروهی  دشاب . یم  يدازآ  ینعم  هب  یلحاوس  هملک  کی  وروهی  دش . هداد  ررولپـسکا  ياه  هراوهام  زا  يا  هعومجم  هب  هک  دوب  یمان  وروهی 
تردـق هب  عجار  یتاعالطا  هک  دوب  رداق  نینچمه  هراوهاـم  نیا  دـیدرگ . بوسحم   X هعـشا یـسانشرتخا  ةراوهام  نیلوا  دش و  باترپ  اینک 

. دهدب  X ياه هعشا 
. دش باترپ  اضف  هب  يدالیم  ربماسد 1970  رد 12  اینک  لالقتسا  درگلاس  زور  رد  وروهی 

(ionosphere ( ) رهپس نوی   ) رفسونوی

ياهراب دراد . رارق  نیمز  حطـس  يـالاب  يرتمولیک  ات 640  نیب 80  یعافترا  رد  هیـال  نیا  تسا . وج  رد  دوجوم  ینوی  ۀـیال  کـی  رفـسونوی 
یم رییغت  بش  زور و  رد  یکیرتـکلا  اـهراب  نیا  دـنادرگ . یم  رب  اـی  سکعنم  نیمز  هب  ار  ییویدار  جاوما  رفـسونوی ، رد  دوجوم  یکیرتـکلا 

. دنراد رارق  يدیشروخ  ياه  هکل  ریثأت  تحت  دننک و 
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. تسا هدمآ  دوجو  هب  يدیشروخ   X شفنب و ءاروام  تاعشعشت  طسوت  رفسونوی 

(ionization  ) نویسازینوی

. دنک یم  فیصوت  ار  نوی  طسوت  نورتکلا  نتفرگ  ای  نداد  تسد  زا  یگنوگچ  نویسازینوی 
. تسا نویسازینوی  للع  زا  یکی  ویتکاویدار  دوجو 

(ion  ) نوی

ینورتکلا هک  متا  کی  دراد . تبثم  یکیرتکلا  راب  متا  نیا  دـشاب . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  نورتکلا  دـنچ  ای  کی  هک  تسا  یمتا  ًالومعم  نوی 
. ددرگ یم  لیدبت  یفنم  راب  اب  نوی  هب  دروآ ، یم  تسد  هب 

. دنوش یم  لیدبت  نوی  هب  دننک ، یم  دروخرب  رگیدکی  اب  ًادیدش  یماگنه  اه  متا 

(Iapetus  ) سوتپای

. تسا مولعمان  سوتپای  رطق  تسا . هرایس  نیا  رامقا  نیرترود  زا  یکی  سوتپای  تسا . لحز  رمق  زا 18  یکی  سوتپای 
. دراد هلصاف  لحز  زکرم  زا  لیام  نویلیم  ود  زا  شیب  سوتپای 

(Betelgeuse ( ) رابج افلآ –  ازوجلا ، طبا   ) ازوجلا دی 

ربا کی  ازوجلا  دی  تسا . نیموس  یگدنشخرد  رظن  زا  رابج  رد  هراتس  نیا  تسا . یچراکش  ای  رابج  یکلف  تروص  رد  ياهراتـس  ازوجلا  دی 
یمارآ هب  هراتس  نیا  تسا . ام  دیشروخ  ربارب  دودح 290  دراد و  رتمولیک  نویلیم  لداعم 402  يرطق  هراتـس  نیا  تسا . نشور  زمرق و  لوغ 

. ددرگیم نآ  ششخرد  رد  عونت  بجوم  رما  نیا  هک  دوشیم  طسبنم  ضبقنم و 
ياج ازوجلا  دی  هراتـس  نورد  هزادنا ، رظن  زا  دیـشروخ  رود  هب  نیمز  رادم  دراد . ارق  ام  دیـشروخ  زا  يرون  لاس  هلصاف 590  رد  ازوجلا  دی 

. دریگیم

ولوپآ

دروم هک  ییاه  هنیفـس  دوب .  هام  حطـس  رب  ناسنا  ندروآ  دورف  نآ  فدـه  هک  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  ییاضف  تاـقیقحت  زا  يا  هماـنرب  ماـن 
دورف هام  حطـس  رب  1969 لاس هیئوژ  20 رد ار  نیردـلآ  نیودا  گنارتسمرآ و  لـین  ولوپآ 11 . دوب موـسوم  ماـن  نیمه  هب  تفرگ  رارق  هدافتـسا 

دروآ

تروا ربا 

. تسا هدرک  هطاحا  يرون  لاس  کی  هلـصاف ي  ات  ار  یـسمش  هموظنم ي  هک  رامـش  یب  راد  هلابند  ياه  هراتـس  ياه  هتـسه  زا  لکـشتم  يربا 
تسا تروا  ربا  زا  راد  هلابند  ياه  هراتس  أشنم  تسا  نآ  دوجو  رب  لاد  یفلتخم  نئارق  یلو  تسا  هدشن  هدهاشم  میقتسم  روط  هب  زگره 
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يرتخا ون  ربا 

رتشیب یسب  نآ  ینشور  شیازفا  یلو  تسا  رتخاون  هب  هیبش  دنک . یم  ادیپ  شیازفا  هبترم  نویلیم  کیات  هاگان  روط  هب  شینشور  هک  يا  هراتس 
ددرگ یمن  زاب  شا  هیلوا  ینشور  هب  الماک  زگره  تسا و 

نالژام ياهربا 

مان تسا و  مظتنم  ان  اهنآ  لکـش  دنوشیم و  هدید  یبونج  هرکمین ي  رد  هک  کیدزن  اتبـسن  ناشکهک  ود   . دنناشکهک هکلب   ، دنتـسین ربا  اهنیا 
تسا هدش  هتفرگ  یلاقترپ  حایس  نالژام  زا  اهنآ 

رلپود رثا 

رون همشچ ي  رظان و  یبسن  تکرح  رثا  رد  رون  سناکرفرییغت 

نامیز رثا 

دشاب هتشاد  رارق  یسیطانغم  نادیم  کی  رد  همشچ  نآ  هک  یتقو  رون  همشچ ي  کی  زا  هدش  لیسگ  رون  جوم  لوط  رییغت 

رازاوک ای  ) امن رتخا  )

دایز رایسب  لصاوف  هب  دنتسه  هدش ) هتخانش  مارجا  نیرتناشخرد   ) یناشخرد هداعلا  قوف  مارجا  اهامن  رتخا  يا . هراتس  هبش  مارجا  لوادتم  مان 
تسا هعلاطم  یسررب و  تحت  زونه  اهامن  رتخا  یعقاو  تشرس   . دننکیم دیلوت  يژرنا  یمیظع  رادقم  هک  هدش ) هتخانش  مارجا  نیرترود  )

افتخا

مرج نایم  یگرزب  یموجن  مرج  هک  دوشیم  قالطا  زین  يدروم  ره  هب  افتخا  حالطـصا  هام . تشپ  رد  هرایـس  کی  ای  هراتـس  کی  ندش  ناهنپ 
دوش لیاح  رظاننو  کچوک 

رظنم فالتخا 

دشاب  رظان  ندش  اج  هباج  لولعم  هک  شا  هنیمز  هب  تبسن  ءیش  کی  يرهاظ  ندش  اج  هباج 

يزکرم دیشروخ  رظنم  فالتخا 

نیمز یلاقتنا  تکرح  لولعم  عقاو  رد  يرهاظ  تکرح  نیا  تسدرود . ياه  هراتس  هنیمز ي  هب  تبـسن  کیدزن  ياه  هراتـس  يرهاظ  تکرح 
تسا دیشروخ  رود  هب 

عافترا

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 903 

http://www.ghaemiyeh.com


مئاق هریاد  کی  دادتما  رد  قفا  زا  مسج  کی  هیواز ي  هلصاف ي 

دادیور قفا 

هایس دلیـشزتراوش  عاعـش  اب  ربارب  نآ  عاعـش  هک  تسا  يورک  یحطـس ) ) دادیور قفا  راود ، ریغ  هلاچ ي  هایـس  کی  رد  هلاچ . هایـس  کی  زرم 
چیه هجیتن  ردو  دوشیم  رون  تعرـس  اب  ربارب  هدنبمر  مرج  کی  زیرگ  تعرـس  نآ  رد  هک  دنکیم  صخـشم  ار  يدـح  حطـس  نیا  تسا . هلاچ 

دسرب نوریب  هب  دناوتیمن  نآ  زا  یتاعالطا 

خرس هب  لاقتنا 

خرـس ناـکم  هب  لاـقتنا  تسا . هدـش  هدـهاشم  اـهناشکهک  همه ي  رد  هک  ، دـنلب ياـه  جوـم  لوـط  بناـج  هب  یفیط  طوـطخ  همه ي  لاـقتنا 
تسا هدننک  لیسگ  مسج  دایز  مرج  لولعم  یشنارگ  خرس  ناکم  هب  لاقتنا  تسا . ناهج  طاسبنا  لولعم  یناشکهک 

یتسلوه مله  ضابقنا 

تسا هراتس  ضابقنا ) ینعی   ) یشنارگ لیسناتپ  يژرنا  دوشیم ، لیسگ  اه  هراتس  زا  هک  یینارون  يژرنا  أشنم  نآ  رب  انب  هک  يا  هیرظن 

يدیشروخ جوا 

دیشروخ زا  هرایس  کی  رادم  هطقن ي  نیرترود 

ینیمز جوا 

نیمز زا  هام  رادم  هطقن ي  نیرترود 

يدیشروخ داب 

مرج زا  نت  اه  نویلیم  هیناث  ره  رد  يداع  روط  هب  دیـشروخ  دـنراد  نایرج  اـضف  هب  دیـشروخ  زا  دـنا و  نورتکلا  نوتورپ و  رتشیب  هک  يداوم 
دهد یم  تسد  زا  يدیشروخ  داب  تلع  هب  ار  دوخ 

یناشکهک نورب 

ام ناشکهک  زا  نوریب 

دعب

زا ای  هجرد (  تصـش  دصیـس و  اـت  رفـص  زا  راـهنلا  لدـعم  لوط  رد  هک  أدـبم  یتعاـس  هریاد ي  زا  يوامـس  مرج  کـی  يا  هیواز  هلـصاف ي 
. تسا ییایفارغج  لوط  ریظن  دعب  دوش .  یم  يریگ  هزادنا  برغم  هب  قرشم  زا  تعاس )  راهچ  تسیب و  ات  تعاسرفص 
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کسراپ

تسا رتم  ولیک  نویلیم  نویلیم  اب 1/30  ربارب  کسراپ  کی  ناگراتس . لصاوف  يارب  يدحاو 

رینویاپ

ياه هنیفـس  تیاده  باترپ و  نف  رظن  زا  اه  هنیفـس  نیا  دنداهن . اکیرمآ  يامیپاضف  نیـشنرس  یب  ياه  هنیفـس  زا  هتـسد  نیتسخن  رب  هک  یمان 
تسا تیمها  زئاح  رویورس ،  رجنیر و  رتیبرآ ، رانول ،  رنیرام ، 

رون شارپ 

بوانتم نشور  کیراب و  ياهراون  نآ  هجیتن ي  ردو  دهدیم  زورب  دوخ  زا  درخ  یخاروس  ای  کیراب  یفاکش  زا  روبع  رد  رون  هک  يا  هدیدپ 
دیآ یم  دوجو  هب 

وترپ X

تسا اماگ  شبات  زا  رتدنلب  یلو  شفنبارف  شبات  رت  هاتوک  شجوم  لوط  هک  ییژرنا  رب  یسیطانغمورتکلا  شبات 

نوتورپ

. تسا درفنم  نوتورپ  کی  نژوردیه  متا  هتسه ي  تبثم . یکیرتکلا  راب  ياراد  يا  هتسه  يا  هرذ 

امسالپ

هدینوی زاگ 

نورتیزوپ

تسا تبثم  نآ  راب  هک  نورتکلا  هیبش  یمتا  ریز  هرذ ي  کی 

هراتس شیپ 

. دش دهاوخ  لیدبت  هراتس  کی  هب  ًابیرق  هک  یباحس  کی  زا  یتمسق 

- شبات X

وترپ هب  دینک  هاگن  X
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شفنبارف شبات 

تسا شفنب  یئرم  رون  زا  رتهاتوک  نآ  جوم  لوط  هک  یسیطانغمورتکلا  شبات 

خرسورف شبات 

تسا خرس  رون  زا  رتدنلب  یکدنا  نآ  جوم  لوط  هک  یئرمان  يا  هعشا 

رتخا پت 

رتخا پت  نیا  هپت ) ) سلاپ دـش . فشک  لاس 1967  رد  رتخا  پت  نیتسخن  دـنک .  یم  لیـسگ  ییویدار  ياه  تمالع  هک  ینورتون  يا  هراـتس 
دوش یم  رارکت  هیناث  موس  کی  ره  دایز  تقد  اب  دشکیم و  لوط  هیناث  موس  کی 

يا هسیپ  یجنس  لخادت 

نیمز وج  مطالت  راثآ  فذح  قیرط  زا  یموجن ،  ياه  ریوصت  کیکفت  ناوت  دوبهب  يارب  یکینکت 

عیبرت

تسا هجرد  دون  هزادنا ي  هب   ( يوامس هرک ي  رب  دیشروخ (  زا  يا  هرایس  ای  هام  يرود  هک  یتقو 

پوکسلت

دور یم  راک  هب  يوامس  مارجا  زا  هعشا  يروآ  عمج  يارب  هک  یبابسا  موجن  رد 

ییویدار پوکسلت 

دور یم  راک  هب  اهنآ ،  زا  هدش  لیسگ  ییویدار  جاوما  قیرط  زا  يوامس  مارجا  یسررب  يارب  هک  یبابسا 

پوکسلت کیکفت  ناوت 

رگیدکی زا  زیامتم  هطقن ي  ود  هب  مه  هب  کیدزن  هطقنود ي  ندرکادج  ناوت 

يدیشروخ تباث 

رب يرلاک  نآ 94/1 رادـقم  دوش . یم  تفایرد  نیمز  حطـس  زا  عبرم  رتمیتناـس  کـی  طـسوت  هک  دیـشروخ  یعـشعشت  ياـمرگ  زا  رادـقم  نآ 
تسا هقیقد  ره  رد  عبرم  رتمیتناس 

لباه تباث 
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تسا کسراپ  نویلیم  کی  ره  رد  هیناث  رب  رتمولیکدص  دودح  رد  تبسن  نیا  نآ . هلصاف ي  هب  ناشکهک  کی  ندش  رود  تعرس  تبسن 

يا هراتس  تیعمج 

1 تیعمج ياه  هراتـس  رد  دشاب ) ینانوی  هب  ددـع  )2 تیعمجو دشاب ) ینانوی  هب  ددـع  )1 تیعمج دـنوشیم :  میـسقت  تیعمج  ود  هب  اه  هراتس 
ياهوزاب اهناشکهک و  صرق  رد  ًاتدمع   1 تیعمج ياه  هراتس  تسا . عیسو  اه  هراتس  نیا  ینس  هرتسگ  تسا .  دایز  نیگنس  رـصانع  یناوارف 

هتسه اه و  هلاه  رد  ار  اهنآ  تسا . كدنا  اهنآ  رد  نیگنس  رـصانع  هک  دناریپ  ییاه  هراتـس  تیعمج 2 ، ياه  هراتـس  دنوشیم . هدید  یچیپرام 
تفای ناوت  یم  یناشکهک  ياه 

ینیمج

يارب یگدامآ  همانرب ،  نیا  زا  فدـه  تسا ؛  هدـش  هداد  همانرب  نیا  ياه  هنیفـس  هب  زین  اکیرمآ و  ییاضف  ياـه  هماـنرب  زا  یکی  هب  هک  یماـن 
؛  اضف رد  ندز  مدـق  لماش  هماـنرب  نیا  دنتـشاد . نیـشنرس  ود  کـی  ره  ( 1965-66  ) ینیمج 12 اـت   3 ینیمج دوب . هام  حطـس  رب  رـشب  دورف 

دشیم يریگولهپ  ياه  کینکت  زینو  رگید  ياه  هنیفس  اب  تاقالم 

ازجم ياه  همشچ 

نیمز هب  ییویدار  ياه  سناکرف  رد  يدـیدش  رایـسب  یـسیطانغمورتکلا  جاوما  اـهنآ  زا  هک  نامـسآ  رد  يا ) هطقن  ًاـبیرقت   ) یکچوک یحاون 
دندیمان یم  ییویدار  ناگراتس  ًاقباس  ار  طاقن  نیا  دسریم .

راکیشاردناچ دح 

دودح 14 رد  مرج  نیا  دریگ . رارق  مارآ  دیفس  هلوتوک  کی  تروص  هب  ماجنارس  ات  دشاب  هتـشاد  دناوت  یم  هراتـس  کی  هک  یمرج  نیرتشیب 
ای ینورتون  هراتس ي  کی  نآ  ماجنارس  دبمریم و  شنارگ  رثا  رب  دنک ، زواجت  دح  نیا  زا  شمرج  هک  يا  هراتـس  تسا . دیـشروخ  مرج  ربارب 

دوب دهاوخ  هلاچ  هایس  کی 

لصافدح

هرایس کی  ای  هام و  کیرات  نشور و  ياه  تمسق  نیب  زرم 

یمیدقت تکرح 

هک دوش  یم  بجوم  روحم ، یئطب  تکرح  نیا  نیمز . ياوتـسا  یگدمآرب  رب  هام  یـشنارگ  شـشک  هجیتن ي  رد  نیمز  روحم  یئطب  تارییغت 
دننک تکرح  برغم  تمس  هب  یکلف  ياهتروص  نایم  رد  لادتعا  طاقن 

ناگراتس صاخ  تکرح 
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ینیمز رظان  دید  طخ  رب  مئاق  دادتما  رد  هراتس  کی  لاس ) رد  سوق  هیناث ي  بسح  رب   ) يا هیواز  تعرس 

یعجر تکرح 

. ناگراتس هنیمز ي  رد  برغ ) فرط  هب   ) بقع هب  هرایس  کی  يرهاظ  تکرح 

يدیشروخ ضیضح 

دیشروخ هب  راد  هلابند  هراتس ي  ای  هرایس  کی  رادم  هطقن ي  نیرت  کیدزن 

ینیمز ضیضح 

نیمز هب  ینیمز ) هراوهام ي  کی  ای   ) هام رادم  هطقن ي  نیرتکیدزن 

گنس باهش  هدرخ 

لیلد هب  وج  زا  روبع  ماگنه  رد  تسین و  یئرم  هنهرب  مشچ  هب  هک  تسا  کچوک  يردـق  هب  تسا و  روانـش  اـضف  رد  هک  يزیر  راـبغ  هرذ ي 
دوش یمن  هدنزورف  بهتلم و  یکچوک 

زکرم زا  جورخ 

تسا  هریاد  زا  نآ  فارحنا  نازیم  زا  یکاح  یضیب  کی  زکرم  زا  جورخ 

راگن فیط  روخ 

دریگ یم  سکع  گنر )  کی   ) مافکت رون  رد  دیشروخ ،  زا  هک  یبابسا 

زاب هشوخ ي 

يا  هراتس  هشوخ  هب  دینک  هاگن 

يا هراتس  هشوخ ي 

 . دـنراد یکرتشم  ءاشنم  دـنا و  طبترم  رگدـکی  اب  یکیزیف  روط  هب  کیدزن و  مه  هب  یفاـک  ردـق  هب  نآ  ياـضعا  هک  يا  هراتـس  هورگ  کـی 
ياه هراتس  عیزوت  يورک ،  ياه  هشوخ  رد  دنوش .  یم  میسقت  زاب  ياه  هشوخ  يورک و  ياه  هشوخ  هتسد ي  ود  هب  يا  هراتـس  ياه  هشوخ 

تسا و نراقتم  ان  هدنکارپ و  زاب ،  ياه  هشوخ  رد  اه  هراتـس  عیزوت  تسا .  رتشیب  ای  رازه  هد  دنچ  اه  هراتـس  دادعت  تسا و  هدرـشف  يورک و 
تسا . رازه  دچ  ات  هد  دنچ  زا  اه  هراتس  دادعت 
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يورک هشوخ ي 

يا هراتس  هشوخ ي  هب  دینک  هاگن 

يوامس تاصتخم  ياه  هاگتسد  اب  ییانشآ  - 2

( يوامس هرک   ) نامسآ هرک 

صوصخ هب  طاقن  یگژیو و  دـنچ  رکذ  نامـسآ و  يهرک  فیرعت  هب  زاین  ینامـسآ  مارجا  یباـیتیعقوم  ياـههناماس  ثحب  هب  دورو  زا  لـبق 
مارجا رگید  ناگراتـس و  تسا و  نآ  زکرم  رد  نیمز  دراد ، رارق  نآ  رد  ملاـع  هـک  تـسا  گرزب  یـضرف و  ياهرک  نامـسآ  يهرک  مـیراد .

نآ و زکرم  رد  نیمز  هک  دـیریگب  رظن  رد  یپوت  ار  نآ  نامـسآ  يهرک  رتهب  كرد  يارب  دـنتباث . هدـیبسچ و  یلاـیخ  يهرک  نیا  هب  ینامـسآ 
تسا .) دوجوم  موجن  ياههاگشیامزآ  رد  هک  یگرزب  ياهامننامسآ  دننام  . ) دناهدیبسچ پوت  نیا  یلخاد  حطس  هب  مارجا  رگید 

زین راهنلالدـعم  ای  يوامـس  ياوتـسا  هب  هک  نامـسآ  يهرک  ياوتـسا  تسا . بونج  لامـش و  بطق  اوتـسا و  ياراد  نیمز  دـننام  مه  هرک  نیا 
رارق هحفـص  کی  رب  يوامـس  ياوتـسا  نیمز و  ياوتـسا  دهدیم  هجیتن  هک  تسا  نیمز  ياوتـسا  نامه  زا  يدادـتما  ریوصت و  تسا  فورعم 
يهرک نیا  رد  نیمز  يهرک  نیبـطق  دادـتما  عقاو  هب  ینعی  بیترت  نیمه  هب  زین  يوامـس » بونج  يوامـس و  لامـش   » يوامـس نیبـطق  دـنراد .

انعم نیا  هب  دراد . شخرچ  نیمز  تکرح  فالخ  تهج  رد  ینیمز  رظاـن  هب  تبـسن  نیمز  شخرچ  تلع  هب  نامـسآ  يهرک  دنتـسه . رتگرزب 
نیمه هب  تسا . برغ  هب  قرش  زا  رگدصر  يارب  نامـسآ  يهرک  تکرح  تهج  تسا و  قرـش  هب  برغ  زا  نیمز  یعـضو  تکرح  تهج  هک 

هک ار  يوامـس  بوـنج  لامـش و  طاـقن  هک  یطخ  هب  دوریم . نییاـپ  برغم  رد  عوـلط و  قرـشم  زا  هک  مینیبیم  ار  دیـشروخ  زور  ره  تلع 
ياوتـسا يهحفـص  رب  روحم  نیا  دنیوگیم . ملاع  روحم  دنکیم  لصتم  رگیدکی  هب  تسه  نیمز  بونج  لامـش و  طاقن  لصاو  طخ  دادتما 

تسا . جوربلاةریاد  مان  هب  ياهقطنم  يوامس  يهرک  رد  هجوت  روخ  رد  عوضوم  رگید  تسا . دومع  راهنلالدعم )  ) يوامس
لوط رد  دیشروخ  يرهاظ  ریسم  هک  هریاد  نیا  هب  ددرگیم . نیمز  رود  هب  ياهریاد  يریـسم  رد  لاس  رد  دیـشروخ  نیمز ، يور  رظان  دید  زا 

جوربلاۀـقطنم هریاد  نیا  زا  رتنییاـپ  هـجرد  اـت 8  رتـالاب  هجرد  هـب 8  دـنیوگیم و  جوربـلاةریاد  تـسا  يوامـس  يهرک  يور  رب  لاـس  کـی 
دنیوگیم .

ریسم مه  دیشروخ  رب  عقاو  رظان  نوچ   ) تسا دیـشروخ  رود  هب  لماک  شخرچ  رود  کی  لوط  رد  نیمز  یلاقتنا  تکرح  ریـسم  جوربلاةریاد 
دشابیم .) دیشروخ  رود  هب  قرش  هب  برغ  زا  نیمز  تکرح  یعقاو  ریسم  هک  دنیبیم  جوربلاةریاد  نیمه  ار  نیمز  تکرح 

هجرد و 27 دودـح 23  رد  يهیواز  مه  اب  دنتـسین و  ناسکی  يوامـس  ياوتـسا  يهحفـص  اب  جوربلاةریاد  ای  نیمز  یلاقتنا  تکرح  يهحفص 
دیشروخ شبات  يهیواز  رد  رییغت  ثعاب  اریز  دروآیم  دوجو  هب  ار  لوصف  هک  تسا  فالتخا  نیمه  دنزاسیم . هجرد ) اب 5/23  ربارب   ) هقیقد

دوشیم . نیمز  رب 
. دنوشیم هدیمان  نیلادتعا  هک  دـیآیم  دوجو  هب  اوتـسا  يهریاد  هب  تبـسن  جوربلاةریاد  نتـشاد  هیواز  یپ  رد  زین  درف  هب  رـصحنم  يهطقن  ود 

زییاپ . لصف  يادتبا  رگید  تسا و  راهب  لصف  يادتبا  یکی  هک  تسا  ربارب  نیمز  رد  زور  بش و  لوط  نآ  رد  هک  دنتسه  ییاج  نیلادتعا 
جوربلاةریاد بونج  لامش و  هب  لیم  نیبالقنا  رد  دنفورعم . نیبالقنا  هب  هک  دراد  دوجو  جوربلاةریاد  رد  زین  رگید  درف  هب  رـصحنم  يهطقن  ود 

( یبونج يهرکمین  رد  ناتسبات  نآ  سکع  یلامش و  يهرکمین  رد  ناتسمز  عورش   ) یناتـسمز بالقنا  ود  هب  نیبالقنا  تسا . دح  نیرتشیب  رد 
يهرکمین ناتسمز  لصف  یلامش و  يهرکمین  ناتسبات  لصف  عورش   ) یناتسبات بالقنا  میراد و  ار  يوامس  بونج  هب  لیم  نیرتشیب  هک  ینامز 

. دـسریم رادـقم  نیرتـشیب  هب  زور  بش و  فـالتخا  نیبـالقنا  رد  دوشیم . هتفگ  میراد ، ار  يوامـس  لامـش  هب  لـیم  نیرتـشیب  هک  یبوـنج )
نیرتینالوط زور  یناتـسبات  بالقنا  رد  دوشیم . هتخانـش  تسا ، لاس  بش  نیرتینالوط  هک  ادـلی  بش  ماـن  هب  ناریا  رد  یناتـسمز  بـالقنا 
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. تسا لاس  بش  نیرتهاتوک  نآ  بش  ًاتعیبط  دراد و  ار  لاس  لوط  رد  دوخ  تدم 

ییایفارغج تاصتخم 

هباشم لوصا  يدـنبرکیپ و  دنتـسه و  نیمز  رد  ییایفارغج  تاصتخم  دـننامه  موجن  رد  یتاصتخم  ياـههناماس  رتشیب  ًـالومعم  هک  اـجنآ  زا 
ياهمتـسیس اب  راک  يهمادا  رد  ات  دوش  هتخادرپ  نیمز  يور  رب  ییایفارغج  تاـصتخم  متـسیس  هب  ادـتبا  هک  دـسریم  رظن  هب  رتهداـس  دـنراد ،

دشاب . رتهداس  یموجن 
دوشیم . هدافتسا  ییایفارغج  لوط  ضرع و  زا  نیمز ) دننام   ) هرک کی  يور  رب  مسج  کی  تیعقوم  ندرک  ادیپ  يارب 

اههریاد لوط  دوش  رتمک  نیبطق  هب  هلـصاف  هچ  ره   ) فلتخم ياههزادـنا  اـب  يزاوم و  ياـههریاد  زا  بطق  ود  اـت  اوتـسا  زا  نیمز  دـینک  ضرف 
يهرکمین ود  هب  ار  نیمز  هک  تسا  اوتـسا  اهنآ  نیرتگرزب  هک  مییوگیم  رادم  يزاوم  ياههریاد  نیا  هب  دـشاب . هدـش  رپ  دوشیم ) رتکچوک 

هک ياهیواز  ینعی  ییایفارغج  ضرع  دناهقطنم و  کی  ییایفارغج  ضرع  يهدنهد  ناشن  اهرادم  دنکیم . میـسقت  یبونج  یلامـش و  يواسم 
دزاسیم . ییاوتسا  يهحفص  اب  نیمز  زکرم  هب  هطقن  نآ  يهدننکلصو  طخ 

يارب یلو  روط  نیمه  زین  بونج  بطق  رد  تسا و  رییغت  رد  لامش  بطق  رد  ات 90  زا 0  اوتسا ) يهحفص  اب  طخ  يهیواز   ) ییایفارغج ضرع 
. میریگیم رظن  رد  ات 90 ـ  زا 0  ار  یبونج  يهرکمین  ییایفارغج  ضرع  یبایناکم  رد  تلوهـس  رگیدکی و  زا  هرکمین  ود  نیا  ندرک  ادـج 
یلامـش و ییایفارغج  ضرع  یلامـش ، يهرکمین  رد  درک ) ضرف  ناوتیم  یفنم  ار   X روحم ریز  ياههیواز  هک  یتاصتخم  يهریاد  دـننامه  )

رادم يور  ینعی  دشاب ، یلامـش  يهجرد  نیمز 35  يهرک  يور  ياهطقن  ییاـیفارغج  ضرع  رگا  ًـالثم  تسا . یبونج  یبوـنج ، يهرکمین  رد 
. تسا هتفرگ  رارق  یلامش  يهرکمین  رد  هجرد   35

ياهرادـم زا  توافتم  و  ( B و  A طاقن دـننام   ) دـنراد ناسکی  ییایفارغج  ضرع  رادـم ، کی  رب  عقاو  طاقن  مامت  هک  تسا  نیا  دـعب  يهتکن 
تسین و لماک  ام  متسیس  زونه  یلو  دننکیم  لمع  ( Y و X  ) جوز رد  ( Y  ) مئاق روحم  تاصتخم  دننام  اهرادم  عقاو  رد  (. C يهطقن  ) رگید

تسه . زین  يرگید  يهفلؤم  هب  زاین 
رب دومع  يهریاد  کـی  رادـم و  کـی  نیمز  يهطقن  ره  زا  دـنکیم . لـماک  ار  اـم  یباـیناکم  هک  دـنیوگ  ییاـیفارغج  لوط  ار  مود  يهفلؤم 

کی رادـم و  کـی  دروـخرب  لـحم  نیمز  يهطقن  ره  هک  مییوـگب  تسا  رتـهب  اـی  درذـگیم  میماـنیم ) راـهنلافصن  هـک   ) اوتـسا يهـحفص 
تسا . راهنلافصن 

هک دنیوگیم  أدبم  راهنلافصن  یضرف ، أدبم  نیا  هب  دنراد . مه  هب  تبسن  ندش  هدیجنـس  يارب  أدبم  هب  زاین  اهرادم  دننام  زین  اهراهنلافصن 
. أدبم راهنلافصن  هطقن و  نآ  زا  هدنرذگ  راهنلافصن  نیب  يهیواز  رادقم  ینعی  هطقن  ره  ییایفارغج  لوط  درذگیم و  ندنل )  ) چیونیرگ زا 
هب یقرـش و  قرـش ، فرط  هب  چیونیرگ  زا  ییایفارغج  لوط  دنرادروخرب . يواسم  ییایفارغج  لوط  زا  راهنلافصن  کی  رب  عقاو  طاقن  يهمه 

فرط هب  هجرد  قرـش و 180  فرط  هب  هجرد  ات 180  أدـبم  راهنلافصن  يارب  رفـص  زا  ییایفارغج  لوط  رادـقم  تسا . یبرغ  برغ ، فرط 
عقاو چیونیرگ  یقرـش  يهرکمین  رد  ینعی  تسا ، یقرـش  يهجرد  هطقن 51  کی  لوط  مییوگیم  هک  یماـگنه  تسا . رییغت  لاـح  رد  برغ ،

دزاسیم . هجرد  يهیواز 51  أدبم  راهنلافصن  اب  درذگیم  هطقن  نآ  زا  هک  يراهنلافصن  هدش و 
متصش کی  هیناث  ره  هجرد و  متـصش  کی  هقیقد  ره  دنوشیم . نایب  هیناث  هقیقد و  سپـس  هجرد  بسحرب  ییایفارغج  لوط  ضرع و  ًالومعم 

λ اب ییایفارغج  لوط  و  یف )  ) φ فرح اب  ییایفارغج  ضرع  هجرد .) کی  هیناث  تسا و 3600  هجرد  مین  نامه  هقیقد  سپ 30   ) تسا هقیقد 
. دنوشیم صخشم  ادنال ) )

یموجن یبایتیعقوم  ياههناماس 
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هراشا

میوریم . یموجن  یبایتیعقوم  ياههناماس  غارس  هب  ییایفارغج ، لوط  ضرع و  اب  ییانشآ  زا  دعب 
راک هب  نامـسآ  يهرک  رد  مارجا  یهدسردآ  يارب  هک  تسا  ياهناماس  تسادـیپ  نآ  مسا  زا  هک  روطنامه  یموجن  یبایتیعقوم  يهناـماس 

درک . حیرشت  رگدصر  هب  تبسن  ار  يوامس  مرج  کی  تیعقوم  ناوتیم  نآ  اب  دوریم و 
مینکیم : نایب  هنوگ  نیا  ار  یموجن  ياههناماس  رتیملع  فیرعت 

نیدنچ دربراک ، هب  هجوت  اب  دوشیم . فیرعت  يوامـس  يهرک  يور  رب  يوامـس  مارجا  تیعقوم  تاصتخم و  نایب  يارب  هک  عجرم  یمتـسیس 
هباشم ییاهتیمک  زا  نآ  رد  تسا و  يدایز  ياههدافتسا  ياراد  هک  ییاوتسا  تاصتخم  متسیس  تسا . هدش  فیرعت  یتاصتخم  متـسیس  عون 

دوشیم هتخانش  عجرم  ناونع  هب  رظان  قفا  نآ  رد  هک  یقفا  تاصتخم  متسیس  دوشیم . هدافتسا  نیمز  حطـس  يور  ییایفارغج  ضرع  لوط و 
ياراد هدـش و  فیرعت  جوربلاةریاد  يهحفـص  ساسا  رب  هک  یجوربلاةریاد  تاـصتخم  متـسیس  تسا . عاـفترا  تمـس و  تاـصتخم  ياراد  و 

ود نآ  زکرم  ناشکهک و  يهحفص  نآ  رد  هک  یناشکهک  تاصتخم  متـسیس  تسا . یجوربلاةریاد  ضرع  یجوربلاةریاد و  لوط  ياههفلؤم 
دنتسه . عجرم 

. میزادرپیم دنتسه  رتهداس  رتموسرم و  هیقب  زا  هک  هناماس  هس  فیصوت  هب  دوجوم  ياههناماس  نیب  زا 

( یعافترا تمس و   ) یقفا تاصتخم  يهناماس  . 1

میناوتب دـیاب  مینک ، هدافتـسا  ییاـیفارغج  لوط  ضرع و  زا  نیمز  يهرک  يور  هطقن  کـی  ندومن  صخـشم  يارب  تسا  مزـال  هک  روطناـمه 
یقفا تاصتخم  هاگتسد  اههاگتـسد  نیا  نیرتهداس  زا  یکی  مییامن . صخـشم  تاصتخم  هاگتـسد  کی  رد  زین  ار  يوامـس  مرج  ره  تیعقوم 

تسا .
زکرم رد  ام  هک  مینک  ضرف  دیاب  هفلؤم  ود  نیا  فیرعت  يارب  دوشیم . صخشم  عافترا ، تمـس و  يهفلؤم  ود  اب  مسج  ره  هاگتـسد  نیا  رد 

، بونج هب  قرشم  زا  دوشیم و  عورش  لامش  زا  هک  تسا  ياهریاد  تسا ، هدش  هدرتسگ  ام  فارطا  رد  هک  یقفا  میاهتفرگ و  رارق  هریاد  کی 
يوامس مرج  ره  میاهداتـسیا . نآ  زکرم  رد  ام  هک  تسا  هرکمین  کی  دننام  ام  رـس  يالاب  ياضف  نینچمه  دباییم . شرتسگ  برغ  هب  سپس 

سأرلاتمـس ار  هرکمین  نیا  يهطقن  نیرتـالاب  تسا . یـضرف  يهرکمین  نآ  زا  ياهطقن  يهدـننک  صخـشم  مینک ، ضرف  نامـسآ  رد  هـک  ار 
میمانیم .

يهیواز رادقم  دراد . هلصاف  لامـش  اب  هجرد  دنچ  رظن  دروم  يهطقن  هک  تسا  نیا  رگناشن  دوشیم ، هداد  شیامن  ( A  ) اب هک  تمس  يهیواز 
ياهیواز دوشیم ، هداد  شیاـمن  ( a  ) اب هک  عاـفترا  يهیواز  دوشیم . يریگهزادـنا  قرـشم  هب  لامـش  فرط  زا  هجرد  ات 360  نیب 0  تمس 

عافترا دهدیم . لیکشت  قفا  اب  رظن  دروم  يهطقن  میـشکب ، قفا  هب  سپـس  رظن  دروم  يهطقن  فرط  هب  ینامک  سأرلاتمـس  زا  رگا  هک  تسا 
هجرد عافترا 10  هجرد و  تمـس 250  رد  هام  ًالثم  رگا  نیاربانب  تسا . هجرد  سأرلاتمس 90  عافترا  رفص و  دنتسه ، قفا  رد  هک  ییایـشا 

میربب . الاب  ار  دوخ  رس  هجرد   10 دیاب ، نآ  تیؤر  يارب  هتفرگ و  رارق  یبرغ  بونج  يهیحان  رد  دشاب ، هتفرگ  رارق 
يوامس مارجا  یمامت  هک  میوشیم  هجوتم  مییامن ، لمأت  يردق  دوشیم ، ماجنا  قرش ، هب  برغ  تهج  زا  هک  نیمز  یعـضو  تکرح  رد  رگا 

( درذـگیم تسا ، هداتـسیا  نآ  رد  رظان  هک  ياهطقن  زا  هک  يراـهنلافصن   ) رظاـن راـهنلافصن  هب  هک  یماـگنه  دـننکیم و  عولط  قرـش  زا 
تمس رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  عافترا  هتفر  هتفر  دوخ ، ریسم  مود  يهمین  رد  ًاددجم  دننکیم و  ادیپ  ار  دوخ  عافترا  رثکادح  دنـسریم ،

لثم يارب   ) بونج تهج  رد  ًاـقیقد  دراد و  ار  عاـفترا  رثکادـح  دیـشروخ  یعرـش  رهظ  رد  هک  تسا  ور  نیمه  زا  دـنیامنیم . بورغ  برغ ،
. دریگیم رارق  رظان  راهنلافصن  يور  یبونج ) ياقیرفآ  رد  نابورد  يارب   ) لامش ای  مق ) رهش 
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يارب رگا  ًالثم  دراد . یگتـسب  نیمز  يهرک  يور  رظان  تیعقوم  هب  ًالماک  هاگتـسد  نیا  یقفا ، تاـصتخم  هاگتـسد  كرد  تلوهـس  مغریلع 
نیا دنک ، هاگن  دیشروخ  هب  نارهت  رد  هک  یسک  يارب  دشاب ، هجرد  هظحل 50  نیا  رد  دیشروخ  عافترا  تسا ، هداتسیا  مق  رهش  رد  هک  یسک 

، ناگراتـس لحم  ندومن  صخـشم  يارب  هاگتـسد  نیا  زا  ناوتیمن  نیارباـنب  تسا . هجرد )  49  ) رتمک اـی  هجرد )  51  ) رتشیب یکدـنا  عافترا 
، اههاگتسد نیا  زا  یکی  دوشیم . هدافتسا  تاصتخم  رگید  ياههاگتسد  زا  راک  نیا  يارب  تفرگ . هرهب  رظان ، تیعقوم  نتفرگ  رظن  رد  نودب 

تسا . ییاوتسا  تاصتخم  هاگتسد 
هرک یلخاد  حطس  يور  رب  اههرایـس  ناگراتـس و  میاهتفرگ و  رارق  نآ  زکرم  رد  ام  هک  مییامن  ضرف  گرزب  يهرک  کی  دننام  ار  ملاع  رگا 
رارق نامـسآ  رد  اـم  زا  یتواـفتم  لـصاوف  اـب  ناگراتـس  هکنیا  . ) مینک كرد  ار  تاـصتخم  هاگتـسد  نیا  میناوتیم  رتهب  دـناهدش ، هدـنکارپ 

لـصاوف رطاخ  هب  اریز  تسین ، ییاج  هب  لاکـشا  تشاد ، دنهاوخ  ام  اب  هلـصاف  کی  همه  دنوش ، ضرف  هرک  حطـس  يور  رگا  یلو  دناهتفرگ ،
مینک ). ضرف  یکیزیف  تیاهنیب  ار  اهنآ  همه  يهلصاف  میناوتیم  يوامس ، مارجا  رود  رایسب 

ار يراک  نامه  ًاقیقد  راک  نیا  يارب  مینک . صخشم  هرک  يور  ار  هراتس  کی  تیعقوم  میهاوخیم  دینک  ضرف  يوامس  يهرک  نیا  روصت  اب 
نیا اـب  میدادیم . ماـجنا  ییاـیفارغج  لوط  ضرع و  طـسوت  نیمز  يهرک  يور  هطقن  کـی  ندوـمن  صخـشم  دروـم  رد  هک  میهدیم  ماـجنا 

داـجیا يوامـس  يهرک  يور  نیمز  ياوتـسا  دادـتما  زا  هک  یگرزب  يهریاد   ) يوامـس ياوتـسا  اـب  هطقن  نآ  ياهـیواز  يهلـصاف  هـک  تواـفت 
جرب يادـتبا  اجنیا  رد  چـیونیرگ  راهنلافصن  ياج  هب  ددرگیم . صخـشم  ( δ  ) نیتال فرح  اـب  هک  میماـنیم  هطقن  نآ  لـیم  ار  دوشیم )

يهطقن هب  ات  مینکیم  تکرح  قرـش  فرط  هب  أدـبم  زا  میهدیم . رارق  أدـبم  ناونع  هب  نامـسآ  رد  ار  يراهب ) لادـتعا  زاغآ  يهطقن   ) لَـمَح
میهدیم . ناشن  ( α  ) اب ار  نآ  میمانیم و  دُعب  يهیواز  دریگیم ، رارق  نیب  نیا  رد  هک  ینامک  میسرب ، نامرظن  دروم 

بطق تهج  رد  تبثم و  يوامس  لامش  بطق  فرط  هب  يوامس  ياوتسا  لامـش  يارب  دوشیم و  صخـشم  هجرد  ات 90  نیب 0  لیم  يهیواز 
هداد شیاـمن  هیناـث  هقیقد و  تعاـس و  اـب  تسا ، رییغت  لاـح  رد  هـجرد  ات 360  نیب 0  هک  دـُعب  يهیواز  یلو  تـسا . یفنم  يوامـس  یبوـنج 

هک دوشیم  هتفگ  یتقو  ًالثم  تسا . یسوق  يهجرد  نیبم 15  تعاس  ره  هک  دوشیم  هداد  شیامن  تعاس  رد 24  هجرد  لک 360  دوشیم .
δ= 6h 40'و α=-17° تا ــ صتخم رد  ر ، ـــ بکا بلک  یکلف  ترو  ـ ـص رد  عقاو  - 46/1 ردق اب  نامسآ  يهراتـس  نیرترونرپ  ینامی  يار  ــ عش

تمس هب  يراهب  لادتعا  زا  هجرد  دودح 101  تیعقوم  رد  تسا و  يوامس  ياوتسا  زا  رتنییاپ  هجرد  هراتس 17  نیا  ینعی  تسا ، هتفرگ  رارق 
. تسا تباث  رظان ، تیعقوم  زا  رظن  فرص  تاصتخم ، هاگتسد  نیا  رد  فرص  هراتس  نیا  تیعقوم  تسا . هتفرگ  رارق  قرشم 

یجوربلاةریاد تاصتخم  يهناماس  . 3

رارق يدومع  تروص  هب  دیشروخ ، رود  هب  نیمز  رادم  يور  دهدیم ، ماجنا  یعضو  تکرح  نآ  رود  هب  هک  نیمز  روحم  دینادیم  هچنانچ 
ياهلصف هک  دوشیم  ثعاب  هیواز  نیمه  دزاسیم . دوخ  يدومع  تلاح  اب  هقیقد  هجرد و 27  دودح 23  ياهیواز  روحم  نیا  تسا . هتفرگن 

هب يدومع  تروص  هب  هراومه  هک  نیا  ياج  هب  دیـشروخ  هک  میرادـنپیم  نینچ  ینیمز  رظاـن  ناونع  هب  اـم  نیارباـنب  دـیایب . دـیدپ  فلتخم ،
زا دهدیم  ناکم  رییغت  نامسآ  رد  یلامش  يهقیقد  هجرد و 27  یبونج و 23  يهقیقد  هجرد و 27  نیب 23  یلیم  يهیواز  اب  دباتب ، ام  فرط 

لیکـشت ار  روبزم  يهیواز  يوامـس  ياوتـسا  اب  هک  دنکیم  یط  ار  يرادـم  ناگراتـس ، نیب  دوخ  ریـسم  یط  رد  دیـشروخ  ینیمز  رظان  دـید 
صخـشم یکلف  تروص  هدزاود  نامـسآ  رد  دوشیم . هتفگ  جوربـلاةریاد  نامـسآ  رد  دیـشروخ  تکرح  رادـم  هب  ( e=23° 27  ) ' دهدیم

روص نیا  دنکیم . روبع  یکلف  روص  نیا  زا  کی  ره  نایم  زا  یسمش  لاس  کی  رد  دیـشروخ  تقیقح  رد  هک  دنتـسه  جوربلاةریاد  يهدننک 
لاس زا  هام ) يزورما  ریبعت  هب  ای   ) جرب کی  يهدننک  صخشم  مادک  ره  دسریم ، لبق  لاس  زا 2000  شیب  هب  اهنآ  یماسا  عادبا  هک  یکلف 
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دراو تسا ، هام  نیدرورف  لداعم  هک  لمح  جرب  رد  ام  دوشیم ، دراو  لمح  یکلف  تروص  هب  دیـشروخ  هک  یماگنه  ًـالثم  دنتـسه . یـسمش 
میاهتفرگ . رارق  هام  نابآ  رد  ام  دوشیم ، برقع  دراو  یتقو  میوشیم و 

أدبم ار  جوربلاةریاد  يوامس ، يهرک  رد  يوامس  ياوتسا  نداد  رارق  كالم  ياج  هب  هک  تسا  نآ  ییاوتسا  هاگتـسد  اب  هاگتـسد  نیا  توافت 
میهدیم . رارق 

. مینکیم هدافتـسا  دوشیم ، هداد  شیامن   λ اب هک  لوط  دوشیم و  هداد  شیاـمن   β فرح اب  هک  ضرع  يهصخـشم  ود  زا  هاگتـسد  نیا  رد 
رییغت لاح  رد  یفنم )  ) یبونج و  تبثم )  ) یلامـش يهجرد  نیب 0 و 90  تسا و  جوربلاةریاد  زا  نآ  ياهیواز  يهلـصاف  نیبـم  هطقن  ره  ضرع 

دادـتما زا  يوامـس  ياوتـسا  دادـتما  ياـج  هب  اـجنیا  رد  یلو  تـسا ، يراـهب  لادـتعا  زا  نآ  ياهـیواز  يهلـصاف  زین  هـطقن  ره  لوـط  تـسا .
دوشیم . يریگهزادنا  برغ  فرط  هب  قرش  زا  هجرد  ات 360  نیب 0  لوط  رادقم  مینکیم . هدافتسا  جوربلاةریاد 

لاس کی  اب  رظاـنتم  نآ  لوط  و  ( β=0  ) تسا رفص  هراومه  هاگتـسد  نیا  رد  دیـشروخ  ضرع  تشذگ ، هاگتـسد  نیا  فیرعت  رد  هچنانچ 
يادتبا رد  هجرد و  ناتسبات 90  لوا  رد  تسا ، رفص  دیـشروخ ، یجوربلاةریاد  لوط  راهب  لوا  دنکیم . رییغت  هجرد  ات 360  رفص  زا  یسمش 

دشابیم . هجرد  ناتسمز 270  عورش  رد  هجرد و  زییاپ 180 
ضرع اب  هام  ًـالثم  دـننکیم . تکرح  جوربلاةریاد  رد  یمک  فـالتخا  اـب  زین  اـهنآ  راـمقا  تارایـس و  لـماش  يدیـشروخ  يهناـماس  يازجا 

يهعلاطم يارب  تاصتخم  هاگتسد  نیا  نیاربانب  یفنم 5) تبثم و  نیب   β  ) دوشیم دصر  یبونج  ای  یلامش  يهجرد  رثکادح 5  یجوربلاةریاد 
. تسا یبوخ  هاگتسد  يدیشروخ ، يهناماس  يازجا 

موجن نادنمشناد  اب  ییانشآ  - 3

ینیاق داشماب  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  یلع  نسحلاوبا  - 1

زا يو  تـسیزیم . نیاـق  رد  يرمق  يرجه  مـجنپ  يهدــس  لوا  يهـمین  مراـهچ و  يهدــس  مود  يهـمین  نـیب  رد  داــشماب  نـبا  هـب  روهــشم 
رب میوقت  زین  موجن و  مولع  ساسا  رب  یعرش  تاعاس  جارختسا  هب  یصاخ  هجوت  يو  تسا . ینوریب  ناحیروبا  رصاعم  گرزب و  نانادیضایر 

. تسا هتشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  يراثآ  دروم  نیا  رد  هتشاد و  قطانم  ییایفارغج  تیعقوم  نینچمه  ناگراتس و  دصر  ساسا 
يریگارف هب  ار  دوخ  شالت  يو  تشذـگ . سوط  روباشین و  ياهرهـش  نیاق و  شهاگداز  رد  ینیاـق  نسحلاوبا  یتامدـقم  تالیـصحت  رتشیب 

تشاد . فوطعم  هسدنه  تایضایر و  یسانشهراتس ،)  ) تئیه ملع 
عیاقو نیا  اما  دوب . هقطنم  نآ  رد  نایقوجلـس  ندـمآرب  ناسارخ و  رد  نایونزغ  تردـق  یجیردـت  لاوز  اـب  نراـقم  ینیاـق  لیـصحت  راـگزور 

درواین . دیدپ  ناسارخ  تلایا  یملع  عیفر  هاگیاج  رد  یساسا  يرییغت 
دوب . ینیاق  نسحلاوبا  يهقالع  دروم  روما  زا  ناگراتس  دصر  تایضایر و  موجن و  يهنیمز  رد  ناگتشذگ  راثآ  يهعلاطم 

تلایا نآ  زا  يونزغ  دوعسم  ناطلس  ياهورین  ینیشنبقع  ناسارخ و  رب  یقوجلس  يهطلس  اب  نراقم  داشماب  نبا  یلاسنایم  یناوج و  راگزور 
نیا نارگید ، يردـنک و  کلملادـیمع  نوچمه  یناریا  ناریزو  ياهتیامح  هقجالـس و  تختیاپ  نیتسخن  ناونع  هب  روباشین  باختنا  اب  دوب .

نآ رد  داشماب  نبا  نوچ  يدارفا  دش و  اضف  نیا  رثأتم  زین  ناسارخ  هکنانچ  داهن ، یقرت  هب  ور  تفایزاب و  ار  دوخ  هتـشذگ  یملع  قنور  هطخ 
دنتفای . شرورپ 

موجن ملع  زا  يریگهرهب  اب  لحم و  يایفارغج  تیعقوم  يور  زا  یللجم  روط  هب  ار  یعرـش  تاعاس  هک  تسا  یناسک  نیتسخن  زا  داـشماب  نبا 
تسا . هدومن  هبساحم 

هلمج نآ  زا  هک  دـناهتخومآ  هدرک و  لـقن  يو  ياـهباتک  زا  ار  یبلاـطم  داـشماب ، نـبا  راـگزور  زا  سپ  رـصاعم و  نادنمـشناد  زا  يرایـسب 
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درک . هراشا  ینوریب  ناحیروبا  هب  ناوتیم 
تسا . هدوتس  یسدنه  يایاضق  یخرب  رد  ار  يو  ياهناهرب  هدوب ، داشماب  نبا  رصاعم  نانادیضایر  نامجنم و  زا  هک  ینوریب  ناحیروبا 

تابـساحم ساسا  رب  دربیم و  راک  هب  یعرـش  تاـعاس  نییعت  میوقت و  تمدـخ  رد  ار  اـیفارغج  زین  هسدـنه و  یـضایر ، موجن ، داـشماب ، نبا 
تشاد و صاخ  یهجوت  دوخ  نایرهشمه  یلحم  ياهزاین  هب  يو  هنیمز  نیا  رد  تخادرپیم . روکذم  تاعاس  میوقت و  قیقد  نییعت  هب  یقیقد 

تشاذگ . اج  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  يراثآ 
تشذگرد . نیاق  دوخ  هاگداز  رد  یلامتحا  هب  يرجه ، مجنپ  يهدس  طساوا  رد  داشماب  نبا 

زا : تسا  ترابع  يو  راثآ  هلمج  زا 
یسدنه  يهلأسم  ود  لح  - 1

عادبا داشماب  نبا  طسوت  هک  تسا  هدرک  دای  یسدنه  يهیـضق  رد  ناهرب  زا  راتوالاجارختـسا  ناونع  تحت  دوخ  باتک  رد  ینوریب  ناحیروبا 
دوب . هدش 

دوهیلا  خیرات  جارختسا  یف  هلاقم  - 2
تسا . هدش  هتخاس  نایدوهی  يهدافتسا  يارب  هک  تسا  تاروت  میوقت  رب  ینتبم  یمیوقت  جارختسا  يهرابرد  هلاقم  نیا 

نیاق  هنیدمب  هنسلا  مایا  نم  موی  لک  سمشلا  عولط  رجفلا و  عولط  نیب  ام  تاعاس  جارختسا  یف  هلاقم  - 3
هلاسر نیا  عوضوم  ص 343 ) ج 8 ، يوضر ، تسرهف   ) تسا دوجوم  يوضر  سدق  ناتـسآ  يهناخباتک  رد  هلاقم  نیا  یطخ  يهخـسن  کی 

ياهزور زا  کی  ره  رد  هک  تسا  قفـش  بورغ  باتفآ و  بورغ  نینچمه  باتفآ و  رجف و  عولط  نیب  ناـمز  تدـم  يهبـساحم  شور  نییعت 
هدرک و نیعم  هقیقد  هجرد و 55  ار 33  نیاق  ییایفارغج  ضرع  هلاسر  زاغآ  رد  فلؤم  درک . باسح  نیاق  رهـش  يارب  ار  نآ  ناوتیم  لاـس 
. تسا دصر  تئیه و  هسدنه ، باسح ، لوصا  رب  یکتم  هکلب  تسین  نیمخت  سدح و  يور  زا  هدروآدرگ  هلاقم  رد  هچنآ  هک  تسا  هتـشون 

تسا . هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هدش و  همجرت  یسیلگنا  هب  يدنک  رتکد  نایدیواد و  يرام  مناخ  طسوت  لاس 1340  رد  هلاقم  نیا 
عبانم :

رـشن زکرم  نارهت : مود . پاـچ  يرجه ، مهدزاـی  هدـس  اـت  موـس  هدـس  زا  یمالــسا  هرود  نانادیــضایر  همانیگدـنز  یناـبرق ، مساـقلاوبا  . 1
صص 79-80 ، 1375 یهاگشناد ،

رالاس هللا  لضف  نب  یلع  نیدلاماسح  - 2

. دوب یناریا  نادیضایر  مجنم و  رالاس ) نبا  هب  روهشم  )
کیب لرغط  طسوت  روباشین  فرصت  اب  هک  دوب  ناسارخ  رد  ادتبا  گرزب  نایقوجلـس  تردق  يرارقرب  اب  رـصاعم  رالاس  نبا  یکدوک  راگزور 

بلآ نامز  رد  تفرگرب و  رد  ار  ناریا  رسارس  تفای و  شرتسگ  جیردت  هب  لرغط  ورملق  تفریذپ . تروص  يونزغ  نایلاو  تسد  زا  یقوجلس 
دیماجنا . ناریا  رد  هقجالس  تردق  تیبثت  هب  نالسرا 

رحبت و هب  نآ  رد  هتخادرپ و  هعلاطم  هب  هسدنه  تئیه و  يهزوح  رد  یصصخت  روط  هب  یتامدقم  مولع  لیصحت  رب  هوالع  رالاس  نیدلاماسح 
تفای . تسد  داهتجا 

. دوب یقوجلـس  هاـشکلم  نالـسرا و  بلآ  ناـمز  رد  نایقوجلـس  تردـق  تیبـثت و  نارود  اـب  رـصاعم  رـالاس  نیدـلاماسح  لیـصحت  راـگزور 
دناسریم . يرای  مالسا  ناهج  ناریا و  یملع  ياقترا  هب  هیماظن  سرادم  یسوط  کلملاماظن  هجاوخ  ياهقیوشت  اب  هک  يراگزور 

ناملسم نادنمشناد  ناینانوی و  راثآ  حرش  دقن و  هعلاطم و  هب  موجن  یضایر و  مولع  لیـصحت  رانک  رد  رالاس  هللا  لضف  نب  یلع  نیدلاماسح 
تشاد . یصاخ  هجوت  سدیلقا  راثآ  هب  ًاصوصخ  دروم  نیا  رد  تخادرپ و  اههزوح  نآ  رد  دوخ  زا  شیپ 
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هک تسین  دـیعب  تسا و  هدـش  میدـقت  یهاش  هب  هک  دـیآیمرب  یموجن  لودـج  نیا  مان  زا  درک . فیلأت  ار  یهاش » جـیز   » لاـس 498 رد  يو 
هاشکلم نانیشناج  اب  يونزغ  هاش  مارهب  هلمج  زا  دنه  نایونزغ  ياهدربن  دهاش  نآ  زا  سپ  يو  دشاب . یقوجلـس  هاشکلم  نامه  نآ  زا  روظنم 

دوب . نایروغ  رجنس و  ناطلس  هلمج  زا 
يهقالع دروم  ياهراک  زا  سدیلقا  نوچ  ناینانوی  هژیو  هب  هتـشذگ  نادنمـشناد  بتک  يهعلاطم  یهاش ، جیز  میظنت  تهج  ناگراتـس  دـصر 

تسا . هدوب  رالاس  نیدلاماسح 
روهـشم مجنم  اب  یتلود  فراصم  یعرـش و  تاقوا  رد  يریگراک  هب  تهج  جـیز  شراگن  هلبق و  تهج  هب  هجوت  رظن  زا  رـالاس  نیدـلاماسح 

تسا . هتشاد  يرکفمه  يروباشین  مایخ  رمع  میکح  دوخ  رصاعم 
گرم هب  رگا  هک  دز  سدـح  ناوتیم  اما  دـناهدرکن ؛ رکذ  رالاس  نیدـلاماسح  تشذـگرد  خـیرات  يهرابرد  ار  قیقد  لاـس  یخیراـت ، عباـنم 

تسا . هتفای  تافو  مجنپ  نرق  طساوا  دشاب ، هتشذگرد  یعیبط 
زا : تسا  ترابع  يو  راثآ  هلمج  زا 

هیزاوتملا  طوطخلا  یف  سدیلقا  هرداصم  نییبت  - 1
اهنآ يور  زا  دوخ  معز  هب  فلؤم  هک  همدـقم  شـش  ياراد  سدـیلقا و  لوصا  باتک  مجنپ  عوضوم  لصا  هب  طوبرم  کچوک  يهلاسر  نیا 
سکع تسا و  دوجوم  يوضر  سدـق  ناتـسآ  يهناخباتک  رد  هلاسر  نیا  یطخ  يهخـسن  تسا . هدـیناسر  توبث  هب  ار  يزاوت  عوضوم  لصا 

تسا . هداد  رارق  ثحب  دروم  ار  هلاسر  نیا  باتک  نآ  رد  ییامه  نیدلالالج  تسا . هدیسر  پاچ  هب  همان  یمایخ  باتک  رد  نآ 
هئیهلا  ملع  نیناوق  عماج  - 2

. عاـطقلا نع  ینغملا  لکـشلا  یف  عاـطقلا ، لکـشلا  یف  هفلوملا ، هبـسنلا  یف  تسا : عوـضوم  هس  رد  يورک و  تاـثلثم  هب  طوـبرم  باـتک  نیا 
تسا . دوجوم  يوضر  سدق  ناتسآ  يهناخباتک  رد  هلاسر  نیا  یطخ  يهخسن 

هلبق  تمس  جارختسا  رد  هلاسر  - 3
تسا . هتخادرپ  هلبق  تمس  ایفارغج و  تاهج  جارختسا  هب  موجن  ملع  زا  هدافتسا  اب  رالاس  نیدلاماسح  تسادیپ ، هلاسر  نیا  مان  زا  هکنانچ 

یهاش  جیز  - 4
نیا تسا ، لاس  هام و  زور ، تاقوا  ساسا  رب  اهنآ  تاـکرح  ناگراتـس و  هاـم ، دیـشروخ ، تاـکرح  يهراـبرد  یموجن  ياهلودـج  لـماش 

تسا . هتفای  یهاش  مان  هدش و  میدقت  هاشداپ  مادک  هب  تسین  مولعم  باتک 
امکحلا  قئارط  - 5

ناـمیکح و قـالخا  تمکح و  هب  طوبرم  هک  دز  سدـح  ناوتیم  شناونع  زا  اـما  تسا ، هدـماین  باـتک  نیا  عوـضوم  زا  ینخـس  عباـنم  رد 
. تسا راگزور  نآ  رد  نادنمشناد 

يزار یفوص  رمع  نب  نمحرلادبع  نیسحلاوبا  -3

ریزو نیسح ) نب  دمحم  لضفلاوبا   ) دیمع نبا  تمدخ  هب  ناهفـصا  رد  لاـس 327  هب  يو  تخومآ . ير  رد  ار  مولع  تامدـقم  ( 365-282)
میدـقت يو  هب  ار  بکاوکلاروص  سیفن  باتک  دـش و  مجنم  یملید  هلودـلادضع  رابرد  رد  لاس 339  رد  سپـس  دمآرد . هیوب  لآ  فورعم 
هتخادرپ نآ  زا  یـشان  یکلف  ياهتروص  نامـسآ و  رد  ناگراتـس  تیعقوم  نییعت  هب  دـصر  هدـهاشم و  ساسا  رب  باـتک  نیا  رد  يو  دومن .

. تسا
سراف ياسف  لها  هک  یفوص  رمع  يهداوناخ  رد  ير و  رهـش  رد  لاس 282  هام  رذآ  رد 20  يزار  یفوص  رمع  نب  نمحرلادبع  نیـسحلاوبا 

تسد هب  ار  تموکح  هیوب  لآ  ناردارب  نآ  زا  سپ  یکدنا  دنتشاد و  هطلـس  ناریا  يزکرم  قطانم  رب  رایز ، لآ  نامز  نیا  رد  دش . دلوتم  دوب 
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هلودلانکر نسح  يهرطیس  ریز  هب  ير  نوچ  یمهم  رهـش  هک  نیا  یتح  دنتخاس ، جراخ  نانآ  گنچ  زا  ار  رایز  لآ  ورملق  یمامت  دنتفرگ و 
دمآرد . یملید 

رد تفرگ و  ارف  ير  دوـخ  هاـگداز  رد  ار  تایـضایر  موـجن و  هژیو  هب  هناـمز  موـلع  عاوـنا  يزار  یفوـص  رمع  نـب  نمحرلادـبع  نیـسحلاوبا 
تخادرپ . دصر  قیقحت و  هب  یملید  هلودلادضع  ریزو و  دیمع  نبا  ياهرابرد  رد  زاریش  ناهفصا و 

يواستم ياهلکـش  هژیو  هب  نوگانوگ  یـسدنه  لاکـشا  میـسرت  رد  تسراـمم  دـصر و  هعلاـطم ، نیـسحلاوبا ، يهقـالع  دروم  ياـهراک  زا 
دوب . عالضالا 

ناونع تحت  یباتک  فیلأت  اـب  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  ماـمت  تخادرپیم و  زاریـش  رد  ناگراتـس  دـصر  هب  راـبرد ، رد  تمدـخ  رب  هوـالع  يو 
درک . میدقت  هلودلادضع  هب  بکاوکلاروص 

ياـهتروص  ) بکاوکلاروص نف  دوخ ، داتـسا  دزن  هک  تسا  هیوب  لآ  هاـش  نیرتروهـشم  یملید ، هلودـلادضع  ریما  يو  نادرگاـش  هلمج  زا 
تخومآ . ار  یکلف )

، بکاوـکلاروص باـتک  فیلأـت  رد  يزار  یفوـص  رمع  نـب  نمحرلادـبع  نیــسحلاوبا  ذــخأم  تـسا  هتــشاگن  ینوریب  ناـحیروبا  هکناـنچ 
ات هدرک  فرـص  یکلف ) روص  یموـجن و  ریواـصت   ) بکاوـکلاروص تفرعم  نف  رد  ار  دوـخ  رمع  يو  تسا . هدوـب  هدـهاشم  يریگهزادـنا و 

دومن . صاخ  یهجوت  نوگانوگ  یسدنه  لاکشا  هب  هسدنه  رد  يو  ور  نیا  زا  تسا . هدرب  یپ  نآ  قیاقد  ایاوز و  يهمه  هب  هک  اجنآ 
تشذگرد . ير  رد  لاس 365  هامدادرخ  رد 10  نیسحلاوبا 

زا : تسا  ترابع  يو  راثآ  هلمج  زا 
عالضالا ) هیواستملا  لاکشالا  لمع  یف   ) عالضالا يواستم  لاکشا  . 1

هجوت هک  دسریم  رظن  هب  تسا . موجن  هسدـنه و  رد  عالـضالا  يواستم  ياهلکـش  يریگراک  هب  نوماریپ  هسدـنه و  يهنیمز  رد  باتک  نیا 
هب هلاسر  نیا  نتم  تسا . هدوب  یموجن  تابـساحم  رد  اـهنآ  هب  طوبرم  تابـساحم  يریگراـک  هب  يارب  یـسدنه  ياهلکـش  عون  نیا  هب  يو 
هب یفوص  نمحرلادـبع  ار  هلاسر  نیا  تسا . ظوفحم  يوضر  سدـق  ناتـسآ  يهناخباتک  رد  يهرامش 5535  هب  نآ  یطخ  يهخـسن  یبرع و 

، رثا نیا  تسا . راگرپ  هحتف  کی  اب  نیعم  علـض  هب  مظتنم  ياهیعلـض  دنچ  میـسرت  نآ ، قیقد  عوضوم  هتـشون و  یملید  هلودلادضع  روتـسد 
دناهتشون . راگرپ  هحتف  کی  اب  یسدنه  لاکشا  میسرت  يهرابرد  یناریا  نانادیضایر  هک  تسا  یسدنه  رثا  نیمود 

بکاوکلاروص  . 2
رب هدش  داجیا  لاکـشا  لصاوف و  هب  طوبرم  یـسدنه  تابـساحم  یکلف و  ياهتروص  نوماریپ  یمالـسا  موجن  راثآ  نیرتروهـشم  زا  رثا  نیا 

. تسا نامسآ  رد  ناگراتس  رارقتسا  لحم  ساسا 

يزاریش دمحم  نب  کلملادبع  نیسحلاوبا  - 4

حفـصت نوچ  يراـثآ  وا  زا  درک . موجن  یناـنوی و  تایـضایر  يهعلاـطم  فرـص  ار  دوخ  رمع  رتـشیب  يو  تسا . یناریا  مجنم  نادیـضایر و 
. تسا هدنام  یقاب  یبرع  نابز  هب  یطسجملا  صیخلت  تاطورخملا و 

دوب . قارع  ناریا و  زا  یشخب  رد  یقوجلس  دمحم  نب  دومحم  ناطلس  تموکح  اب  رصاعم  يزاریش  کلملادبع  یکدوک  نارود 
يهعلاطم هب  یصصخت  روط  هب  ینید ، مولع  یبرع و  یسراف و  تایبدا  نابز و  هلمج  زا  مولع  تامدقم  لیصحت  زا  سپ  يزاریش ، کلملادبع 

تفای . تسد  يداتسا  تراهم و  هب  مولع  نآرد  تخادرپ و  موجن  ینانوی و  تایضایر 
رایسب يهقالع  اههنیمز  نیا  رد  ناینانوی  راثآ  يهعلاطم  هب  موجن  تایضایر و  لیـصحت  رانک  رد  يزاریـش ، دمحم  نب  کلملادبع  نیـسحلاوبا 

تسا . هدادیم  رارق  حیحصت  ای  صیخلت  دروم  ار  اهنآ  یبرع  ياههمجرت  زین  هتشاد و 
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تسا . مشش  مجنپ و  نرق  رد  ناینانوی  یضایر  راثآ  يهدننک  هصالخ  نادیضایر و  یناهفصا ، حتفلاوبا  يو  نیرصاعم  زا 
موجن ینانوی و  تایـضایر  يهعلاطم  فرـص  ار  دوخ  تقو  رتشیب  يزاریـش  دـمحم  نب  کلملادـبع  نیـسحلاوبا  هک  دناهتـشون  عباـنم  هچ  رگ 

تسا . هدوب  راک  هب  لوغشم  زین  یگنز ) لآ   ) سراف ناکباتا  رابرد  رد  مجنم  ناونع  هب  هک  تسین  دیعب  درکیم ،
تسا . هدوب  اهنآ  یبرع  ياههمجرت  رب  حرش  شراگن  ینانوی و  یضایر  عبانم  صیخلت  يو  يهرمزور  ياهراک  زا 

هب يو  راثآ  زا  تسیزیم  يو  زا  سپ  لاس  دص  هک  يزاریـش  نیدلابطق  اما  تسا  هدماین  يزاریـش  کلملادـبع  نادرگاش  زا  یمان  عبانم  رد 
تسا . هدرب  هرهب  یطسجملا  صیخلت  هژیو 

تشذگرد . لاس 582  زا  شیپ  يزاریش  کلملادبع 
زا : تسا  ترابع  يو  راثآ  هلمج  زا 

تاطورخملا  حفصت  . 1
تباث یـصمح و  لاله  یبا  نب  لاله  ًالبق  ار  تاطورخم  اریز  دوب ، دوجوم  سوینولوپآ  تاطورخم  يهمجرت  يزاریـش  کلملادبع  نامز  رد 

ار نآ  يرجه  مشش  يهدس  لیاوا  مجنپ و  يهدس  رخاوا  رد  یناهفصا  حتفلاوبا  دندوب و  هدنادرگرب  یبرع  هب  يرجه  موس  يهدس  رد  هرق  نب 
، تباـث یـصمح و  ياـههمجرت  زا  هدافتـسا  اـب  يزاریـش  کلملادـبع  دوب . هدروآ  مهارف  زین  نآ  زا  یـصخلم  هدرک و  ریرحت  وکین  یهجو  هب 

درک . هیهت  سوینولوپآ  تاطورخم  يهلاقم  تفه  زا  ياهصالخ 
یطسجملا  صیخلت  . 2

وا يرهشمه  يو ، زا  دعب  هدس  کی  دودح  رد  ار  صیخلت  نیا  درک و  صیخلت  یبرع  نابز  هب  ار  سویملطب  یطسجملا  يزاریش ، کلملادبع 
رارق دوخ  جابدلا » رغل  جاتلا  هرد   » باتک یضایر  مولع  مراهچ  هلمج  زا  مود  نف  ار  نآ  درک و  همجرت  یسراف  نابز  هب  يزاریـش  نیدلا  بطق 
پاـچ جاـتلا  ةرد  باـتک  مود  شخب  رد  همجرت  نیا  دـندوب . هدروآ  مهارف  یطـسجم  زا  هک  هدوب  یـصیخلت  نیرتهب  نیا  وا  لوق  هب  اریز  داد ،

تسا . هدیسر  پاچ  هب  هحفص  رد 238  گنهرف  ترازو 
عبانم :

ص 46 ، 1381 یگنهرف ، ياهشهوژپ  رتفد  نارهت : هاگن ، کی  رد  ناریا  خیرات  نویامه ، لیمکت  رصان  . 1

یناجزوب يافولاوبا  - 5

هب یگلاس  تسیب  رد  دـمآ . اـیند  هب  يزورما ) ماـج  تبرت   ) ناـجزوب رد  لاـس 319  هب  وا  تسا . یناریا  نیمجنم  نانادیـضایر و  ناـگرزب  زا 
اب دوـب ، هتخاـس  دادـغب  رد  هلودلافرـش  هک  ياهناخدـصر  رد  دـمآرد و  هلودـلادضع ـ  دـنزرف  هلودلافرـش ـ  تمدـخ  هـب  تـفر و  دادـغب 

ناینیـشیپ زا  يراثآ  يهمجرت  حرـش و  هب  دوخ  نامز  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  دننام  افولاوبا  دش . راک  هب  لوغـشم  یهوک  لهـسوبا  یتسرپرس 
. تخادرپ یمزراوخ ) تنافوید و  سدیلقا ، دننام  )

سونیس و ياهلودج  هک  تسا  یسک  نیلوا  وا  تسا . تاثلثم  تفرـشیپ  رد  وا  يازـسب  مهـس  لیلد  هب  رتشیب  یناجزوب  یـضایر  راثآ  تیمها 
دوب . هام  رادم  يهرابرد  یفاشتکا  راک  زا  یتمسق  راک  نیا  درک . میظنت  ياهقیقد  ياههزاب 15  رد  ار  تناژنات 

، میسیونب يراشعا  تروص  هب  ار  وا  یتاثلثم  ياهلودج  دادعا  رگا  درک . عادبا  يدیدج  شور  سونیس  ياهلودج  يهبساحم  يارب  افولاوبا 
درک . یفرعم  ار  تناکسک  تناکس و  ياهعبات  یناجزوب  دنتسه . قیقد  راشعا  مقر  تشه  ات  دادعا 

یخرب یلو  تسا ، سویملطب  یطسجملا  يهمجرت  افولاوبا  یطسجم  باتک  دندقتعم  یضعب  تسا . یطـسجم »  » باتک وا  ياهباتک  زا  یکی 
هب تاثلثم ، لماش  هدـمع  شخب  هس  هب  ناوتیم  ار  باتک  نیا  تسا . سویملطب  باتک  زا  لقتـسم  یباتک  افولاوبا  باـتک  دـننکیم  ناـمگ  زین 
زین نونکا  هک  ار  یتاثلثم  طباور  باتک ، نیا  رد  افولاوبا  درک . میسقت  تارایس  يهیـضرف  اهدصر و  يهرابرد  یتاثلثم  ياهروتـسد  ندرب  راک 
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تسا . هدرک  تباث  لضافت ) عومجم و  سونیس  يهطبار  ًالثم   ) دنتسه مهم  انشآ و  ام  يارب 
رد وا  باتک  نیرتمهم  دراد و  مان  باسحلا » ملع  نم  لامعلا  باتکلا و  هیلا  جاتحیام  یف  باتک   » یناجزوب افولاوبا  ياهباتک  زا  رگید  یکی 

دراد : لزنم  تفه  باتک  دنمانیم . زین  عبسلا » لزانم   » ای لزانم »  » ار باتک  نیا  تسا . باسح 
اهتبسن  يهرابرد  لوا : لزنم 

ایوگ ) حیحص و  دادعا  اب  تابساحم   ) میسقت برض و  يهرابرد  مود : لزنم 
هلصاف ) نتفای  ماسجا ، مجح  لاکشا ، تحاسم   ) یحاسم ياهراک  يهرابرد  موس : لزنم 

جارخ  لامعا  يهرابرد  مراهچ : لزنم 
تبسن ) هب  میسقت  ًارهاظ :  ) تامساقم و  یفارص ) ًارهاظ :  ) فیرصت يهرابرد  مجنپ : لزنم 

نازابرس و )... هب  تخادرپ  لوپ ، ياهدحاو   ) تسا زاین  نآ  هب  یتلود  ریاود  رد  هک  باسح  نوگانوگ  عاونا  يهرابرد  مشش : لزنم 
راجت  تالماعم  يهرابرد  متفه : لزنم 

يارب ماو ) « ) نیِد  » حالطـصا زا  رکذ و  ار  مالـسا  ناهج  رد  تایـضایر  خـیرات  رد  یفنم  دادـعا  دربراک  دروم  نیتسخن  باتک ، مود  لزنم  رد 
تسا . هدش  هدافتسا  موهفم  نیا 

هک ییاهرازبا  زا  ادتبا  نآ  رد  دراد و  شخب  باتک 13  نیا  تسافولاوبا . راثآ  رگید  زا  هسدنهلا » لامعا  نم  عناصلا  هیلا  جاتحیام  یف   » باتک
میـسقت لثم   ) هسدنه میـسرت  لئاسم  نیرتهداس  دعب  دنکیم ، تبحـص  اینوگ ) راگرپ ، شک ، طخ   ) تسا مزال  یـسدنه  ياهنامتخاس  يارب 

ادـیپ هریاد ، رب  ساـمم  مسر  يزاوم ، تسار  ياـهطخ  مسر  هحفـص ، رب  تسار و  طـخ  رب  دومع  مسر  ربارب ، شخب  ود  هیواز  اـی  طـخ  هراـپ 
ياهلکش ربارب ، ياههیواز  ای  اهعلض  اب  ییاهیعلـض  دنچ  لثم  هدیچیپ  ياهلکـش  مسر  هب  سپـس  دهدیم و  حرـش  ار  هریاد ) زکرم  ندرک 

دزادرپیم . سکعرب ... ، عبرم و  دنچ  هب  عبرم  کی  لیدبت  زرامه ، شخب  دنچ  ای  ود  هب  یعلض  راهچ  ای  ثلثم  میسقت  یطیحم ، یطاحم و 
ار هلأسم  لح  شور ، دنچ  اب  هاگ  لالدتـسا و  اب  اجهمه ، یناجزوب  دهدیم . ناشن  ار  رگتعنـص  سدـنهم و  نیب  طباور  یبوخ  هب  باتک  نیا 

باـتک یـسراف  يهمجرت  زا  هک  ریز  يهلمج  رد  دربراـک  هیرظن و  قیفلت  دراد . هجوـت  دوـخ  ياـهلح  هار  یلمع  ياـهدربراک  هب  دـهدیم و 
دنچ هب  ار  اهلکش  یضعب  ندیرب  ندرک و  تمسق  باب ، نیا  رد  نونکا  دوشیم ...« : مولعم  یبوخ  هب  تسا ، هدش  باختنا  وا  یسدنه  لامعا 

صوصخ هب  دنکیم و  هجوت  مه  ییاضف  ياهلکش  هب  باتک  نیا  رد  وا  میروآیم .»... دنربیم ، راک  هب  ناراکتعنـص  هک  روط  نآ  شخب ،
ياهلکـش نمـض  رد  دـنکیم . لح  ددـعتم  ییاههلأسم  مظنم ، همین  مظنم و  ياهیهجو  دـنچ  نتخاـس  هرک و  يور  لکـش  مسر  يهراـبرد 

دنکیمن . شومارف  دنراد ، دربراک  يراکیشاک  یفابیلاق و  يزودلگ و  رد  هک  مه  ار  یسدنه  یتنیز 
عوضوم لصا  تسا . تابعکملا » تاعبرملا و  عالـضا  عمج  یف  هلاـسر   » ماـن اـب  ياهلاـسر  دراد ، يرتمک  ترهـش  هک  اـفولاوبا  راـثآ  زا  یکی 

یعوضوم هلاسر ، نیا  رد  وا  تسا . يربج  فلتخم  ياهداحتا  سوکعم  داحتا و  تابثا  لح و  دـیآیمرب ـ  شمان  زا  هک  روط  نامه  هلاـسر ـ 
يهرود تایـضایر  رد  شور  نیا  هتبلا  دـنکیم . تاـبثا  لـح و  یـسدنه  ياـهشور  زا  هدافتـسا  اـب  ار  يربـج  زورما ، تراـبع  هـب  يددـع و 

تا ــ بثا يارب  اـفولاو  ــ با د . ــ ناهدرک هدا  ــ فتـسا رایـسب  نآ  زا  یجر  ــ یمزراوخ و ک نو  ــ يدار چ ــ فا تسین و  هقباـس  م  ــ یـشور ک ی  ــ مالـسا
ره لیطتسم  ود  ياهعلض a و b و  هب  عبرم  ود  هب  ار  نآ  دریگیم و  رظن  رد   a+b علض هب  یعبرم  (a+b)^2=a^2+2ab+b^2 داح ــ تا

دنکیم . تباث  ار  داحتا  شور ، ود  هب  لوا  عبرم  تحاسم  يهبساحم  اب  دنکیم و  میسقت   b لوط ضرع a و  هب  کی 
ياههنیآ تسا . نازوس  ياههنیآ  تخاس  روتـسد  تسا ، هدـمآ  یـسدنه  لامعا  باتک  رد  هک  افولاوبا  کیزیف  اـب  طـبترم  ياـهراک  زا  یکی 

رد ساـکعنا  زا  سپ  دـسریم ، نآ  هب  دیـشروخ  زا  هک  يروـن  هک  تسا  نیا  هنیآ  نیا  تیـصاخ  تسا . راویمهـس  رعقم و  يهـنیآ  نازوـس ،
شتآ مسج  تسا  نکمم  دـباتب ، هنیآ  هب  دیـشروخ  روـن  دریگب و  رارق  هطقن  نیا  رد  یمـسج  رگا  دوـشیم و  عـمج  نوناـک  ماـن  هب  ياهـطقن 

ود افولاوبا  درک ) هدافتسا  ییاههنیآ  نینچ  زا  یمور  ياهیتشک  ندز  شتآ  يارب  سدیمشرا  هک  دیشاب  هدینش  ار  ناتـساد  نیا  دیاش  . ) دریگب
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زا یکی  اـب  زین  ناـینانوی  تسا . یباـیهطقن  قیرط  زا  یمهـس  مسر  تقیقح  هک  دـنکیم  داهنـشیپ  اـههنیآ  نیا  نتخاـس  يارب  یـسدنه  يوگلا 
بلاج يراکتبا و  یهار  افولاوبا  مود ، شور  رد  دوشیمن . هدـید  ینانوی  نانادیـضایر  ياهراک  رد  مود  شور  اما  دـناهدوب ، انـشآ  اهشور 

دنکیم . نایب  مینک  مسر  اهنآ  کمک  اب  ار  یمهس  هک  یطاقن  نتفای  يارب 
یکی نکاسملا » نیب  داعبالا  هتفرعم  یف   » يهلاسر درک و  راومه  موجن  ملع  یلمع  دربراک  يارب  ار  هار  یموجن ، هاتوک  رثا  دـنچ  اب  یناـجزوب 
نییعت يارب  ار  شور  نیا  سپـس  دـنکیم و  نییعت  ار  هکم  ات  دادـغب  رهـش  يهلـصاف  توافتم  شور  ود  اـب  هلاـسر ، نیا  رد  وا  تساـهنآ . زا 

دهدیم . میمعت  اهرهش  ریاس  لصاوف 
اب یگتفرگهام ، نامزمه  دـصر  يارب  دوب ، مزراوخ  رد  ناحیروبا  یتقو  تشاد . هبتاـکم  وا  اـب  تخانـشیم و  ار  اـفولاوبا  ینوریب ، ناـحیروبا 

دـصر ار  یگتفرگ  هام  مزراوخ ، رد  نم  دادغب و  رد  وا  هک  مدوب  هتـشاذگ  رارق  افولاوبا ]...[  اب  : » دسیونیم ینوریب  تشاذـگ . رارق  یناجزوب 
نیا ياهراهنلا  فصن  نایم  تعاس  فالتخا  هک  دـش  نانچ  هجیتن  لمع  ود  نایم  يهسیاـقم  زا  تفرگ و  تروص  رد 376  دصر  نیا  مینک و 

هب دـصر ، نیا  هتبلا  دـنتفرگ و  هزادـنا  ار  ییایفارغج  لوط  فالتخا  دـصر ، نیا  اب  عقاو  رد  تسا »... يوتـسم  تعاس  کی  کـیدزن  رهـش  ود 
دهدیم . ناشن  ار  هرود  نآ  یملع  طاشن  رصع و  مه  روهشم و  سانشرتخا  ود  نیا  نایم  یملع  يراکمه  طابترا و  یعون 

. تشذگرد دادغب  رد  لاس 377  رد  افولاوبا 

یناسارخ یناغاص  نیسح  نب  دمحم  نزاخ ، رفعجوبا  - 6

مامت رد  ای  رمع و  رخاوا  رد  يو  دوب . مراهچ  نرق  لوا  يهمین  رد  ناریا  موجن  یـضایر و  لاجر  نیرتگرزب  زا  یکی  یناغاص  نیـسح  دـنزرف 
هب یموـجن و  تـالآ  رازبا  نتخاـس  رد  يو  تـسا . هدوـب  ماـقم  بحاـص  یملید  هلودـلانکر  هاگتــسد  رد  تـسیزیم و  ير  رهــش  رد  رمع 

. دوب روهشم  نف  نیا  رد  دوخ  نامز  رد  تشاد و  لماک  تراهم  اهنآ  يریگراک 
نـسح نانآ  نایم  زا  هک  دوب  هیوب  ناردارب  ندـمآرب  رایز و  لآ  نایملید  يهطلـس  یجیردـت  لاوز  دـهاش  رفعجوبا  یکدوک  راگزور  رد  ير 

دوب و ناریا  یملع  زکارم  زا  یتشترز و  نویناـحور  نهک  زکرم  ير  تشاد . هدـهع  رب  ار  ير  هلمج  زا  يزکرم  ناریا  تموکح  هلودـلانکر 
تشاد . یلک  جاور  اجنآ  رد  دوبن  بهذم  اب  طابترایب  هک  یضایر  موجن و  نوچ  ییاهشناد  نیاربانب 

یبدا و مولع  رد  یتامدـقم  تالیـصحت  ندـنارذگ  زا  سپ  اجنآ  رد  هتـسیزیم و  ير  رد  ار  دوخ  رمع  رـسارس  ًـالامتحا  یناـغاص  رفعجوبا 
دروآ . يور  موجن  تایضایر و  یصصخت  يهعلاطم  هب  ینید ،

روما نیا  رد  نیرمت  هب  دوب و  دنمقالع  یموجن  تالآ  رازبا  تخاس  هب  موجن ، یضایر و  يهنیمز  رد  ناگتـشذگ  راثآ  يهعلاطم  رانک  رد  يو 
تخادرپیم .

بـصنم نامه  لامتحا  هب  هک  تسا  هدوب  ماقم  بحاـص  ير  رهـش  رد  یملید  نسح  هلودـلانکر  راـبرد  رد  نزاـخ  رفعجوبا  هک  هدـش  هتفگ 
تسا . هتخادرپ  یموجن  تالآ  تخاس  هب  راک  نیا  يارب  هدوب و  رادهدهع  ار  رابرد  مجنم 

تخادرپیم . هنیمز  نیا  رد  فیلأت  موجن و  تایضایر و  يهنیمز  رد  قیقحت  هب  رابرد ، یمجنم  لغش  يدصت  رب  هوالع  یناغاص  رفعجوبا 
هرهب يو  راـثآ  زا  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوـخ  ماـیخ و  رمع  مـیکح  داوـجلاوبا ، ینوریب و  ناـحیروبا  قارع ، رـصنوبا  نوـچ  ینانادیـضایر 

تسا . هتشون  يو  مان  هب  ار  یباتک  یخلب  لهس  نب  دمحا  دیزوبا  نینچمه  دناهدرب .
يرای هب  ار  يدـصر  ير  رهـش  رد  لاس 338  رد  يوره  لضفلاوبا  نکامالا ، تایاهن  دـیدجت  باـتک  رد  ینوریب  ناـحیروبا  يهتـشون  هب  اـنب 

دناهدوب . رظنمه  ناگراتس  دصر  يهنیمز  رد  نت  ود  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  تسا و  هداد  ماجنا  رفعجوبا 
یناهام هک  ار  موس  هجرد  يهلداعم  يو  تسا . هتشاد  هقالع  سدیلقا  یطـسجملا و  هلمج  زا  ناگتـشذگ  راثآ  رب  حرـش  نتـشاگن  هب  یناغاص 

دومن . لح  دوب ، هتشاگنا  عنتمم  ار  نآ  دنک و  لح  دوب  هتسناوتن 
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تشذگرد . ات 350  ياهلاس 340  نیب  ینالوط  يرمع  زا  سپ  یناغاص  رفعجوبا  ماجنارس 
زا : تسا  ترابع  يو  راثآ  هلمج  زا 

سدیلقا  باتک  نم  هرشاعلا  هلاقملا  ردص  ریسفت  . 1
. نارهت هاگشناد  تایبدا  يهدکشناد  يهرامش 284/5  یطخ  يهخسن  تسا ، هلمج  نآ  زا  تسا و  دوجوم  باتک  نیا  زا  یطخ  يهخسن  دنچ 

تسا . هتفرگ  رارق  قیقحت  ثحب و  دروم  یسور  نابز  هب  ياهلاقم  رد  باتک  نیا  تاجردنم 
عالضالا  هقطنملا  ایاوزلا  همئاقلا  تاثلثملا  ءاشنالا  یف  ۀلاسر  . 2

و  x^2=y^2=(z^2)^2 تـالدا ــ عم زا  یکی  يه  ــ ـشیر هک  یحیحـص  ياـهدد  ــ نتفا ع ــ زا ی تـسا  تراـبع  هـلا  ــ ـسر نـیا  عو  ــ ـضوم
دشاب . قطنم  ددع  کی  عبرم   x^2+k هک یهجو  هب   x قطنم ددع  نتفای  زین  دشاب و   x^2+y^2=z^2 و x^2+(y^2)^2=z^2

امهادـحوا نیجوز  نانوکی  لب  نیدرف  اعبرم  اـمهعومجم  نوکی  نیعبرم  نیددـع  اعلـض  نوکی  نا  نکمی  ـال  هنا  یلع  ناـهربلا  یف  هلاـسر  . 3
درف  رخالا  جوز و 

ود ره  دیاب  هکلب  دشاب ، لماک  عبرم  دناوتیمن  دنـشاب  درف  ود  ره  هک  ددـع  ود  تاعبرم  عومجم  : » تسا مکح  نیا  تابثا  هلاسر  نیا  عوضوم 
دوش ». لماک  عبرم  نآ  تاعبرم  عومجم  ات  دشاب  درف  يرگید  جوز و  اهنآ  زا  یکی  ای  جوز و  ددع 

هتباثلا  هسدنهلا  قیرط  نم  هبسانتم  نیطخ  نیب  نیطخ  جارختسا  یف  . 4
. تسا ضورفم  طخ  هراپ  ود  نیب  یسدنه  يهطساو  ود  میسرت  هلاسر  نیا  عوضوم 

ینوریب ناحیروبا  - 7

. تسا هدوب  رصع  يهناگی  ًابیرقت  دوخ  نامز  رد  موجن  تئیه و  ملع  تایضایر ، رد  وا  تسا . ناریا  یلم  ریهاشم  نادنمشناد و  زا  یکی 
نیا زا  دلوتم و  مزراوخ  یلاوح  رد  لاس 352  هب  وا  تشاد . خماش  یماقم  ایفارغج  خیرات و  تایضایر ، یـسانشرتخا ، تمکح ، مولع  رد  يو 

هجردمین هک  ياهقلح  زا  یگلاس  رد 17  تخومآ و  ملع  روصنم  رصنوبا  دزن  ناحیروبا  دش . فورعم  مزراوخ  جراخ  ینعی  ینوریب  هب  تهج 
ییایفارغج ضرع  بیترت  نیدب  دـنک و  دـصر  ثاک  رد  ار  راهنلافصن  يدیـشروخ  عافترا  ات  درک  هدافتـسا  دوب ، هدـش  جردـم  هجردمین  هب 

هیهت عارذ  رطق 15  هب  ياهقلح  دیشک و  ییاههشقن  اهصیخشت  نیا  زا  هتشر  کی  يارجا  يارب  دعب  لاس  راهچ  دیامن . جاتنتـسا  ار  نآ  ینیمز 
نیمه ناـمز  ناـمه  رد  زین  وا  هک  داد  یبیترت  یناـجزوب  اـفولاوبا  اـب  یفوسخ )  ) یگتفرگ هاـم  دـصر  يارب  ینوریب  دادرخ 376 ، رد 9  درک .

ود نایم  ییایفارغج  لوط  فالتخا  هک  داد  ناکما  نانآ  هب  دـش  لصاح  قیرط  نیا  زا  هک  ینامز  فالتخا  دـنک . دـصر  دادـغب  رد  ار  دادـیور 
امرگ لاقتنا  تیهام و  يهرابرد  يدنت  تابتاکم  هب  یناریا  يهتسجرب  کشزپ  فوسلیف و  انیس  نبا  اب  نینچمه  يو  دننک . باسح  ار  هاگتسیا 

نب سوباق  یلاعملاسمش  رابرد  رد  مه  لاس  دنچ  هتشاد ، یگرزب  تلزنم  ماقم و  یهاشمزراوخ  نومأم  رابرد  رد  ناحیروبا  تخادرپ . رون  و 
ددـص رد  تفرگ  ار  مزراوخ  يونزغ  دومحم  ناطلـس  هک  یماـگنه  درک . تعجارم  مزراوخ  هب  لاس 392  دودح  رد  درب و  رـس  هب  ریگمـشو 

هب دومحم  ناطلـس  رفـس  رد  درب . هنزغ  هب  دوخ  اب  لاس 396  رد  ار  وا  تشذگرد و  يو  نتـشک  زا  نایرابرد  تعافـش  هب  یلو  دـمآرب  وا  لتق 
يارب تخومآ و  ار  تیرکـسناس  نابز  دنه  رد  يو  درک . ترـشاعم  دنه  ءاملع  امکح و  اب  اجنآ  رد  دوب و  وا  هارمه  ناحیروبا  ناتـسودنه ،

درک . يروآعمج  ار  يدایز  تاعالطا  دنهللام  قیقحت  هب  موسوم  دوخ  باتک  فیلأت 
ینوریب دومن . نییعت  ار  دنه  رهـش  دودح 11  ییایفارغج  ضرع  دـیزگ و  تماقا  اهنآ  رد  درک و  رفـس  ناتـسودنه  فلتخم  طاقن  هب  ینوریب 

درک . هدافتسا  نیمز  رطق  ندز  نیمخت  روظنم  هب  نآ  ترواجم  رد  یهوک  زا  دربیم ، رس  هب  هندنن  هعلق  رد  هک  ینامز  رد  هک  دسیونیم  دوخ 
راک تخـس  دـندوب  هدـش  هتخانـش  يو  ناـمز  رد  هک  یمولع  ياههبعـش  يهمه  رد  ًاـبیرقت  وا  دوب و  فرژ  هدرتسگ و  رایـسب  ینوریب  قیـالع 

رد هدـهاشم  لـباق  ياههدـیدپ  يهعلاـطم  يوس  هب  تدـش  هب  وا  شیارگ  اـما  دوبن  عـالطایب  زین  يرظن  ياههتـشر  هفـسلف و  زا  يو  درکیم .
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رد دـندمآرد . یـضایر  لـیلحت  هب  ناـمز  نآ  رد  هـک  دـشیم  ییاههتـشر  نآ  بذـج  رتـشیب  زین  موـلع  رد  دوـب . فوـطعم  ناـسنا  تعیبـط و 
، داد ماجنا  يدج  ییاهراک  زین  دنتشادن  ینادنچ  شقن  دادعا  اهنآ  رد  هک  ییاههتشر  رد  ینعی  یـسانشنابز  یـسانشوراد و  یـسانشیناک ،

دوب . اهنآ  هب  طوبرم  ياههتشر  ینیبرتخا و  یسانشرتخا ، رد  وا  راک  تالوصحم  لک  زا  یمین  دودح  رد  اما 
فینصت ار  يدوعـسم  نوناق  باتک  یتقو  دنیوگیم  تسا . هدروآ  یملع  لیالد  نآ  هبذاج  يهوق  نیمز و  یعـضو  تکرح  يهرابرد  ینوریب 

ماهدینارذگ تعانق  هب  يرمع  اریز  مزاینیب  نآ  زا  نم  تفگ : درکن و  لوبق  ار  نآ  ناحیروبا  اما  داتسرف  هزیاج  وا  يارب  يراولیپ  ناطلس  درک 
تسین . راوازس  تعانق  كرت  و 

راکتبا ياراد  اما  تشاد  لماک  طلـست  دوخ  نامز  یملع  ياههیرظن  نیرتهب  رب  يو  درکیم . افیا  وا  رکفت  رد  یکچوک  شقن  يزادرپهیرظن ،
تایح دوردـب  هنزغ  رد  یگلاس  نس 78  رد  لاس 427  رد  ینوریب  ناحیروبا  تخاسن . دوخ  زا  ياهزات  ياـههیرظن  دوبن و  يداـیز  تلاـصا  و 

تفگ .
زا : تسا  ترابع  ناحیروبا  راثآ  زا  یخرب 

هیلاخلا ) نورقلا  نم  هیقابلا  راثآلا   ) هیقابلا راثآ  - 1
ار ییاههاگتـسد  و  دناقفا ) يانبم  رب  هک   ) بورغ ای  عولط  دنکیم و  ثحب  میوقت  فلتخم  ياهأدبم  يایازم  يهرابرد  باتک  نیا  رد  ینوریب 

موهفم یناریا و  ینایلوی و  يرمق ، یـسمش ، لاس  دنکیم ؛ فیرعت  ار  لاس  فلتخم  عاونا  دعب  دربیم . مان  دـننکیم  هدافتـسا  کی  ره  زا  هک 
دزادرپیم . اهنآ  رد  ثحب  فلتخم و  ياهخیرات  فیرعت  هب  موس  لصف  رد  دروآیم و  راک  رد  ار  هسیبک 

تاجیزلا  هرق  - 2
رب رتـشیب  دـیکأت  نآ  رد  دـنک و  لـح  ار  دوخ  هناـمز  یموجن  لـئاسم  يهمه  تسناوـتیم  نآ  کـمک  اـب  هدننکهدافتـسا  هک  یعجرم  باـتک 

لوط يراگنمیوقت ، دعاوق  لماش  باتک  نیا  ثحابم  تسا . یمالسا  ياه  « جیز  » هیبش لیلد  نیدب  يرظن و  ثحابم  ات  تسا  یملع  تابساحم 
تیؤر طیارـش  فوسک ، فوسخ و  لحم ، ییایفارغج  ضرع  زور ، تعاس  تارایـس ، هام و  دیـشروخ و  یعقاو  ناکم  طسوتم و  ناکم  زور ،

تسا . تارایس و ... هام و  يارب 
يدوعسملا ) نوناقلا   ) نوناق - 3

یطـسو نورق  نامجنم  هک  ار  يرایـسب  يددع  ياهلودج  تسا ، رتعماج  همه  زا  ینوریب  يهدـنامزاب  یموجن  راثآ  نایم  رد  هک  باتک ، نیا 
هب يدصر  ياهشرازگ  هب  یلومعم  ياهجـیز  زا  شیب  نآ  رد  اما  تسا ، لماش  لیـصفت  هب  دناهتـشاد ، مزال  دوخ  فراعتم  لئاسم  لح  يارب 

تسا . هدش  میسقت  یلوصف  بویا و  هب  هلاقم  ره  هلاقم و  هدزای  هب  باتک  تسا . هدش  هجوت  طباور  ندروآ  تسد  هب  شور 
رمملا ) ینعم  قیقحت  یف  رقتسملا  دیهمت   ) اهرمم - 4

یتـقو دراد . صاـصتخا  دـشیم ، قـالطا  اـهنآ  رب  روبع ) اـی  رذـگ   ) رمم ظـفل  هک  یفلتخم  یماـکحا  ياههدـیدپ  فیـصوت  هب  باـتک  نیا 
ات یبسن  يهلـصاف  ای  يوامـس  ضرع  ای  يوامـس  لوط  ظاحل  زا  هک  تسا  نیا  روظنم  دنکیم ، روبع  رگید  يهرایـس  زا  ياهرایـس  مییوگیم 

درذگیم . نآ  زا  نیمز 
بطلا ) یف  هندیصلا  باتک   ) هندیص - 5

راک نیا  تشاد و  یعیبط  ياههدیدپ  رد  میقتـسم  قیقحت  هب  يدیدش  لیم  هکلب  تسجیمن ، اههتفگ  اههتـشون و  رد  طقف  ار  تقیقح  ینوریب 
هارمه تادـهاشم  رد  تقد  هب  لیامت  رازبا و  تالآ و  نتخاس  رد  ياهحیرق  اب  وا  لیم  نیا  دادیم و  ماجنا  طیارـش  نیرتتخـس  رد  یهاگ  ار 

دوب .
میجنتلا ) ۀعانص  لئاوال  میهفتلا   ) میهفتلا - 6

یبرع یـسراف و  هب  باـتک  دراد . صاـصتخا  یلـصا  عوضوم  تامدـقم  هب  نآ  مین  زا  شیب  هک  موجن ، ماـکحا  ملع  رد  یـسرد  تسا  یباـتک 
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تسا . دوجوم 
بالرطسالا ) هعفص  یف  هنکمملا  هوجولا  باعیتسا  یف  باتک   ) بالرطسا - 7

رهاوجلا ) هفرعم  یف  رهامجلا   ) رهامجلا - 8
نکاسملا ) تافاسم  حیحصتل  نکامالا  تایاهن  دیدحت   ) دیدحت - 9

میحلا ) یف  رهاوجلا  تازلفلا و  نیب  یتلا  بسنلا  یف  هلاقم   ) اهیلاگچ - 10
لالظلا ) رما  یف  لاقملا  دارفا   ) اههیاس - 11
هرئادلا ) یف  راتوالا  جارختسا   ) اهرتو - 12

دنهللام  قیقحت  - 13
عبانم :

یگنهامه تاعلاطم و  زکرم  رنه  بالقنا و  یلاع  ياروش  نارهت ، وا ، تدالو  هرازه  تبـسانم  هب  ینوریب  ناـحیروبا  هراـبرد  ییاهیـسررب  . 1
ص 3 ، 1352 یگنهرف ،

يزجسلا لیلجلادبع  نبا  دمحم  نبا  دمحا  - 8

هک تسا  یقروز  بالرطسا  عرتخم  وا  تسا . ناتسیس  مدرم  زا  يرجه  مراهچ  نرق  نیمجنم  نانادیـضایر و  ریهاشم  زا  دیعـسیبا ، هب  ینکم 
نیا زا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ینوریب  ناحیروبا  هجوت  دروم  هدش و  هتخاس  دیشروخ  رود  هب  نیمز  يهرک  یعـضو  تکرح  هب  داقتعا  يانبم  رب 

يرافص دمحم  نب  دمحا  رفعجوبا  اب  رصاعم  يو  تسا . هدیـسر  مهم  ماقم  نیا  هب  قیقحت  اب  هک  تسا  یمالـسا  يهرود  رکفتم  نیتسخن  رظنم 
. تسا هدوب  یملید  هلودلادضع  و 

تسا : رارق  نیدب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  يدایز  تافیلأت  تئیه  هسدنه و  باسح و  موجن و  ملع  رد  دیعسوبا 
رایتخالا  - 1

هدودحملا  هسدنهلا  نیناوقلا  لیصحت  هلاسر  - 2
یهاش  عماج  - 3

يهخـسن ندـنل  رد  هیناطیرب  يهزوم  رد  اهوحن و  علاط و  تاجریاز  تارایتخا و  موجن و  ملع  رد  هلاـسر  هدزناـپ  زا  بکرم  تسا  ياهعومجم 
تسا . دوجوم  نآ  زا  يزاتمم  رایسب 

هیاهن  يذ  میقتسم  طخ  ماسقنا  باب  یف  هلاسر  - 4
ایاوزلا  يداح  ثلثم  لمع  یف  هلاسر  - 5

هعوضوملا  رئاودلا  یف  طوطخلا  جارخا  یف  هلاسر  - 6
هلئسم  هد  لح  رد  ياهلاسر  - 7

باسح و ملع  رد  هلاسر  زا 41  بکرم  تسا  ياهعومجم  تسا  ظوفحم  سیراپ  یلم  يهناخباتک  رد  هک  يریاخذ  سیافن  هلمج  زا  نینچمه 
يزجـس لیلجلادبع  نب  دمحم  نبا  دـمحا  طخ  هب  هعومجم  نیا  مامت  نانادیـضایر و  ریهاشم  زا  فلتخم  صاخـشا  فیلأت  تئیه  هسدـنه و 

دنچ ره  تسا و  هتشون  زاریش  رد  یملید ) هلودلادضع  دهع  رد  ینعی   ) 350 و 351 ، 349 ياهلاس 348 ، رد  ار  نآ  تسا و  همجرت  بحاص 
نیکلام زا  یکی  طخ  هک  نیرخآ  يهلاسر  يانثتـسا  هب   ) باتک مامت  هک  تسا  حـضاو  یلو  هدرکن  رکذ  ار  دوخ  ماـن  اـههلاسر  ماـمت  رخآ  رد 

. تسا بتاک  کی  طخ  هنسب 639 ) تسا  خروم  باتک و  نیا 

یهوک لهسوبا  - 9
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یهوک لهسوبا  - 9

روتسد هب  لاس 367  رد  تسیزیم . دادغب  رد  هلودلافرـش  هلودلادضع و  تنطلـس  مایا  رد  دوب و  ناتـسربط  مدرم  زا  لصا  رد  نادیـضایر 
خیرات تسا . هدوب  یناغاص  دـماحوبا  نادرگاش  زا  یناوج  رد  تخادرپ . دـصر  هب  نآ  رد  درک و  اـنب  دادـغب  رد  ياهناخدـصر  هلودـلافرش 

. دناهتسناد نآ  زا  دعب  یمک  اب  ناخروم 393  ار  یهوک  تافو 
: تسا هتـشون  نتراـس  تشاد . خـماش  یماـقم  هسدـنه  صوصخ  هب  تایـضایر و  رد  دوـب ، تسدربز  قـیقد و  یمجنم  نآ  رب  هوـالع  یهوـک 
زا رتـالاب  تـالداعم  هب  رجنم  دـندوب و  هدرک  حرط  سینولوپآ  سدیمـشرا و  هک  درک  یلئاـسم  زا  هدـع  نآ  فورـصم  ار  دوـخ  مه  یهوـک  »

داد ». رارق  ثحب  دروم  ار  اهنآ  ندوب  لح  لباق  طیارش  درک و  لح  ار  اهنآ  زا  یضعب  دشیم و  مود  يهجرد 
تسا . یمالسا  نارود  یسدنه  راثآ  نیرتهب  زا  هرابنیا  رد  وا  تاقیقحت 

تسدربز داتسا و  هسدنه  رد  صوصخ  هب  هتشاد و  زراب  یتیصخش  تایضایر  رد  يو  هک  دوشیم  مولعم  یهوک  یضایر  راثآ  رد  صحفت  زا 
دناهدرک . هراشا  دانتسا و  يو  تافیلأت  راثآ و  هب  یمالسا  يهرود  نانادیضایر  نیرتگرزب  زا  ياهدع  تسا و  هدوب 

هتـشون نکامالا » تایاهن  دیدحت   » باتک رد  تسا و  هدـیمان  هسدـنه  رد  دوخ  نامز  نازربم  زا  ار  یهوک  يدوعـسم  نوناق  باتک  رد  ینوریب 
رطق هب  ياهرک  هعطق  شاهدعاق  هک  تخاس  ییانب  دادغب  رد  وا  تخاس و  رومأم  دصر  دیدجت  هب  ار  یهوک  لهـسوبا  هلودلافرـش ، هک  تسا 

دشیم »... انب  دراو  خاروس  نآ  زا  دیشروخ  ياهعاعش  تشاد و  رارق  انب ، ِفقس  رد  یخاروس  نآ  زکرم  رد  دوب و  ابیرقت 5/12 )  ) عارذ  25
یناغاص و دماحوبا  یناجزوب ، يافولاوبا  یهوک ، لهسوبا  هک  ياهلأسم  و  : » تسا هتـشون  دوخ  هلباقم » ربج و   » يهلاسر رد  مایخ  رمع  میکح 

نیعبرم عوـمجم  هک  مینک  میـسقت  هراـپ  ود  هب  ار  ددـع 10  میهاوخیم  هک  تسا  نیا  دـندنام ، زجاع  نآ  لح  زا  ناشیا  ياـقفر  زا  یتعاـمج 
دوش ». ود  داتفه و  رتکچوک  يهراپ  رب  رتگرزب  يهراپ  تمسق  جراخ  يهفاضا  هب  اهنآ 

تسا : هدمآ  نینچ  یهوک  لهسوبا  یگدنز  دروم  رد  امکحلا » خیرات   » باتک رد 
، نآ زا  دـعب  هلودـلادضع و  مایا  هیوب و  لآ  تلود  رد  ملاع . ریبخ و  داصرا  تـالآ  تعنـص  هب  تئیه و  هب  لـماک و  لـضاف و  تسا  یمجنم  »

دوب . ملسم  نارقا  رب  يو  قوفت  مدقت و 
داد رما  لاس 367  رد  دش . یلوتسم  نآ  رب  دوخ  هدرک  نوریب  قارع  زا  ار  هلودلاماصمـص  شردارب  دیدرگ و  دادغب  دراو  هلودلافرـش  نوچ 
مایا رد  نومأم  هک  لاثم  نامه  رب  جورب ، رد  ناشیا  تالاقتنا  بسح  هب  ناشیا و  تاریـسم  بسح  هب  دننک ، دـصر  ار  هعبـس  بکاوک  هکنآ  هب 

. دوب هدیناسر  تیاهن  هب  راک  نف ، ود  نآ  رد  تشاد و  لامک  هب  یتفرعم  تئیه  هسدنه و  هب  دوب  متـسر  نب  نجیو  لهـسوبا  دوب . هدومرف  دوخ 
نآ دعاوق  ساسا و  ماکحتسا  هب  انتعا  مامتها و  لامک  داهن و  انب  نیباطح ، هزاورد  کیدزن  یناتـسب  رخآ  رد  هکلمملاراد ، رد  ياهناخ  مرجال 

درک »...  بصن  دوب  هدومن  جارختسا  دوخ  هک  اهتلآ  دنیامنب و  یتسشن  اهراوید  ای  دنک  یتکرح  ناینب  ادابم  ات  درک ، تیاعر 
زا : تسا  ترابع  یهوک  لهسوبا  راثآ  زا  یخرب 

سدیلقا  باتک  وحن  یلع  لوصالاباتک  - 1
تسا . دوجوم  يهرامش 5922  هب  نیلرب  رد  رخآ  شخب  رصم و  هیویدخ  يهناخباتک  رد  باتک  نیا  زا  یتمسق 

ماتلا  راکربلا  باتک  - 2
تسا . دوجوم  رصم  هیویدخ  ندیل و  لوبناتسا و  رد  نآ  یطخ  يهخسن  دنچ  تسا و  یبرع  نابز  هب  باتک  نیا 

عبسملا  علض  جارختسا  یف  هلاسر  - 3
تسا . دوجوم  نارهت  هاگشناد  يزکرم  يهناخباتک  رد  نآ  یطخ  يهخسن  هتشون و  یملید  هلودلادضع  مان  هب  ار  باتک  نیا 

هیواستم  ماسقا  هثلثب  هیوازلا  همسق  هبسن و  یلع  الاوتت  یتح  نیطخ  نیب  نیطخ  جارختسا  یف  قیرط  - 4
مولعم  عبرم  یف  عالضالايواستم  سمخم  لمع  یف  هلاسر  - 5
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تسا . دوجوم  نارهت  هاگشناد  يزکرم  يهناخباتک  رد  يهرامش 1751/8  هب 
یناکملا  مسجملا  هحاسم  جارختسا  یف  هلاسر  - 6

هسدنه  لئاسم  ناتیسدنه =  ناتلئسم  - 7
هیواستم  ماسقا  هثلثب  نیطخلا  همیقتسملا  هیوازلا  ۀمسق  یف  هلاسر  - 8

رحبلا  ءامسلا و  نم  يری  ام  هفرعم  یف  هلاسر  - 9
هیهانتم  ریغ  هکرح  یهانتملا  نامزلا  یف  نا  یلع  لوق  - 10

. تسا دوجوم  هیکرت  لوبناتسا  رهش  رد  ایفوصایا  يهناخباتک  رد 

یتخبون لهسوبا  - 10

نیا دارفا  تــسا و  ( 132-154  ) یـسابع مود  هفیلخ  روصنم  ناـمز  فورعم  سانـشهراتس  یتـشترز  تخبوـن  دـالوا  یناریا و  ياهداوناـخ  زا 
رسپ ویگ  هب  ار  دوخ  تبسن  نادناخ  نیا  دنمان . نویتخبون  ای  تخبون  ینب  ای  تخبون  لآ  ار  ناشیا  ور  نیا  زا  دنابوسنم ؛ ودب  گرزب  نادناخ 

. دنناسریم یناریا  فورعم  ناولهپ  زردوگ 
هلمج نآ  زا  درکیم ، عمج  وس  ره  زا  ار  ناسانـشهراتس  نیمجنم و  تشاد ، تبغر  موجن  ماـکحا  یـسانشهراتس و  هب  نوـچ  یـسابع  روـصنم 

(140  ) دادغب يهفالخلاراد  يانب  ماگنه  تشاد و  او  مالـسا  نید  لوبق  هب  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  لهـسوبا  شرـسپ  تخبون و  لآ  دج  تخبون 
ناوتان ریپ و  روصنم  نامز  رد  تخبون  نوچ  دوب . هدرک  رایتخا  یموجن  ماـکحا  يور  زا  تخبون  هک  تخیر  یتعاـس  رد  ار  رهـش  نآ  ساـسا 

ًارهاظ تشامگ و  شیوخ  ياج  هب  ار  لهـسوبا  دوخ  رـسپ  هفیلخ ، رما  هب  دیآرب  هلوحم  فیاظو  يهدهع  زا  دیاب  هکنانچ  تسناوتیمن  دش و 
خیرات زا  لهسوبا  دوشیم . یهتنم  لهـسوبا  نیمه  هب  اهیتخبون  مومع  تبـسن  اریز  تسا  هتـشادن  يرگید  دنزرف  رـسپ  کی  نیا  زج  تخبون 

دیـشرلا نوراه  ناـمز  روصنم ، گرم  زا  دـعب  يو  دوب . وا  يامدـن  زا  هفیلخ و  تمدـخ  رد  ( 154  ) روصنم توف  لاس  اـت  ( 140  ) دادغب يانب 
وا دنتسم  موجن  رد  تسا و  یبرع  هب  يولهپ  یسراف  بتک  نیمجرتم  زا  یناریا و  نیمجنم  زا  لهسوبا  تسا . هدرک  كرد  زین  ار  ( 165-188)

دوب . یناساس  دهع  یناریا  نیمجنم  بتک  تاعالطا و 
ياهدـع يرجه  مجنپ  نرق  لیاوا  ات  هداوناخ  نیا  زا  تسا . روکذـم  راعـشا  رابخا و  بتک و  رد  اهنآ  مان  هک  دـنام  یقاب  رـسپ  هد  لهـسوبا  زا 

اهنآ : يهلمج  زا  دناهتساخرب ، یمان  ناگدنسیون  ابدا و  نیثدحم و  املع و 
هدوب هیماما  سیئر  دوخ  ناـمز  رد  زین  هتـشاد و  بصنم  هفیلخ  راـبرد  رد  هک  یتخبون  لهـس  یبا  نب  قاحـسا  یلع  نب  لیعامـسا  لهـسوبا  . 1

تسا . هتشذگرد  یگلاس  راهچ  داتفه و  نس  رد  لاس 302  هب  وا  تسا .
تسا . هدوب  رعاش  بیدا و  یتلود و  ياهراک  يدصتم  روکذم  لهسوبا  ردارب  دمحم  رفعجوبا  . 2

یناث لهسوبا  يهدازرهاوخ  يو  تسا ، هتـشذگرد  ات 301  لاس 291  نیب  تسا و  مالک  ياـملع  زا  یتخبون  یـسوم  نب  نسح  دـمحموبا  . 3
تسا .

مالک ملع  رد  یباتک  تسا و  نیملکتم  زا  هتسیزیم و  مراهچ  نرق  لئاوا  رد  تسین ، مولعم  شبسن  هلسلس  هک  یتخبون  میهاربا  قاحـساوبا  . 4
تسا . فورعم  وا  زا  توقای  هب  موسوم 

تمهت هب  ( 303-308  ) لاس جنپ  وا  تشذگرد . لاس 317  هب  هک  هعیـش  ناگرزب  زا  بئاغ و  ماما  موس  بئان  حور ، نب  نیـسح  مساقلاوبا  . 5
تسا . هدرب  رس  هب  سبح  رد  هطمارق  اب  هطبار 

تسا . هدمآ  رامش  هب  نیمجنم  زا  مراهچ  نرق  لوا  يهمین  رد  نادناخ  نیا  زا  ءایربک  نب  یسوم  نسحلاوبا  . 6
تسا . ناوید  بحاص  يرعاش  هب 404  یّفوتم  تخبون  نبا  هب  فورعم  دمحا  نب  یلع  نسحلاوبا  . 7
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زا : تسا  ترابع  يو  راثآ  هلمج  زا  میدن  نبا  لقن  هب 
ناطمهنلا  باتک  . 1

لافلا  باتک  . 2
دیلاوملا  باتک  . 3
لیوحت  باتک  . 4

لخدملا  باتک  . 5
هیبشتلا  باتک  . 6

لحتنملا باتک  . 7

يدنجخ رضخ  نب  دماح  دومحموبا  - 11

رد يدنجخ  راگزور  نآ  رد  درک . تاقالم  ینوریب  ناحیروبا  اب  ير  رهش  رد  يو  دوب . یـسانشهراتس )  ) تئیه یـضایر و  ياملع  ناگرزب  زا 
يهلیسو هب  ار  يرامشهاگ  موجن و  لئاسم  زا  یخرب  هتخاس و  يرخف  سدس  مان  هب  یموجن  يرازبا  يو  تخادرپیم . ناگراتـس  دصر  هب  ير 

. تسا هدرک  لح  نآ 
نرق رخاوا  ات  مراهچ  نرق  لیاوا  رد  ير  درک . ترجاهم  ير  رهـش  هب  دماح ، یکدوک  راگزور  رد  يدنجخ  رـضخ  نب  دماح  دومحموبا  ردپ 
قنور تسا . هدوب  مجنپ ) مراهچ و  نرق   ) یمالـسا سناسنر  دـهع  رد  یناریا  گـنهرف  ملع و  مهم  زکارم  زا  ناریا و  مهم  ياهرهـش  زا  مجنپ 
هدوب يزکرم ) ناریا   ) لابج هیوب  لآ  يهلسلس  يارب  رهش  نآ  یتختیاپ  زین  مشیربا و  يراجت  يهداج  ریسم  رد  نتفرگ  رارق  ببس  هب  رهش  نیا 

تسا .
روما نیا  رد  ناـنچ  تخادرپ و  تایـضایر  هسدـنه و  موـجن ، یـصصخت  قـیمع و  تاـعلاطم  هب  موـلع ، تامدـقم  بسک  زا  سپ  دوـمحموبا 

تفای . هار  یملید  هلودلارخف  رابرد  مجنم  ناونع  هب  هک  تفای  تراهم 
لئاسم يهرابرد  نانآ  اب  دوب و  رـصاعم  قارع  رـصنوبا  یناـجزوب و  ياـفولاوبا  ینوریب ، ناـحیروبا  اـب  يدـنجخ  رـضخ  نب  دـماح  دومحموبا 

تسا . هتشاد  یتارظانم  تاثحابم و  ینغم » لکش   » نوماریپ هژیو  هب  هسدنه 
تـالآ رازبا  عادـبا  تخاـس و  رب  هوـالع  هک  دوـب  مراـهچ  نرق  رد  هیوـب  لآ  يارما  زا  یملید  هلودـلادضعریما  راـبرد  مـهم  نـیمجنم  زا  يو 

تخادرپیم . زین  یضایر  یسدنه و  تابساحم  ناگراتس و  دصر  هب  یموجن ،
يهیلک رب  داعبا  ثیح  زا  هک  تخاس  یملید  هلودلارخف  مان  هب  يرخف » سدس   » هب موسوم  دصر  يارب  يرازبا  يدـنجخ  نب  دـماح  دومحموبا 

، هدوبن لمح  لباق  دـناهدرک  روصت  اطخ  هب  یخرب  هکنانچ  رازبا  نیا  تشاد . يرترب  دوب ، هدـش  هتخاس  نامز  نآ  اـت  هک  یموجن  تـالآ  رازبا 
عارذ لهچ  عاعـش  هب  هریاد  زا  یـسوق  تلآ  نیا  جردـم  سوق  تسا و  هریاد  مشـش  کی  سدـس  زا  دوصقم  تسا . هتـشاد  یمیظع  يانب  هکلب 
هلمج زا  هتخادرپ و  دصر  هب  نآ  رد  دودح 373  رد  يدنجخ  هدوب و  عقاو  ير  رهـش  یلاوح  رد  كربط  هوک  يهلق  رد  رازبا  نیا  تسا . هدوب 

تسا . هدروآ  تسد  هب  هقیقد  هجرد و 32  اب 23  يواسم  ار  یلک » لیم  »
يهقالع دروم  روما  زا  هسدـنه ، موجن و  ملع  رد  ناگتـشذگ  راثآ  يهعلاـطم  نینچمه  ناگراتـس و  دـصر  هژیو  هب  بش و  نامـسآ  هب  هجوت 

تسا . هدوب  يدنجخ  رضخ  نب  دماح  دومحموبا 
. دروآ تسد  هب  تالاح  همه  رد  ار  ینغم » لکش   » راب نیتسخن  قارع  رصنوبا  هک  تسا  هتشون  هئیهلا  ملع  دیلاقم  باتک  رد  ینوریب  ناحیروبا 

رـصنوبا زا  لبق  ار  لکـش  نیا  هک  دناهدرک  اعدا  کی  ره  يدـنجخ  دومحم  وبا  یناجزوب و  يافولاوبا  ینعی  رگید  دنمـشناد  ود  هک  یلاح  رد 
دناهدرک . لمع  نآ  نوناق  هب  هدروآ و  تسد  هب  قارع 
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هب هسدـنه  هب  هجوـت  اـب  تسا و  هتـشاد  هرک  تاـثلثم و  ثحب  هب  زین  هسدـنه و  هب  یـصاخ  يهقـالع  يدـنجخ ، رـضخ  نب  دـماح  دوـمحموبا 
عادبا نآ  جیاتن  زا  هک  تشاد  دـصر  ياهرازبا  عادـبا  زیهجت و  هب  داقتعا  دـصر ، رانک  رد  یـسانشهراتس  رد  يو  تخادرپیم . یـسانشهراتس 

تسا . يرخف  سدس 
دناهتسناد . لاس 379  دودح  رد  ار  يدنجخ  دماح  دومحموبا  تافو  خیرات  ناخروم 

زا : تسا  ترابع  يو  راثآ 
يرخف  سدس  - 1

هوک يهعلق  رد  هک  تخاـس  یملید  هلودـلارخف  ماـن  هب  يرخف  سدـس  هب  موسوم  دـصر  يارب  يرازبا  يدـنجخ  رـضخ  نب  دـماح  دومحموبا 
هجرد و اب 23  يواسم  ار  یلک  لیم  هلمج  زا  هتخادرپ و  دـصر  هب  نآ  رد  لاس 373  دودح  رد  يدنجخ  تسا و  هدش  عقاو  ير  رهش  كربط 

تسا . هدروآ  تسد  هب  هیناث  هقیقد و 21   32
ءاملعلا  ضعبل  هیسدنه  هقرفتم  لئاسم  - 2

رد هعومجم  کـی  هب  قـلعتم  رـصتخم و  تسا  ياهلاـسر  تسا  هدـنام  یقاـب  يدـنجخ  رـضخ  نب  دـماح  دوـمحموبا  زا  هک  یـضایر  رثا  اـهنت 
هلاسم و ياراد 12  هلاسر  نیا  تسا . ءاملعلا » ضعبل  هیسدنه  هقرفتم  لئاسم   » مان هب  ياهلاسر  نآ  لئاسر  هلمج  زا  رصم . هیویدخ  يهناخباتک 

دشابیم . هسدنه  رد  رگید  لیاسم  يورک و  تاثلثم  يهرابرد 
عبانم :

يرجه  مهدزای  هدس  ات  موس  هدس  زا  یمالسا  هرود  نانادیضایر  همانیگدنز  ینابرق ، مساقلاوبا  . 1
1381 یگنهرف ، ياهشهوژپ  رتفد  نارهت : هاگن ، کی  رد  ناریا  خیرات  نویامه ، لیمکت  رصان  . 2

قارع رصنوبا  -12

مراهچ يهدس  مود  يهمین  رد  يو  تسا . ینوریب  ناحیروبا  داتسا  دوخ و  رـصع  نامجنم  نانادیـضایر و  ریهاشم  زا  قارع و  لآ  نادناخ  زا 
. تشاد ناوارف  تراهم  یشاقن  رد  وا  تسیزیم . مزراوخ  رد  یسمش  يرجه  مجنپ  يهدس  لیاوا  و 

. دوب مهارف  يو  لیصحت  يارب  یبسانم  طیارش  لیلد  نیمه  هب  تفریم ، رامـش  هب  نایهاشمزراوخ )  ) قارع لآ  ناگدازهاش  زا  قارع  رـصنوبا 
دبای . تسد  مزال  ياهتراهم  هب  هسدنه  موجن و  رد  یتدم  كدنا  رد  تسناوت  وا 

منتغم ار  نآ  قارع  رـصنوبا  هک  دوب  ییاـهتصرف  زا  انیـس  یلعوبا  نوچ  ینادنمـشناد  اـب  ینیـشنمه  هسدـنه و  موجن و  رد  قیقحت  هعلاـطم و 
درمشیم .

نب دمحم  نب  دومحم  رثا  مزراوخ  خیرات  زا  هکنانچ  تسیزیم ، ناینومأم  رابرد  رد  وا  اب  یتدم  دوب و  رصاعم  انیس  یلعوبا  اب  قارع  رـصنوبا 
رهش کیدزن  ياهاتـسور  زا  یکی  رد  یللجم  رـصق  رد  هدوب و  عیـسو  كالما  بحاص  دنمتورث و  رایـسب  قارع  رـصنوبا  دیآیمرب ، نالـسرا 

شنایرکشل ناطلس و  زا  وا  دش ، دراو  وا  رـصق  هب  تفر و  مزراوخ  هب  يونزغ  دومحم  ناطلـس  هک  یماگنه  تسا . هدرکیم  یگدنز  مزراوخ 
درک . مهتم  داقتعا  ءوس  هب  ار  وا  دوب ، هدشن  هتخاس  يدجسم  قارع  رصنوبا  كالما  رد  هکنیا  يهناهب  هب  دومحم  ناطلس  اما  درک  ییاریذپ 

یلعوبا ریظن  ناملاع  ریاس  رانک  رد  دنمـشناد  کی  ناونع  هب  اـما  دوب ، قارع  لآ  ناـیهاشمزراوخ  لـسن  زا  ياهدازهاـش  دوخ  هچ  رگ  رـصنوبا 
تشاد . دمآ  تفر و  ینومأم  نایهاشمزراوخ  رابرد  رد  انیس 

تخادرپیم هسدنه  موجن و  تایضایر ، سیردت  هب  دناهدوب ، نایهاشمزراوخ  ياهتختیاپ  زا  ود  ره  هک  ثاک  هیناجرج و  رد  قارع  رصنوبا 
دشیم . رضاح  يو  سرد  بتکم  رد  ینوریب  ناحیروبا  نوچ  یناگرزب  و 

هدرب مان  قارع  رصنوبا  زا  دوخ  راثآ  رد  اهراب  ینوریب  هتشون و  ینوریب  ناحیروبا  دوخ  درگاش  مان  هب  یموجن  یضایر و  يهلاسر  هدزاود  يو 
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دعب اهلاس  تسا . هدیمان  دوخ  هدیزگرب  يالوم  ار  وا  ۀئیهلا  ملع  باتک  رد  یتح  ناحیروبا  تسا . هدرک  لقن  ار  وا  یضایر  راثآ  زا  یبلاطم  و 
ار قارع  رصنوبا  ياهلالدتسا  زا  یخرب  عاطقلا  لکش  رارسا  نع  عانقلا  فشک  ناونع  تحت  دوخ  باتک  رد  زین  یسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ 

تسا . هتسناد  وا  رادماو  ار  دوخ  میقتسم  ریغ  روط  هب  هدومن و  نایب  لقن و  ینغم  لکش  دروم  رد 
کشزپ يرامخلا  اباب  نب  نیسح  ریخلاوبا  ینوریب و  ناحیروبا  دوخ  درگاش  اب  يو  دوب . انیس  یلعوبا  ناتسود  نابرشم و  مه  زا  قارع  رصنوبا 

تسا . هدرکیم  دای  یکین  هب  یناجزوب  يافولاوبا  زا  زین  تشاد و  یتبحص  مهو  رصاعم  زین 
يورک و ثلثم  رد  اهسونیس  يهیضق  « ) ینغم لکش   » فشک یعدم  هک  یناسک  نایم  رد  ینوریب ، ناحیروبا  يهتـشون  هب  انب  قارع ، رـصنوبا 
رد قارع  رـصنوبا  تسا ، هتـشون  ینوریب  هکناـنچ  دراد . مدـقت  قـح  يدـنجخ ، دوـمحموبا  یناـجزوب و  ياـفولاوبا  ریظن  دـناهدوب ، حطـسم )

دوب . شوهزیت  شیدنارود و  يوق ، رایسب  یضایر  يایاضق  ياهناهرب  جارختسا 
تسا . هدومن  فیلأت  وا  یملع  تالاؤس  خساپ  رد  ینوریب و  ناحیروبا  دوخ  درگاش  شهاوخ  هب  ار  دوخ  راثآ  زا  يرایسب  قارع  رصنوبا 

تخیوآ . راد  هب  داقتعا  ءوس  ماهتا  هب  ار  قارع  رصنوبا  هیناجرج ، رد  لاس 396 ، هب  يونزغ  دومحم  ناطلس 
عبانم :

1375 یهاگشناد ، رشن  زکرم  نارهت : مود ، پاچ  یمالسا ، هرود  نانادیضایر  همانیگدنز  ینابرق ، مساقلاوبا  . 1

یلاه دنومدا  - 13

دصر هب  سلطا -  سونایقا  بونج  رد  ياهریزج  نله -  تنس  رد  یگلاس  تسیب  زا  دوب . یـسیلگنا  حرتخم  نادیـضایر و  سانـشرتخا ، کی 
اهرادهلابند هک  دوب  دقتعم  يو  دش . نتوین  کیدزن  رایـسب  ناتـسود  زا  نطو  هب  تشگزاب  رد  تخادرپ . یبونج  يهرکمین  نامـسآ  ناگراتس 

ار اهنآ  تشگزاب  دومن و  یباـیدر  ناوتیم  ار  اـهرادهلابند  هک  دوب  اـنعم  نادـب  نیا  دنتـسه . يوضیب  رادـم  ياراد  ًـالامتحا  تارایـس  دـننام 
زا و 1061  ياهلاس 986  رد  هک  يرادهلابند  هک  درک  ینیبشیپ  نتوین  يهبذاج  نوناـق  کـمک  اـب  یلاـه  درک . ینیبشیپ  یتح  هبـساحم و 

ترواجم زا  اریز  رترید ، لاس  کی  ینعی  تشگزاـب  لاس 1138  رد  روبزم  رادهلابند  تشگ . دهاوخزاب  لاس 1137  رد  تشذگ  نیمز  رانک 
سپ تسا  کیدزن  رایـسب  لاـس 1137  هب  لاـس 1138  یلو  دوب . هتـساک  نآ  تعرـس  زا  يرتشم  دـنمورین  يهبذاـج  دوب و  هدـش  در  يرتشم 

. دش هدیمان  یلاه  وا  راختفا  هب  روبزم  رادهلابند  دوب و  قیقد  یلاه  ینیبشیپ 

لباه لواپ  نیودا  - 14

ات زا 1293  دروآ و  يور  یـسانشرتخا  هب  سپـس  تخادرپ و  قوقح  لیـصحت  هب  دروفـسکآ  رد  ادـتبا  هک  دوب  ییاکیرمآ  سانـشرتخا  کی 
تنوم يهناخدصر  رد  نآ  بقاعتم  دروآ و  دیدپ  شراک  رد  ياهفقو  لوا  یناهج  گنج  دش . راک  هب  لوغشم  زیکری  يهناخدصر  رد   1296

اهیباحس هب  یصاخ  يهقالع  يو  تخادرپ . یموجن  ياهشهوژپ  ینامسآ و  ياهدصر  ماجنا  هب  یچنیا  دص  پوکـسلت  کمک  هب  نوسلیو 
تاقیقحت زین  سپ  نآ  زا  درک . فشک  ار  ادـموردنآ  یباحـس  نورد  ناگراتـس  نامز  نآ  پوکـسلت  نیرتگرزب  اب  لاـس 1303  رد  تشاد و 

نوناق زا  هدافتـسا  اـب  لـباه  دنتـسه . یـسووافیق  ياـهریغتم  عون  زا  ناگراتـس  زا  يدادـعت  هک  درک  تباـث  داد و  همادا  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ 
يارواـم ناـهج  يهراـبرد  هعلاـطم  بیترت  نیا  هب  درک و  جاتنتـسا  ار  نـیمز  اـت  ادـموردنآ  یباحـس  يهلـصاف  یگدنـشخرد  بواـنت  يهرود 

ار اهناشکهک  ات  دمآرب  ددـص  رد  يو  تشاد . مالعا  ار  یناشکهک  نورب  يوامـس  مارجا  دوجو  راب  نیتسخن  يارب  داهن و  داینب  ار  ناشکهک 
لاس 1308 رد  هک  دوب  یلیلحت  دروآ  تسد  هب  راک  نیا  زا  هک  ياهجیتن  نیرتگرزب  دنک . يدنبهقبط  یلامتحا  لوحت  رظن  زا  لکش و  يور  زا 

. دروآ لمع  هب  ناهج  طاسبنا  اهنآ و  ندش  کیدزن  ای  ندش  رود  ياهتعرس  يهرابرد 
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گنیکواه مایلیو  نویتسا  - 15

ار یـسانشناهیک  کیزیف و  ناـهج  هک  دـمآ  اـیند  هب  یکدوک  هلیلاـگ ، تشذـگرد  زا  سپ  لاـس  ًاقیقد 300  يدیـشروخ و  لاـس 1321  رد 
. درک نوگرگد 

هدومن گرزب  راجفنا  يهیرظن  هایـس و  ياههرفح  يهعلاطم  فرـص  ار  شیگدـنز  هک  تسا  ییایناتیرب  نادکیزیف  گنیکواه  مایلیو  نویتسا 
دروم رد  وا  ینیبشیپ  نونکا  دنرادن . دربراک  اجنآ  رد  کیزیف  یلومعم  نیناوق  هک  دنتسه  نامز  اضف -  زا  ياهیحان  هایس ، ياههرفح  تسا .

نیب رد  دشابیم . همه  يارب  لوبق  لباق  ياهیـضرف  هدـش ) يراذـگمان  گنیکواه  عشعـشت  هزورما  هک   ) هایـس کچوک  ياههرفح  زا  عشعـشت 
نویلیم هک 25  باتک  نیا  یملع ، ياهراک  رطاخ  هب  هن  هتـشگ  فورعم  نامز » يهچخیرات   » باتک رطاخ  هب  رتشیب  گنیکواه ، مدرم ، يهماع 

تسا . هدرک  انشآ  ناهج  شیادیپ  ناتساد  اب  ار  يرایسب  دارفا  هتفر ، شورف  هب  نآ  زا  هخسن 
يهرابرد ار  اههتفای  نیرتمهم  نیتشینا ، يهلیـسو  هب  ماـع  تیبسن  يهیرظن  يهئارا  ناـمز  زا  هک  دوشیم  هتخانـش  يدرف  ناونع  هب  گـنیکواه 

تسا . هداد  هئارا  هبذاج  ای  شنارگ 
حیضوت ار  ناهج  راتخاس  أشنم و  هک  تسا  يدحاو  يهیرظن  يهئارا  یموتناوک و  کیزیف  شنارگ و  نوناق  قیفلت  لوغشم  رضاح  لاح  رد  وا 

دوب . نتوین  رایتخا  رد  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  نایسکول  یسرک  بحاص  تایضایر و  روسفورپ  جیربمک  هاگشناد  رد  يو  دهدیم .
. تسا التبم  گیرگول  يرامیب  اـی   ALS مان هب  یتیلولعم  هب  هک  تفایرد  درکیم  راـک  شـسناسیل  قوف  يهماـننایاپ  يور  رب  هک  یناـمز  رد 

لئاسم دوش  راـچان  وا  هک  دـش  ثعاـب  لکـشم  نیمه  دوشیم . راـتفگ  تکرح و  رد  یـصقاون  بجوم  هک  ياهدـنور  شیپ  رداـن و  تیلولعم 
دهد . ماجنا  ینهذ  تروص  هب  دوب  شراک  يهمزال  هک  ار  یضایر  يهدیچیپ  ینالوط و 

. تسا هدرک  نوگرگد  ار  ناهج  رادخرچ  یلدنص  کی  يور  زا  گنیکواه  ياههشیدنا 

سالپال نومیس  رئیپ  - 16

لیـصحت هب  دوخ  شیـشک  يومع  قیوشت  تدـعاسم و  هب  دـمآ و  ایند  هب  ریقف  ياهداوناخ  رد  يو  دوب . يوسنارف  نادیـضایر  سانـشرتخا و 
مزاع یگلاس  رد 18  درک . لابند  ار  تایضایر  يهتشر  رتمامت  هچ  ره  قوش  اب  تفای و  هار  ناک  هاگـشناد  هب  یگلاس  هدزناش  رد  دروآ . يور 
تسد سیراپ  ماظن  يهسردم  تایـضایر  يداتـسا  هب  درک و  بلج  ار  ربمالاد  يهجوت  کیناکم  يهرابرد  ياهلاسر  نتـشون  اب  دش و  سیراپ 

لبق اهتدم  زا  نادنمشناد  هک  دوب  تارایس  رادم  یمظنیب  يهلئسم  درک  مادقا  نآ  لح  هار  نتفای  يارب  سالپال  هک  یلئاسم  زا  یکی  تفای .
راشتنا داد . حرـش  يوامـس  کیناکم  مان  هب  یگرزب  باتک  رد  ار  دوخ  تایرظن  درک و  لح  ار  لکـشم  نیا  سـالپال  دـندوب . هدرب  یپ  نآ  هب 
ریبادت اب  سالپال  تشاد و  نایرج  هسنارف  رد  ياهدمع  یسایس  ثداوح  اهلاس  نیا  رد  دیشک . لوط  لاس 1204  ات  لاس 1178  زا  باتک  نیا 

نیاربانب دوب . يدیشروخ  يهناماس  لیکشت  يهرابرد  ياهیرظن  يهئارا  رطاخ  هب  سالپال  يهدمع  ترهش  تشذگ . اهنایرج  نیا  زا  یـصاخ 
يهدوت نیا  تسا . هدرکیم  نارود  يدـنک  هب  هک  تسا  هدوـب  غاد  رایـسب  يدـننامربا  میظع  يهدوـت  زاـغآ  رد  يدیـشروخ  يهناـماس  هیرظن 

هتفای شیازفا  نآ  نارود  تعرـس  مجح  ندش  مک  رثا  رب  هدش و  مکارتم  هداد ، تسد  زا  عشعـشت  رثا  رب  ار  دوخ  يامرگ  جـیردت  هب  دـننامربا 
نیا تسا . هدمآرد  يدیشروخ  يهناماس  تروص  هب  ماجنارس  هدش و  ادج  هدوت  نیا  زا  ییاههقلح  زکرم  زا  زیرگ  يورین  رثا  رب  سپس  تسا .

اب سپـس  داـتفا و  راـبتعا  زا  مهدزیـس  نرق  لـیاوا  رد  هکنیا  اـت  دوـب  ربـتعم  مهدزاود  نرق  رد  تسا  فورعم  یباحـس  يهیرظن  هب  هک  هـیرظن 
. دروآ تسد  هب  ار  دوخ  رابتعا  یتاحالصا 

ههارب وکیت  -17
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رد وا  دوـمن . بسک  دوـخ  يارب  یترهـش  رهاـم  سانـشهراتس  کـی  ناوـنع  هب  دـش و  دـلوتم  لاـس 925  رد  یکراـمناد  گرزب  سانـشهراتس 
دوب هداد  ماجنا  هتشذگ  رد  هک  یسک  ره  زا  رتقیقد  رایسب  ار  راک  نیا  تشاد و  رحبت  نامسآ  رد  اههرایس  ناگراتـس و  تیعقوم  يریگهزادنا 

پوکـسلت کمک  نودب  ار  اهيریگهزادنا  نیا  وا  دوب ، یـسوق  يهقیقد  کی  زا  رتشیب  تردن  هب  يریگهزادـنا  رد  وا  ياهاطخ  دادیم . ماجنا 
روط هب  هک  دوب  هریاد  کـی  عبر  کـی  ًاـساسا  هک  درکیم  هدافتـسا  عبر  کـی  اـی  تناردـئوک  ماـن  هب  ياهلیـسو  زا  وا  عقاو  رد  دادیم . ماـجنا 

يریگهناشن هیبش  رتشیب  هک   ) يرادید يوزاب  لوط  رد  وا  تشاد . رارق  يرادید  يروحم  يوزاب  کی  نآ  يور  رب  دوب و  هدش  بصن  يدومع 
« کیردرف . » دناوخیم دوب  تناردئوک  يور  هک  يدـنبهجرد  يور  ار  نآ  تیعقوم  درکیم و  هاگن  هراتـس  کی  تمـس  هب  دوب ) گنفت  کی 
ار شیاهراک  رتشیب  وا  هک  دوب  اج  نیا  رد  دنک و  داجیا  هناخدـصر  کی  ات  تشاذـگ  وا  رایتخا  رد  ار  یکچوک  يهریزج  كرامناد ، هاشداپ 

شدوخ دعب  دوب و  هداد  تسد  زا  اوعد  کی  رد  ار  شاینیب  زا  یتمـسق  وا  هک  هدش  هتفگ  نینچ  دوب . یقالخادب  هب  روهـشم  وا  دادیم . ماجنا 
دنام . یقاب  وا  يارب  زین  رمع  رخآ  ات  هک  درک  نیزگیاج  تازلف  زا  يژایلآ  اب  ار  نآ 

لماک روط  هب  ددرگیم  نیمز  رود  هب  يزیچ  ره  هک  ار  سویملطب  يهدیقع  وا  تشاد . ار  شدوخ  صاخ  يهیرظن  ملاع  دروم  رد  ههارب  وکیت 
تاقیقحت نیا  اهدعب  یلو  درکیم . عانتما  زین  ددرگیم  دیشروخ  رود  هب  نیمز  هک  کینرپوک  داهنشیپ  نتفریذپ  زا  نینچمه  تشادن و  لوبق 

. درک تباث  ار  کینرپوک  تایرظن  یتسرد  هک  دوب  وکیت 

یناووج - 18

تکرح تدم  وا  تخادرپیم . ناگراتس  دصر  هب  تاقوا  رتشیب  يو  دوب . اینولوب  هاگشناد  موجن  داتسا  رابت و  ییایلاتیا  يوسنارف  سانـشرتخا 
مارهب و رظنم  فـالتخا  نییعت  يو  یملع  راـک  نیرتشزرااـب  درک . فشک  ار  ناوـیک  رمق  راـهچ  دروآ و  تسد  هب  ار  زمره  مارهب و  یعـضو 

راـک نیا  هجیتـن  اـما  دروآ ، تسد  هب  ار  نیمز  زا  دیـشروخ  يهلـصاف  تسناوت  قیرط  نیمه  هب  وا  دوب . نیمز  زا  مارهب  هرایـس  يهلـصاف  نییعت 
تفریذـپ و ار  توعد  نیا  ینیـساک  درک . توعد  سیراـپ  هب  ار  يو  هسنارف  هاـشداپ  مهدراـهچ  ییول  لاس 1048  رد  دوبن . تسرد  نادـنچ 

. دنارذگ سیراپ  رد  ار  رمع  يهیقب 

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  - 19

لیـصحت هب  وا  دش . دـلوتم  سوط  رد  دنفسا 579  خیرات 5  رد  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  هب  روهـشم  یـسوط  يدورهج  نسح  نب  دمحم 
فورعم نادنمـشناد  زا  دـش و  دمآرـس  تمکح  موجن و  یـضایر ، مولع  رد  یناوجون  یکدوک و  نارود  زا  تشاد و  يدایز  يهقالع  شناد 

ریز ار  یملع  مولع  ینید و  مولع  تسا . یمالسا  يرکف  خیرات  ياههرهچ  نیرتذوفناب  نیرتسانشرس و  زا  یکی  یـسوط  دیدرگ . دوخ  نامز 
دـیناسر و مامتا  هب  روباشین  رد  ار  شتالیـصحت  تخومآ . یناشاک  یبویا  لضفا  اباب  شاییاد  دزن  ار  یعیبط  تمکح  قطنم و  شردـپ و  رظن 
ار وا  یهورگ  و  هفسالف » متاخ   » ناروشناد زا  ياهتسد  ار  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  تفای . ترهش  هتسجرب  يدنمـشناد  ناونع  هب  اجنآ  رد 

. دناهداهن مان  رشع » يداح  لقع  »
هک داد  هزاـجا  وا  هب  تشاد و  هاـگن  دوـخ  تمدـخ  رد  ار  یـسوط  داد ، ناـیاپ  لاس 616  رد  نایلیعامـسا  ییاورناـمرف  هب  وکـالوه  هک  یتقو 
هک دوب  هدش  هتخاس  یگرزب  يهناخباتک  هناخدصر  یکیدزن  رد  دوب . لاس 619  زا  نآ  عورش  هک  دنک  داجیا  هغارم  رد  یگرزب  يهناخدصر 

تـسد هب  هریزجلا  توریب و  ماش ، دادـغب ، زا  هک  دوب  هداد  رارق  الـضف  نادنمـشناد و  يهدافتـسا  تهج  سیفن  بتک  دـلج  دودح 000/400 
وجشناد بالط  يهدافتسا  تهج  ياهیملع  هسردم  نیمجنم و  تعامج  هجاوخ و  يارب  یلاع  يارس  کی  هناخدصر  راوج  رد  دندوب . هدروآ 
نیرخآ ات  هجاوخ  اّما  تشذـگرد ، لاس 643  رد  لوغم  ناخوکالوه  هکنیا  ات  دـیماجنا ، لوط  هب  لاـس  تدم 13  اهراک  نیا  دـندوب . هتخاس 

دورن . نیب  زا  هناخباتک  هناخدصر و  نآ  هک  دومن  رایسب  ششوک  دهد و  خر  اجنآ  راک  رد  یللخ  هک  دادن  هزاجا  دوخ  رمع  قیاقد 
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همان قوسنت  باتک  تسا ، ۀئیهلا  ملع  یف  ةرکذت  نینچمه  دش و  هتشون  لاس 631  رد  هک  تسا  یناخلیا  جیز  يو  یموجن  راثآ  نیرتفورعم 
تسا . هتشون  زین  ینیبرتخا  يهنیمز  رد  ییاهباتک  و 

دیدج یـضایر  يوگلا  اهنت  فّرعم  یطـسو و  نورق  رد  یـسویملطب  موجن  رب  دقن  نیرتلماک  دیاش  يو  ۀـئیهلا » ملع  یف  ةرکذـت  ، » موجن رد 
هب یـسنازیب  نامجنم  ياههتـشون  هار  زا  دایز  لامتحا  هب  باـتک  نیا  تسا . هدـش  هتـشون  یطـسو  نورق  موجن  رد  هک  تسا  تارایـس  تکرح 

يهیـضرف يانثتـسا  هب  تسا ، یکینرپوک  موجن  ياههزات  ماـمت  نمـضتم  یـسوط  نادرگاـش  راـک  اـب  هارمه  تسا و  هتـشاذگ  رثا  کـینرپوک 
نآ . يزکرم  دیشروخ 

تناید ینادواج  ناهج  هب  ندیـسر  يارب  ار  هار  نیرتنشور  دوب ، عامتجا  تسایـس و  رد  رتشیب  شراـک  رـس و  هکنیا  اـب  نیدلاریـصن  هجاوخ 
لـصاح نید  نامیا و  زا  اهنت  شناد  دیوگیم  اراکـشآ  اما  دـنزیم ، تفرعم  لالقتـسا و  زا  مد  دوخ  ياههتـشون  مامت  رد  هچ  رگا  دـنادیم .

مجنم ناونع  هب  رتشیب  یـسوط  تسا . هدرـسفا  ياهدـبلاک  شخبناور  اهناج و  شخبیلـست  هک  دـنادیم  نید  ار  شناد  تقیقح  دوشیم و 
طقف عوضوم  ظاحل  زا  وا  يهمانقوسنت  باتک  دوریم . رامـش  هب  ملع  خـیرات  رد  یملع  يهسـسؤم  کی  يو  يهناخدـصر  تسا و  فورعم 

زا یکی  یـسوط  دراد . رارق  تیمها  مود  يهجرد  رد  رهوجلا ) تفرعم  یف  رهاـمجلا  باـتک   ) ینوریب باـتک  ینعی  شاهباـشم  اـب  هسیاـقم  رد 
دندوب هتفرگ  رارق  مالک  قاحم  رد  هدس  ود  لوط  رد  هکنآ  زا  سپ  ار  انیـس  نبا  ییاشم  تامیلعت  هک  تسا  یمالـسا  يهفـسالف  نیرتورـشیپ 

یقالخا باتک  نیرتجیار  يو  يرصان  قالخا  تسا ، یقارشا  ییاشم و  ياهبتکم  یجیردت  بیکرت  يهلحرم  نیتسخن  رهظم  وا  درک . ءایحا 
تسا . هدوب  ناریا  دنه و  ناناملسم  نیب 

هب يروآعمج و  ار  هتفر  جارات  ياهباتک  يایاقب  هک  تفر  دادغب  هب  دوخ  نادرگاش  زا  یعمج  اب  یسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  لاس 652  رد 
یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  تفگ . عادو  ار  ینافراد  نیمظاک  رد  لاس 653  هامریت  خیرات 11  رد  دادن و  شتلهم  لجا  اما  دـنادرگزاب . هغارم 
کیرات يهرود  نآ  رد  تخاس . نشور  قـالخا  شناد و  تمکح و  رون  هب  ار  اـجنآ  دراذـگ  اـپ  ییاـج  ره  هب  هک  دوب  یناـشخرد  يهراـتس 

. دوب زاجعا  باجعا و  يهیام  يدنمشناد  نینچ  دوجو 

یمزراوخ یسوم  نب  دمحم  هللادبعوبا  - 20

رد يو  هک  نیا  زج  تسین ، تسد  رد  يدامتعا  لباق  عالطا  نادنچ  یمزراوخ  یگدنز  زا  دـشابیم . موجن  یـضایر و  گرزب  نادنمـشناد  زا 
رد صوصخ  هب  تایـضایر  رد  هک  تسا  ییاهراک  هب  طوبرم  يو  یملع  ترهـش  دـش . دـلوتم  ینونک ) هویخ   ) مزراوخ رد  لاس 159  دودح 

ماگنه هب  يو  دناهتشادن . ریثأت  یـضایر  رکف  رد  يو  دننام  یطـسو  نورق  نانادیـضایر  زا  کی  چیه  هک  يروط  هب  هداد  ماجنا  ربج  يهتـشر 
. دیدرگ نومأم  یتسرپرس  هب  دادغب  يهمکحلاراد  وضع  نومأم  تفالخ 

ربجلا و . » تشون هتـشر  نیا  رد  یباتک  زین  دوخ  تخادرپ و  نآ  طـسب  هب  درک و  لاـبند  ربج  يهتـشر  رد  ار  سوتناـنوید  ياـهراک  یمزراوخ 
هدش هتشون  یبرع  هب  هک  دشاب  يربج  باتک  نیتسخن  دیاش  یتامدقم و  تایضایر  يهرابرد  تسا  یباتک  هدش  میدقت  نومأم  هب  هک  هلباقملا »

. دـنراد رظن  فالتخا  تسا  هدـش  هتفرگ  يربع  يدـنه و  ینانوی ، عبانم  زا  باتک  ياوتحم  زا  رادـقم  هچ  هکنیا  رـس  رب  ناهوژپشناد  تسا .
يهلحرم هب  ربج  نتخاس  دراو  هب  هار  نیا  زا  درک و  نیودـت  حـیقنت و  ار  ود  نیا  یمزراوخ  تسا ، لومعم  لمع  ود  تالداعم  لح  رد  ًالومعم 

ماقرا هک  باسح  رد  یتامدـقم  تسا  ياهلاسر  دـش ، هتـشون  ربج  زا  سپ  يدـنچ  هک  يرگید  یـضایر  رثا  داد . ماجنا  ینایاش  کمک  یملع 
يوحن هب  دوب ) دنه  زا  زین  نآ  هک   ) ار یناکم  شزرا  ماظن  هک  دوب  یباتک  نیتسخن  دوب و  هتفر  راک  هب  نآ  رد  یبرع ) ماقرا  طلغ  هب  ای   ) يدنه

دادیم . حرش  مظنم  یلوصا و 
هدنام ياج  رب  لماک  تروص  هب  هک  تسا  یبرع  یـسانشرتخا  رثا  نیتسخن  هکم » ، » دوب دنه  دنـسلاجیز  دش  میدقت  نومأم  هب  هک  يرگید  رثا 

زا دعب  ینامز  كدنا  هک  ایفارغج  يهنیمز  رد  يرثا  ضرالا  تروص  باتک  تسا . هتفریذپ  ریثأت  سویملطب  لوادـج  زا  نآ  لوادـج  لکـش  و 
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ًالامتحا رثا  نیا  دوشیم . لماش  ار  نکاما  گرزب و  ياهرهـش  يهمه  ياـهضرع  اـهلوط و  تسرهف  ًاـبیرقت  دـش و  هتـشون  لاس 190-191 
هب تاهج  یـضعب  زا  باتک  نیا  دـشاب ) هدرک  راک  نآ  يهیهت  رد  مه  یمزراوخ  دوخ  دـیاش  هک   ) تسا نومأم  ياـمنناهج  يهشقن  رب  ینتبم 

دوهی میوقت  يهرابرد  یهاتوک  يهلاسر  تسا  هدـنام  ياج  رب  هک  يرگید  رثا  اهنت  دوب . سویملطب  رثا  زا  رتقیقد  مالـسا  ورملق  رد  صوصخ 
تشون . بالرطسا  يهرابرد  زین  باتک  ود  یمزراوخ  تسا .

هب مهدزای  نرق  رد  هکنآ  زا  سپ  يدنه  ماقرا  يهرابرد  یمزراوخ  يهلاسر  دنرادروخرب . لیدـبیب  ذوفن  زا  یلو  مک  یمزراوخ  یملع  راثآ 
باسح يهرابرد  هک  یباتک  ره  اب  دـش  فدارتم  یمزراوخ  ماـن  تشاد . ییاطـسو  نورق  ربج  رب  هدـمع  يذوفن  دـش ، رـشتنم  همجرت و  نیتـال 

ناونع هب  هک  یمزراوخ  يهلباقم  ربج و  باتک  هبساحم  يهدعاق  ینعم  هب  متیروگلا  دیدج  حالطصا  تسا  اجنیا  زا  دشیم و  هتـشون  دیدج 
هب همجرت  رد  مه  یمزراوخ  مان  دور . راکب  ربج  يانعم  هب  ییاپورا  ياهنابز  رد  هملک  نیمه  هک  دـش  ثعاب  دـیدرگ  همجرت  نیتال  هب  اربجلا 
نف ینعم  هب  هک  ییاـپورا  ياـهنابز  رد  اـهنآ  ریاـظن  مسیروگلآ و  ظاـفلا  دـیدرگ و  فینـصت  یمتیروـگلا  تروـص  هب  یمزراوـخلا  ياـج 

دشابیم . نآ  زا  قتشم  تسا  رگید  تامالع  ای  ماقرا  يهبساحم 
هب تایـضایر  رد  یبالقنا  ماقرا ، نیمه  دیدرگ . دراو  اپورا  هب  یچتانوبیف  راثآ  قیرط  زا  دوشیم  هدیمان  یبرع  ماقرا  طلغ  هب  هک  يدـنه  ماقرا 

نیققحم نادنمـشناد و  عجرم  ذخأم و  اپورا  رد  اهنرق  یمزراوخ  ربج  باتک  تخاس . رودـقم  ار  یتابـساحم  لامعا  هنوگره  دروآ و  دوجو 
همجرت نیتـال  ناـبز  هب  ار  نآ  زا  کـی  ره  مهدزاـی  نرق  رد  يرتـسچ  تربار  سیـسننومرک و  سودرارگ  سیـسنلاپسیه و  سناـهوی  هدوب و 

دیسر . برغ  هب  مهدزای  نرق  رد  یثابدرالدآ  تمه  هب  نآ  نیتال  يهمجرت  نیتسخن  اما  دوبن ، دایز  نادنچ  دنسلاجیز  باتک  ذوفن  دندرک .
يایفارغج دوب . سویملطب  ییایفارغج  ياههشقن  حالصا  نینچمه  نیمز و  نامـسآ و  يهشقن  زا  یـسلطا  يهیهت  یمزراوخ  رگید  ياهراک  زا 

رد یمزراوخ  تسا . مولعلاحیتافم  باتک  یمزراوخ  يهدـنزرا  مهم و  بتک  رگید  زا  دـنام . هتخانـشان  اپورا  رد  مهدزاود  نرق  رخاوا  ات  يو 
. تشذگ رد  اب 226  قباطم  يدالیم  لاس 848  دودح 

يریصن هللادعس  رتکد  - 21

ناتـسریبد رد  ار  هطـسوتم  تالیـصحت  نارود  دمآ . ناجنز  هب  یگلاس  نس 15  رد  دش . دـلوتم  رادـیق  رد  لاس 1338  هام  نیدرورف  مراـهچ 
يهقالع لیلد  هب  نآ  زا  سپ  درک . ذـخا  یـضایر  يهتـشر  رد  ار  دوخ  ملپید  لاس 1356  رد  دنارذگ و  یلعف ) يرظتنم  دیهـش   ) ناهجردـص

لاس 1363 رد  زاریـش  هاگـشناد  زاتمم  يوجـشناد  ناونع  هب  دـش و  هتفریذـپ  زاریـش  هاگـشناد  کـیزیف  يهتـشر  رد  کـیزیف ، سرد  هب  هژیو 
تروص هب  تشاد و  هدننکتکرش  رفن  دودح 440  هک  کیزیف  دشرا  یسانشراک  نومزآ  رد  دومن . تفایرد  هتشر  نیا  رد  ار  دوخ  سناسیل 

دشرا یسانشراک  كردم  لاس 1367  رد  دش و  زاریش  هاگـشناد  سناسیل  قوف  يهرود  دراو  لوا ، رفن  ناونع  هب  دشیم  رازگرب  زکرمتم  ریغ 
ار دوخ  يارتکد  كردـم  لاـس 1371  رد  يریـصن  هللادعـس  رتکد  دـش . هاگـشناد  نیا  کـیزیف  يارتکد  يهرود  دراو  درک و  ذـخا  ار  دوخ 

ناوـنع هب  نآ  زا  سپ  دـش . هدـیزگرب  روـشک  ناوـج  قـقحم  نیرترب  ناوـنع  هب  ناریا  کـیزیف  نمجنا  فرط  زا  ماـیا  نیا  رد  درک ؛ تفاـیرد 
هب لوغشم  ناجنز  هاگشناد  رایداتسا  ناونع  هب  تشگرب و  ناجنز  هب  لاسکی  تشذگ  زا  سپ  دش ؛ راک  هب  لوغشم  زاریش  هاگشناد  رایداتسا 

کیزیف هورگ  ریدم  ناونع  هب  هاگـشناد  نیا  رد  روضح  زاغآ  نامه  رد  دـش و  هاگـشناد  نیا  رد  یـشهوژپ  یملع -  ياهتیلاعف  سیردـت و 
لاس رد  دوب . هدکشناد  نیا  سیئر  زین  لاس  ود  تدم  هب  باختنا و  مولع  هدکـشناد  سیئر  ناونع  هب  لاس  ود  تشذگ  زا  سپ  دش و  باختنا 

هب هرابود  نآ  زا  سپ  دوب . ناجنز  هاگشناد  یشزومآ  نواعم  لاس  راهچ  تدم  هب  بوصنم و  ناجنز  هاگشناد  یشزومآ  نواعم  ناونع  هب   74
باختنا مولع  يهدکشناد  سیئر  ناونع  هب  هرابود  لاس 81  رد  هکنیا  ات  دش  لوغشم  هاگشناد  رد  سیردت  یشهوژپ و  یملع -  ياهتیلاعف 

لاس زا  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  هتبلا  درک . ادیپ  اقترا  يرایشناد  يهبترم  هب  لاس 1382  رد  نینچمه  درک . ادیپ  همادا  لاس 83  ات  هک  دش 
يو دراد . همادا  نونکات  هک  دش  تیلاعف  هب  لوغشم  زین  ناجنز  يهیاپ  مولع  رد  یلیمکت  تالیصحت  زکرم  راکمه  یملع  تأیه  ناونع  هب   72
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کیزیف يهتـشر  شرتسگ  رد  دناوتب  ات  تشاد  يدایز  يراکمه  زین  ناجنز  هاگـشناد  کیزیف  يارتکد  سناسیل و  قوف  عطاقم  يزادناهار  رد 
رد دـش . باختنا  ناریا  موجن  نمجنا  سیئر  ناونع  هب  لاـس  تدـم 3  هب  زین  لاس 82  زا  دشاب . هتشاد  يدج  یمهس  دوخ  رهـش  هاگـشناد  رد 

ياههتـشر رد  نونکا  مه  هک  درک  يزادنا  هار  ار  یفوص  نمحرلادـبع  یتلود  ریغ  یلاع  شزومآ  يهسـسؤم  یتوبث  داتـسا  قافتا  هب  لاس 84 
زکارم دارفا و  يهیحان  زا  دوخ  یـشهوژپ  یملع و  تیلاـعف  نارود  لوط  رد  يریـصن  هللادعـس  رتکد  دـنکیم . تیلاـعف  یهاگـشناد ، فلتخم 

شزومآ و سیئر  ناریا ، یمتا  يژرنا  نامزاس  ناریا ، کـیزیف  نمجنا  سیئر  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  هدـش  عقاو  ریدـقت  دروم  يرایـسب 
نینچمه دومن . هراشا  هاشنامرک و ... يزار  ناتـسدرک - ناجنز - زاریـش - نارهت - ياههاگـشناد  ياسؤر  ناجنز ، رادناتـسا  ناتـسا ، شرورپ 
يریـصن رتکد  یملع  تیلاعف  لاس  یـس  هب  کیدزن  لـصاح  تسا . هدروآ  تسد  هب  یـشهوژپ  یملع -  ياـههنیمز  رد  زین  ار  یفلتخم  زیاوج 

ربـتعم تـالجم  رد  یـشهوژپ  یملع -  يهلاـقم  لـهچ  زا  شیب  يهئارا  کـیزیف ، يهـنیمز  رد  یـصصخت  باـتک  راـهچ  يهـمجرت  فیلأـت و 
نیلوا تخاـس  یحارط و  هب  ناوـتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دـشابیم  فـلتخم  ياـههنیمز  رد  یتاـقیقحت  حرط  یـس  زا  شیب  يارجا  یللملانیب و 

نیا دوب . اروش  نیا  وضع  ناریا ، یلم  يهناخدصر  يربهار  ياروش  لیکشت  يادتبا  زا  نمض  رد  دومن . هراشا  روشک  رد  ییویدار  پوکـسلت 
يراـی هب  دـش و  باـختنا  ناریا  یلم  يهناخدـصر  یباـیناکم  يهتیمک  ریدـم  ناونع  هب  يو  هک  دوـب  فـلتخم  يهتیمک  راـهچ  ياراد  اروـش 

هب گرزب  رایسب  حرط  نیا  ماجنا  دیاش  دناسرب . ییاهن  لحارم  هب  ار  ناریا  یلم  هناخدصر  سیسأت  لحم  تسناوت  شنایوجـشناد  ناراکمه و 
يهئارا يارب  اهراب  اهلاس  نیا  یط  رد  نمـض ، رد  دیآ . باسح  هب  زورما  هب  ات  شرمع  لوط  رد  يو  یملع  راک  نیرترمثرپ  نیرتهب و  ناونع 

، ایناپـسا ایلاتیا ، ناملآ ، ناتـسلگنا ، هلمج  زا  ایند  روشک  هاـجنپ  هب  یتاـعلاطم  ياـهتصرف  اـهسنارفنک و  رد  یملع  ياـهشهوژپ  قیقحت و 
نیا مامت  لـصاح  هک  تسا  هدرک  ترفاـسم  هیروس و ...  ناتـسبرع ، نیارکوا ، كراـمناد ، دـئوس ، ناتـسراغلب ، هسنارف ، هیکرت ، نیچ ، نپاژ ،

. تسا هدرک  هئارا  یهاگشناد  سرد  ياهسالک  یلخاد و  ياهرانیمس  رد  ار  اهرفس 

یتلادع یقتدمحم  - 22

دادعتـسا غوبن و  لیـصحت ، نارود  رد  يو  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  دهـشم  سدقم  رهـش  رد  لاس 1324  هب  یـسانشهراتس  فورعم  دیتاسا  زا 
رتسچنم هاگشناد  زا  موجن  یـصصخت  يارتکد  يهجرد  بسک  اب  وا  تشگ . لیان  یملع  يالاب  تاجرد  ذخا  هب  داد و  ناشن  دوخ  زا  یناوارف 
یسودرف هاگشناد  کیزیف  هورگ  یملع  تئیه  وضع  کیزیفرتخا و  يهتشر  رد  لماک  داتسا  ماقم  ياراد  يو  دش . لیـصحتلاغراف  ناتـسلگنا 

اب ار  دوخ  تاعلاطم  تاقیقحت و  دـنارذگ و  اداناک  اـکیرمآ و  رد  ار  يرایـسب  یتاـعلاطم  ياـههرود  یتلادـع  یقتدـمحم  رتکد  دوب . دهـشم 
کیزیفرتـخا موجن و  يهنیمز  رد  ییاـهباتک  فیلأـت  همجرت و  اـب  زین  یجراـخ و  یلخاد و  یملع  ياـهسنارفنک  اهرانیمـس و  رد  تکرش 

ماکحتسا ثعاب  رگید ، يوس  زا  يو  نادنخ  هشیمه  يهرهچ  ایریب و  مرگ و  تیصخش  وسکی و  زا  ملع  هب  داتسا  يهقالع  دیشخب . تعسو 
زین شرورپ  شزومآ و  حطـس  رد  هکلب  یلاع  شزومآ  حطـس  رد  اهنت  هن  هک  يروط  هب  دـش  مدرم  نیب  رد  الاو  ناسنا  نیا  ماـقم  رتشیب  هچ  ره 

هتخانش دهشم  یسودرف  هاگشناد  زا  يروشک  هنومن  داتـسا  ناونع  هب  لاس 1382  رد  يو  داد . هئارا  موجن  ملع  رـشن  يهنیمز  رد  ار  یتامدـخ 
: زا تسا  ترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تشاد  یناوارف  ياهتیلوئسم  دوخ  یگدنز  لوط  رد  یتلادع  رتکد  دش .

لاس 1358  زا  یسودرف  هاگشناد  کیزیف  داتسا  - 1
دهشم  یسودرف  هاگشناد  يزکرم  يهناخباتک  سیئر  - 2

دهشم  یسودرف  هاگشناد  يهناخدصر  سیئر  - 3
روشک  میوقت  زکرم  سیئر  - 4

يوضر  سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  موجن  تئیه و  هورگ  ریدم  - 5
لاس 1365  زا  يوضر  سدق  ناتسآ  سدق  میوقت  جرختسم  - 6
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هام  لاله  تیؤر  ياروش  رد  يربهر  دمتعم  وضع  - 7
روباشین  يامن  كالفا  يانما  تأیه  وضع  - 8

مالّسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  یتوکلم  هاگراب  مداخ  - 9
ایفارغج  یتاقیقحت  یشهوژپ  يهلجم  يهیریرحت  تأیه  وضع  - 10

هوکشم  یشهوژپ  يهلجم  يهیریرحت  تأیه  وضع  - 11
سوط  نامسآ  يروتامآ  موجن  نمجنا  سیئر  هسسؤم و  - 12

هیردیح و ...  تبرت  دهشم و  دازآ  ياههاگشناد  یملع  تأیه  وضع  - 13
میوقت میظنت  هیهت و  لالهتسا و  یعرـش ، تاقوا  کیزیفرتخا ، موجن و  تاعوضوم  رد  باتک  ناونع  زا 50  شیب  یتلادع  یقتدمحم  رتکد  زا 

زا : دنترابع  اهنآ  زا  یضعب  هک  هدنام  ياج  هب 
یسانشهراتس  ياهزرم  ینابم و  . 1
یتامدقم  کیزیفرتخا  موجن و  . 2
کیزیفرتخا  موجن و  همانهژاو  . 3

اضف  رد  نیمز  . 4
یسیطانغمورتکلا  شبات  . 5

یضایر  يایفارغج  ینابم  لوصا و  . 6
یسانشهراتس  يایند  هب  نادنمقالع  يامنهار  . 7

یکیزیف  مولع  يارب  اطخ  لیلحت  هیزجت و  اههداد و  صیخلت  . 8
اهنآ  لوحت  راتخاس و  ناگراتس  . 9

یمالسا  ياهنامز  یسانشهراتس  . 10
امن  هلبق  سلطا  . 11

یسانشهراتس  ساسا  . 12
یصخش  ياهرتویپماک  اب  یسانشهراتس  . 13

سراف  ناتسا  ياهناتسرهش  یعرش  تاقوا  . 14
ناهفصا  ناتسا  ياهناتسرهش  یعرش  تاقوا  . 15

ناریا و ... ياهرهش  ریاس  یعرش  تاقوا  . 16
رانیمس و زا 35  شیب  رد  يو  تکرش  تسا . هدیـسر  پاچ  هب  یـسراف  نابز  هب  هلاقم  یـسیلگنا و 26  نابز  هب  هلاقم  هنازرف 17  داتسا  نیا  زا 

یـشهوژپ یملع -  نامزاس  رد 42  تیوـضع  یملع و  یـشهوژپ -  حرط  زا 16  شیب  يارجا  هـئارا و  یجراـخ و  یلخاد و  یملع  سنارفنک 
دیآیم . رامش  هب  يو  يایوپ  یگدنز  تاراختفا  زا  یلخاد  یجراخ و 

، تشاد روضح  روشک  موجن  هصرع  رد  ریذپانیگتـسخ  شالترپ و  دوخ ، رابرپ  یگدـنز  ياهزور  نیرخآ  ات  هک  یتلادـع  یقتدـمحم  رتکد 
. تفگ عادو  ار  ینافراد  دهشم  رد  يزغم ، يهضراع  لابند  هب  هام 1383  رویرهش  مهدزون  حبص  ماجنارس 

یتوبث فسوی  رتکد  - 23

رد دوـخ  یتامدـقم  تالیـصحت  ماـمتا  زا  سپ  يو  دـمآ . اـیند  هـب  ناـجنز  رهــش  رد  یگنهرف  ياهداوناـخ  رد  هاـم 1311  رویرهـش  لوا  رد 
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هب رفاو  يهقالع  لیلد  هب  هک  دش  هتفریذپ  نارهت  هاگـشناد  کیزیف  يزرواشک و  يهتـشر  ود  رد  نامزمه  روط  هب  لاس 1329  رد  شهاگداز 
. درک باختنا  لیصحت  همادا  يارب  ار  هتشر  نیا  کیزیف ،

نومزآ رد  شتالیـصحت  ناـیاپ  زا  سپ  يو  دوب . هارمه  ات 1333  ياهلاس 1329  دـیدش  یـسایس  ياهنافوت  اب  هاگـشناد  نارود  رد  یتوبث 
وتنروت هاگشناد  هب  يو  یفرعم  اب  يدنچ  زا  سپ  تفاتش و  راشفا  یـشک  نیـسح  رتکد  يرای  هب  ناگیار  تروص  هب  دش و  لوبق  يرادربهشقن 

دنک . تفایرد  هاگشناد  نآ  زا  ار  دشرا  یسانشراک  يهجرد  هک  دش  قفوم  درک و  تمیزع  اداناک 
رهکیش و اردناچ  ناینامهاربوس ، نوچمه  یمانبحاص  ناداتسا  دزن  کیزیفرتخا  لیصحت  هب  تفای و  هار  وگاکیش »  » هاگشناد هب  نآ  زا  سپ 

يرایداتسا تمس  اب  سیردت  يارب  درک و  تفایرد  هتشر  نیا  رد  ار  دوخ  یـصصخت  يارتکد  كردم  لاس 1342  رد  وا  تخادرپ . نلربمچ 
دش . ناتسلگنا  رد  لساکوین »  » هاگشناد راپسهر 

رد يو  تیلاعف  دش . لوغـشم  راک  هب  زاریـش  هاگـشناد  رد  يرایـشناد  تمـس  اب  دعب  يدنچ  تشگزاب و  ناریا  هب  یتدـم  زا  سپ  یتوبث  رتکد 
رتکد ياهدرواتـسد  زا  ینونک  يدـحاو  یمرت -  ماظن  دوب . ناریا  یلاع  شزومآ  هاگتـسد  رد  يدـیدج  تـالوحت  زاغآرـس  زاریـش  هاگـشناد 

تسا . روشک  یشزومآ  ماظن  يارب  یتوبث 
. درک ارجا  زاریـش  هاگـشناد  رد  ار  نآ  داد و  داهنـشیپ  ار  ناـنآ  ياـهشهوژپ  ياـنبم  رب  یملع  تأـیه  ياـضعا  ياـقترا  حرط  نینچمه  يو ،

تسا . زاریش  هاگشناد  رد  تیلاعف  نارود  رد  داتسا  تامدخ  رگید  يهلمج  زا  هاگشناد  نآ  رد  دشرا  یسانشراک  ياههرود  يراذگهیاپ 
هاگـشناد نآ  رد  سیردـت  هب  تاـقیقحت  نمـض  تفر و  ایناولیـسنپ »  » هاگـشناد هب  یتاـعلاطم  تصرف  کـی  رد  لاـس 1348  رد  یتوبث  رتـکد 

يهناخدصر سیسأت  حرط  لاس 1351  رد  فیرش  یتعنص  هاگشناد  رد  سیردت  رب  هوالع  تشگزاب و  ناریا  هب  یتدم  زا  سپ  يو  تخادرپ .
زونه رتمیتناـس  يهنیآ 50  رطق  هـب  یپوکـسلت  اـب  دـش  حاـتتفا  لاـس 1352  رد  هـک  هناخدـصر  نـیا  داد . هـئارا  ار  زاریـش  ینوریب  ناـحیروبا 

تسا . ناریا  لاعف  يهناخدصر  نیرتگرزب 
رد ار  کـیزیفرتخا  نادـنمهقالع  هیلاـع  تالیـصحت  يهنیمز  تشاذـگ و  ناـینب  ار  هاگـشناد  رد  موـجن  يارتـکد  يهرود  نآ ، زا  سپ  داتـسا 

درک . مهارف  زاریش  هاگشناد 
داجیا رد  نینچمه  درک . سیسأت  لاس 1370 رد  ار  ناجنز  يهیاپ  مولع  رد  یلیمکت  تالیـصحت  زکرم  ناوارف ، ياهيریگیپ  اب  یتوبث  رتکد 

تشاد . هدهع  رب  یمهم  شقن  دش ، ققحم  ناریا  ياهفرح  سانشرتخا  دنچ  شالت  اب  هک  لاس 1375  رد  ناریا  موجن  نمجنا 
يهصرع رد  ریذپانیگتسخ  رگـشهوژپ  نیا  تسا . هدش  رـشتنم  یللملانیب  یملع  تالجم  رد  یـشهوژپ  يهلاقم  دودح 60  یتوبث  داتـسا  زا 

لاس رد  يروانف ، تاقیقحت و  مولع ، ترازو  یـشهوژپ  لادـم  یمالـسا و  يروهمج  لاس  باتک  ناونع  تفایرد  رب  هوـالع  موجن  کـیزیف و 
تسا . هدش  رختفم  موس  ناهج  مولع  یمداکآ  يهژیو  لادم  تفایرد  هب  یملع  رمتسم  ياهتیلاعف  لیلد  هب  يدالیم   2000

زا : تسا  ترابع  يو  یملع  ياهتیلاعف  زا  یخرب 
( 1342-1343 ، ) ناتسلگنا لساکوین ، هاگشناد  یضایر ، شخب  رایداتسا  - 1

( 1343-1350 ، ) زاریش هاگشناد  کیزیف ، شخب  رایشناد  - 2
( 1347-1348 ، ) اکیرما ایناولیسنپ ، هاگشناد  موجن ، شخب  وعدم  رایشناد  - 3

( 1350 ، ) زاریش هاگنشاد  کیزیف ، داتسا  - 4
( 1353-1354 ، ) دنله مادرتسمآ ، هاگشناد  کیزیفرتخا ، موجن و  يوتیتسنا  دشرا  ققحم  - 5

( 1363-1364 ، ) اکیرما وگاکیش ، هاگشناد  کیزیفرتخا ، موجن و  زکرم  وعدم  ققحم  - 6
( 1370-1371 ، ) اکیرما نوتسوب ، نرتسیا ، ثرون  هاگشناد  کیزیف ، شخب  وعدم  داتسا  - 7
( 1370 نونکات -  ، ) ناجنز هیاپ -  مولع  رد  یلیمکت  تالیصحت  زکرم  سیئر  سسؤم و  - 8
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( 1350-1353  ) و ( 1358-1360 ، ) زاریش هاگشناد  کیزیف  شخب  سیئر  - 9
( 1352-1365 ، ) زاریش هاگشناد  ینوریب ، ناحیروبا  يهناخدصر  سیئر  سسؤم و  - 10

( 1365-1367  ) و ( 1375-1378 ، ) ناریا کیزیف  نمجنا  سیئر  سسؤم و  تأیه  وضع  - 11
( 1375-1381 ، ) ناریا موجن  نمجنا  سیئر  سسؤم و  تأیه  وضع  - 12

( 1376 نونکات -  ، ) یلاع شزومآ  گنهرف و  ترازو  یللملانیب  یملع و  ياهيراکمه  ياروش  تیوضع  - 13
( 1355-1357 ، ) زاریش هاگشناد  ياروش  وضع  - 14

( 1362 نونکات -  ، ) ناریا يژولونکت  مولع و  يهلجم  نارواشم  تأیه  وضع  - 15
( 1362 نونکات -  ، ) ناریا يژولونکت  مولع و  يهلجم  هیریرحت  تأیه  وضع  - 16

( 1365 نونکات -  ، ) ناریا کیزیف  يهلجم  نارواشم  تأیه  وضع  - 17
( 1366 نونکات -  ، ) موس ناهج  مولع  یمداکآ  وضع  - 18

( 1368 نونکات -  ، ) ناریا یمالسا  يروهمج  مولع  ناتسگنهرف  وضع  - 19
( 1350-1354  ) و ( 1362-1370 ، ) ناریا کیزیف  نمجنا  يهریدم  تأیه  سسؤم و  تأیه  وضع  - 20

( 1347 نونکات -  ، ) اکیرما نیمجنم  يهعماج  وضع  - 21
( 1348 نونکات -  ، ) موجن یللملانیب  نمجنا  وضع  - 22

( 1368-1374 ( ) ایلاتیا تسیرت   ) يرظن کیزیف  یللملانیب  زکرم  یملع  ياروش  وضع  - 23
( 1370-1377 ، ) زاریش يژولونکت  مولع و  ياهقطنم  يهناخباتک  یلاع  ياروش  وضع  - 24

زاریش هاگشناد  رد  ( 1365  ) کیزیف يارتکد  يهمانرب  و  ( 1346  ) کیزیف دشرا  یسانشراک  يهمانرب  ریگیپ  هدنهدداهنشیپ و  - 25

رتمول راودا  ژرژ  - 24

رد دروآ و  يور  موـجن  هب  سپـس  دـش . شیـشک  لاـس 1301  رد  درک و  لیـصحت  تاـیهلا  يهتـشر  رد  ادـتبا  هک  دوـب  یکیژلب  سانـشرتخا 
يرتـکد يهجرد  لاـس 1306  رد  تخادرپ و  لیـصحت  هب  اـکیرمآ  رد  تسوچاـسام  يژوـلونکت  يوتیتـسنا  ناتـسلگنا و  جـیربمک  هاگـشناد 

دوب دقتعم  رتمول  دش . هدیزگرب  نِدُوب  هاگشناد  رد  یکیزیف  موجن  يداتسا  تمـس  هب  تشگزاب و  کیژلب  دوخ  روشک  هب  سپـس  يو  تفرگ .
ناهج مامت  هک  دحاو  يهدوت  نیا  يو  دناهتشاد . يدحاو  يهدوت  تروص  هک  دناهدوب  کیدزن  مه  هب  نانچ  ادتبا  رد  اهناشکهک  يهمه  هک 

زین ملاع  طاسبنا  هدـش و  رجفنم  میظع  راجفنا  کی  رثا  رب  یناهیک  کمخت  نیا  يو  رظن  هب  دـیمانیم . یناهیک  کمخت  تسا  هدوب  لـماش  ار 
لاس 1306 رد  ار  ییازناـهیک  يهراـبرد  دوخ  تاـیرظن  رتمول  تسا . هداد  يور  شیپ  لاـس  اـهدرایلیم  هک  تسا  يراـجفنا  نآ  يهدـنامیقاب 

. درک رشتتنم 

یسوط نیدلافرش  رفظم  نب  دمحم  نب  رفظم  - 25

تردـق رخاوا  ناـسارخ و  رب  ناـیهاشمزراوخ  يهطلـس  اـب  رـصاعم  وا  یکدوک  نارود  دـمآ . اـیند  هب  سوـط  رد  یناریا  مجنم  نادیـضایر و 
. دوب يرجنس ) كولم   ) ناسارخ يهقجالس 

مجنم و کـی  ناونع  هب  تخومآ و  ناـسارخ  يهیماـظن  سرادـم  رد  سپـس  سوـط و  رد  ادـتبا  ار  موـجن  تایـضایر و  یـسوط  نیدـلافرش 
درک . رفس  قارع  هب  روهشم ، نادیضایر 

هک ياهیماظن  سرادم  رد  وا  دوب . يرجنس ) كولم   ) ناسارخ نایقوجلـس  تنطلـس  رخاوا  اب  رـصاعم  یـسوط  نیدلافرـش  لیـصحت  راگزور 
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همادا نآ  تیلاعف  زین  نامز  نیا  رد  دوب و  هداهن  ناینب  دادـغب و ... روباشین ، سوط  ریظن  قارع  ناریا و  فلتخم  طاـقن  رد  کـلملاماظن  هجاوخ 
تخادرپ . يزومآملع  هب  تشاد ،

یموجن لیاسم  لح  تهج  رازبا  عارتخا  یشیدناهراچ و  نینچمه  تایـضایر و  موجن و  مولع  يهنیمز  رد  هژیو  هب  ناگتـشذگ  راثآ  يهعلاطم 
دوب . یسوط  نیدلافرش  يهدمع  تالاغتشا  زا 

موجن رد  رحبت  زارحا  زا  سپ  دیسر . رحبت  يهجرد  هب  نآ  رد  تخومآ و  ار  موجن  تایضایر و  ناسارخ ، ياههیماظن  رد  یسوط  نیدلافرش 
تخادرپ . نادمه  زین  دادغب و  لصوم ، قشمد ، ياهرهش  رد  سیردت  رفس و  هب  تایضایر  و 

قیرط  » عارتـخا ریجبلاباـصن  باـتک  رد  زین  ینیدراـم  سولف  نبا  تسا . یطخ  بالرطـسا  هلمج  زا  یموجن  تـالآ  رازبا  یخرب  عرتـخم  يو 
تسا . هداد  تبسن  یسوط  نیدلافرش  هب  ار  موس  هجرد  يددع  تالداعم  لح  شور  ینعی  لودج »

هنیمز نیا  رد  یتافیلأت  يهیهت  دشیم و  حرطم  بالط  طسوت  موجن  تایـضایر و  يهنیمز  رد  هک  یتالاؤس  هب  ییوگخـساپ  قیقد و  يهعلاطم 
دوب . یسوط  نیدلا  فرش  يهرمزور  ياهتیلاعف  زا 

نیمای نب  لضفلاوبا  دیآیم . رامش  هب  یسوط  نیدلافرش  درگاش  لصوم  رد  یلصوم ، روهشم  مجنم  نادیضایر و  سنوی  نبا  نیدلالامک 
تخومآ . تمکح  یضایر و  یسوط  نیدلافرش  رضحم  رد  هیروس  بلح  رهش  رد  یبلح  يدوهی 

تالداعم عاونا  لح  يربج و  دادعا  میـسقت  برـض و  هب  ربج ، رد  تشاد . رحبت  یـضایر  ملع  نوگانوگ  ياههخاش  رد  یـسوط  نیدلافرش 
يهمه رد  تشاد و  رایـسب  هقالع  دوب ، وا  دوخ  عادبا  هک  یطخ  بالرطـسا  هب  موجن  رد  يزاوتم و  طوطخ  ثحب  هب  هسدـنه  رد  موس ، هجرد 

هب وا  درکیم . یگدنز  نادمه  رد  رمع  رخاوا  رد  یسوط  نیدلافرـش  دوب . دمآراک  تالآرازبا  دیدج و  ياههار  عادبا  یپ  رد  اههنیمز  نیا 
تشذگرد . ای 591  لاس 592 

زا : تسا  ترابع  يو  راثآ  هلمج  زا 
هیولعلا  راثآلا  - 1

هیماظنلا  هسردملاریما  هلاس  هلأسم  باوج  - 2
يهخـسن ود  هلاسر  نیا  زا  تسا . نیعم  تبـسن  هب  هقنروذ  هس  لیطتـسم و  کی  هب  عبرم  کی  حطـس  میـسقت  رـصتخم ، يهلاـسر  نیا  عوضوم 

تسا . دوجوم  ( or 14  ) ندیل رد  يرگید  و  ( Smith ms or 47  ) ایبملک رد  یکی  یطخ 
یطخلا  بالرطسا  یف  هلاسر  - 3

لکش هب  جردم  یبوچ  هکت  زا  تسا  هدوب  ترابع  هک  تسا  یطخ  بالرطسا  هب  موسوم  عیدب  بالرطـسا  یعون  عرتخم  یـسوط  نیدلافرش 
راک هب  رادخاروس  شکطخ  کی  الود و  نامـسیر  کی  اب  ار  بالرطـسا  نیا  یـسوط  تسا . هتفای  ترهـش  زین  یـسوط  ياـصع  هب  هک  اـصع 

تسا . هدوتس  هدرک و  نایب  ار  نآ  يریگراک  هب  نتخاس و  شور  رضاح  يهلاسر  رد  یسوط  تسا . هدربیم 
همسقلا  برضلا و  یلع  ناهربلا  یف  هلاسر  - 4

تسا . دوجوم  نارهت  هاگشناد  هرامش 6911/ه  يهعومجم  رد  هحفص ) راهچ  رد   ) رصتخم يهلاسر  نیا  یطخ  يهخسن 
نایقتلیال  نابرقی و  نیذلا  نیطخلا  یف  هلاسر  - 5

دشابیم و نیرطقلايواستم  یلولذه  بناجم  طخ  نآ  عوضوم  تسا و  دوجوم  ایفوصایا 2/2646 )  ) لوبناتسا رد  هلاسر  نیا  یطخ  يهخسن 
تسا . یسوط  نیدلافرش  يهلباقم  ربج و  باتک  زا  یتمسق  رصتخم  يهلاسر  نیا  ًارهاظ 

هلباقم ) ربج و  باتک   ) تالداعملا یف  - 6
دروم ار  موس  هجرد  يددع  تالداعم  عاونا  باتک  نیا  رد  نیدلافرش  تسا . یسوط  نیدلافرـش  يهدشهتخانـش  رثا  نیرتمهم  باتک  نیا 

تسا . هداد  رارق  قیقحت 
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عبانم :
، یهاگـشناد رـشن  زکرم  نارهت : مود ، پاچ  مهدزای ، هدس  ات  موس  هدـس  زا  یمالـسا  هرود  نانادیـضایر  همانیگدـنز  ینابرق ، مساقلاوبا  . 1

1375

( یلماع نیسحدمحم  نیدلا  ءاهب  مالسالا  خیش   ) یئاهب خیش  - 26

نانبل کبلعب  رهش  رد  لاس 925  هام  نمهب  هبنش 29  هس  زور  بورغ  رد  یئاهب  خیـش  هب  فورعم  یثراح  دمـصلادبع  نیدلازع  خیـش  دنزرف 
یئاج هب  يو  هداعلا  قراخ  غوبن  دیدرگ . یـسدنهم و ...  هقف ، تایبدا ، موجن ، یـضایر ، مولع  نامـسآ  كانبات  يهراتـس  اهدعب  دش و  دـلوتم 

رد عایج  یلاها  زا  نیدـلاءاهب  دادـجا  دوب . ولج  فراعتم  دـح  زا  شیب  شدوخ  رـصع  نامز و  زا  وا  ياهراک  بلاطم و  لـئاسم و  هک  دیـسر 
ع)  ) یلع لآ  نایقتم و  يالوم  هب  بصعتم و  نایعیـش  زا  هدوب و  ینادْـمَه  اـهنآ  بسن  لـصا و  هک  دنتـسیزیم  هیروس  ماـش و  نیب  ياهیحاـن 

. دنتشاد ینطاب  یگتسبلد 
یلماع دمحا  نب  یلع  نیدـلانیز  هعیـش  فورعم  ياوشیپ  يهباحـص  نادرگاش و  زا  گرزب و  خـیاشم  هعیـش و  ناربهر  زا  ییاهب  خیـش  ردـپ 
هارمه هب  یکدوک  رد  زین  نیدـلاءاهب  دـمآ . ناریا  هب  لاس 938  هب  یناث  دیهـش  ندش  هتـشک  زا  سپ  هک  تسا  یناث  دیهـش  هب  روهـشم  یلبج 

دیزگ . ینکس  دوب  هعیش  نادنمشناد  عمجت  زکرم  هک  نیوزق  رهش  ینعی  ناریا  تختیاپ  رد  دمآ و  ناریا  هب  لماع  لبج  زا  شردپ 
هب شردـپ  هارمه  هب  یئاهب  خیـش  درک ، لقتنم  ناهفـصا  هب  ار  شتختیاـپ  ساـبع  هاـش  هک  یماـگنه  دـندوب و  نیوزق  رد  هداوناـخ  نیا  یتدـم 

تفرگ و ارف  ردپ  دزن  رد  ار  ثیدح  ریـسفت و  یبرع ، دوب . مولع  يریگارف  لوغـشم  رایـسب  شـشوک  یعـس و  اب  یئاهب  خیـش  دنتفر . ناهفـصا 
دمحم نب  لضف  انالوم  زا  ار  یضایر  و  قطنم » رد  هیـشاح   » باتک بحاص  يدزی  هللادبعالم  زا  ار  لوقنم  مولع  زا  یتمـسق  مالک و  تمکح ،

رـصم نیطـسلف و  قشمد ، ناتـسناغفا ، ياهرهـش  مدرم  اب  تخادرپ و  تحایـس  ریـس و  هب  یناوج  رد  يو  تخومآ . سدـقم  دهـشم  رد  ینیئاق 
هب جح  ماجنا  يارب  لاس 955  رد  یئاهب  خیـش  تشادرب . ياهلیبق  تیلم و  موق و  ره  نمرخ  زا  ار  تفرعم  شناد و  رابرپ  يهشوت  تخیمآرد و 

هدایپ و ياپ  اب  يوفـص  سابع  هاش  هارمه  هب  لاس 978  رد  سپـس  دومن و  زاغآ  زاجح  هب  ار  دوخ  مود  رفـس  لاسرد 963  درک و  رفـس  هکم 
ياملع نادنمـشناد و  هجوت  دروم  وا  قیمع  تاعالطا  تواکذ و  شوه و  دیدرگ . سدـقم  دهـشم  مزاع  دوش  یبکرم  رب  راوس  هکنآ  نودـب 

ار وا  دوب  تقو  مالسالا  خیش  هک  راشنم  خیـش  مانب  یهیقف  هک  يروط  هب  دش ، هدوزفا  شترهـش  هب  زور  هب  زور  هجیتن  رد  تفرگ و  رارق  تقو 
بوصنم وا  ینیشناج  هب  یئاهب  خیش  راشنم  خیش  تشذگرد  زا  سپ  دروآرد و  یئاهب  خیش  دقع  هب  ار  شرتخد  باختنا و  دوخ  ینیـشناج  هب 

رد تشاد  یفاک  يهرهب  يرونخس  تردق  زا  نوچ  دوب و  هتسجرب  یسدنهم  نادیضایر و  بیدا ، هیقف ، فراع ، میکح  یئاهب ، خیش  دیدرگ .
ماـقم هب  شتیبوبحم  تاـمولعم و  هب  هجوت  اـب  هک  اـجنآ  اـت  درک  بسک  ار  يداـیز  نارادـفرط  یملع  یـسایس و  یبدا و  سلاـجم  لـفاحم و 

رد يدیشروخ  لاس 1000  رد  يو  تسا . هلاسر  باـتک و  دودح 88  رد  هدـنام  ياج  رب  وا  زا  هک  یتافیلأت  هعومجم  دـش . بوصنم  ترازو 
يهزوم بنج  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  رهطم  دقرم  راوج  رد  ار  وا  هزانج  شدوخ  تیـصو  رب  انب  تشذگرد و  ناهفـصا 

دندرک . نفد  سدق  ناتسآ 
 ... رفج و تئیه ، بالرطـسا ، هسدنه ، ربج ، تایـضایر ، تایبدا ، هیارد ، لاجر ، ثیدح ، ریـسفت ، لوصا ، هقف ، فلتخم  مولع  رد  ییاهب  خیش 

زا : دنترابع  شراثآ  زا  یخرب  تشون . یبرع  یسراف و  ياهنابز  هب  یناوارف  راثآ 
هیهلالا  راونالا  تابثا  - 1

جحلا  موصلا و  ةوکزلا و  ةالصلا و  ةراهطلا و  یف  سمخلا  تایرشع  ینثال  - 2
جحلا . یف  هیرشع  ینثالا  - 3

تئیه  یبرع ، هفیحص -  ای  بالرطسالا  - 4
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هیمتاح  هفحت  ای  بالرطسا  - 5
تایضایر . باسحلا -  رحب  - 6

دش . پاچ  ناریا  دنه و  رد  هک  تسا  تئیه  ملع  رد  كالفالا -  حیرشت  - 7
هلبقلا  ۀهج  - 8

باسحلا ۀصالخ  - 9

یباراف يرهوج  دیعس  نب  سابع  - 27

يو دوب . روهشم  هسدنه  رد  یـسابع  يهفیلخ  نومأم  تفالخ  نامز  رد  موس  يهدس  لیاوا  مود و  يهدس  رخاوا  یناریا  مجنم  نادیـضایر و 
. تخادرپ دصر  هب  مالسا  ناهج  رد  هک  تسا  یناسک  نیتسخن  زا 

زا ار  اهنآ  نومأم  هک  دوب  یناریا  ریغ  هاگ  یناریا و  ًاتدمع  نادنمشناد  عمجت  لحم  یـسابع  يهفیلخ  نومأم  تفالخ  لیاوا  راگزور  رد  ورم 
زین ناوج  نایوجشناد  زا  يو  دناوخیم . ارف  ورم  هب  ینید  یفسلف و  یملع و  نوگانوگ  لئاسم  رد  هرظانم  يارب  دوخ  يروتارپما  طاقن  یصقا 

درک . لیصحت  هب  زاغآ  يرهوج  دیعس  نب  سابع  هک  دوب  یطیارش  نینچ  رد  درکیم . تیامح 
نانچ تخادرپ و  موجن  هسدنه و  ياهفرح  لیصحت  هب  ینید  مولع  یـسراف و  تایبدا  نآرق ، یبرع ،) نابز   ) یتامدقم مولع  مامتا  زا  سپ  يو 

دش . هداد  تکرش  قشمد  رد  دادغب و 211  رد  لاس 208  یموجن  ياهدصر  رد  هک  دش  داتسا  مولع  نیا  رد 
یبرع هب  يولهپ  تیرکسناس و  يرصم ،)  ) یطبق ینانوی ، مولع  يهمجرت  تضهن  زاغآ  اب  رصاعم  يرهوج  دیعس  نب  سابع  لیصحت  راگزور 

ورم و ياج  ياج  راـبرد و  رد  هرظاـنم  ثحب و  قیقحت و  یملع  لـفاحم  نومأـم  تسد  رد  شناد  يهیحور  ریثأـت  تحت  زین  نآ  زا  شیپ  دوب .
دوب . هدش  لیکشت  ناسارخ 

سیردـت هب  قشمد  دادـغب و  رد  دایز  لامتحا  هب  اما  تسا  هدـماین  يرهوج  دیعـس  نب  سابع  سیردـت  نادرگاش و  زا  یماـن  عباـنم  رد  هچرگ 
نیدلاریـصن هجاوخ  هلمج  زا  دوخ  زا  سپ  نادنمـشناد  يامنهار  اههنیمز  نیا  رد  وا  بتک  هک  هژیو  هب  تسا ، هتخادرپیم  زین  هسدنه  موجن و 

دش . یسوط 
دنمهقالع راثآ  نیا  حرش  سدیلقا و  هلمج  زا  هسدنه  موجن و  رد  ناینانوی  راثآ  يهعلاطم  هب  موجن ، دصر  رانک  رد  يرهوج  دیعـس  نب  سابع 

دادیم . رارق  لیلحت  یفاکشوم و  دروم  ار  سدیلقا  تایرظن  دوب و 
رد یـسمش  يرجه  موس  يهدـس  طساوا  رد  ًالامتحا  يو  اما  دـننکیمن ، نایب  ار  يرهوج  دیعـس  نب  سابع  تشذـگرد  قیقد  خـیرات  عباـنم ،

تسا . هتشذگ 
زا : تسا  ترابع  يو  راثآ  هلمج  زا 

سدیلقا  باتکلا  حالصا  - 1
نیا زا  یتمـسق  هیزاوملا » طوطخلا  یف  کشلا  نع  هیفاشلا   » يهلاسر رد  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  اما  تسا ، هتفر  نیب  زا  باتک  نیا  لصا 

تسا . هدرک  لقن  يرهوج  دیعس  نب  سابع  لوق  زا  ار  بتک 
سدیلقا  باتک  نم  هسماخلا  هلاقملا  یف  تارایز  - 2

یطخ يهخـسن  نآ  يهلمج  زا  تسا . دوـجوم  سدـیلقا  باـتک  زا  مجنپ  يهلاـقم  نوـماریپ  یـسدنه  يهلاـسر  نـیا  زا  یطخ  يهخـسن  دـنچ 
تسا . يهرامش 284/1  هب  هحفص  راهچ  رد  نارهت  هاگشناد  تایبدا  يهدکشناد 

سدیلقا  نم  یلوالا  هلاقملا  یف  اهداز  یتلا  لاکشالا  باتک  - 3
سدـیلقا یـسدنه  باتک  لوا  يهلاقم  هب  هدرک و  لح  عادـبا و  ار  هسدـنه  هب  طوبرم  لئاسم  یخرب  باتک  نیا  رد  يرهوج  دیعـس  نب  سابع 
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تسا . هدوزفا 
سدیلقا  باتک  ریسفت  باتک  - 4

تـسادیپ شماـن  زا  هکناـنچ  تسا و  هدـمآ  میدـن  نبا  رثا  تسرهفلا  باـتک  رد  تسین  تسد  رد  نآ  زا  يرثا  نوـنکا  هـک  باـتک  نـیا  ماـن 
تسا . هسدنه  يهرابرد  سدیلقا  لوصا  باتک  رب  يریسفت 

عبانم :
رـشن زکرم  نارهت : مود ، پاـچ  يرجه ، مهدزاـی  هدـس  اـت  موـس  هدـس  زا  یمالـسا  هرود  نانادیـضایر  همانیگدـنز  یناـبرق ، مساـقلاوبا  . 1

ص 21516 ، 1375 یهاگشناد ،

یناجنز یجرزخ  میهاربا  نب  باهولادبع  نیدلازع  - 28

، تغل فرـص ، ملع  رد  يو  تسا . هتفر  زیربت  هب  اـجنآ  زا  دادـغب و  هب  دـعب  هتـسیزیم و  لـصوم  رد  ادـتبا  وا  دوب . یناریا  دنمـشناد  بیدا و 
فینصت وا  شهاوخ  هب  موجن )  ) تئیه ملع  رد  ار  دوخ  يهرکذت  باتک  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  تسا . هتشاد  تسد  موجن  نایب و  یناعم ،

ناخلیا نیلوا  وکاله  تسد  هب  رهـش  نآ  حـتف  نراقم  ات  هدـینارذگیم و  دادـغب  رد  ار  دوخ  رمع  رخاوا  يو  دـناهتفگ ، عباـنم  هکناـنچ  درک .
. تسا هدش  لوتقم  دادغب  حتف  يهعقاو  رد  ایوگ  هتسیزیم و  اجنآ  رد  ناریا ، لوغم 

زا یقفو ) ياهعبرم   ) ناوت رزج و  تایـضایر ، بالرطـسا ، موجن ، نایب ، یناعم و  تغل ، فرـص ، نوچ  نوگانوگ  مولع  رد  عیـسو  تاـعلاطم 
درک . فرص  هار  نیا  رد  ار  دوخ  رمع  رتشیب  هک  دوب  باهولادبع  نیدلازع  يهقالع  دروم  ياهراک 

تـسا هدماین  یناجنز  یجرزخ  میهاربا  نب  باهولادبع  نیدلازع  طسوت  یبصنم  یلامتحا  يدـصت  زا  يرکذ  یخیرات  ای  یبدا  عبنم  چـیه  رد 
تسا . روکذم  ياهرهش  رد  وا  یلامتحا  سیردت  وا و  یملع  ياهيرگوجتسج  زا  ناشن  زیربت  لصوم و  دادغب ، هب  يو  ياهترفاسم  اما 

نوچ یمولع  يهرابرد  وا  فیناصت  اما  دـناهدرواین ، یجرزخ  میهاربا  نب  باهولادـبع  نیدـلازع  یـشزومآ  ياهتیلاعف  زا  یقیقد  رکذ  عبانم 
يو رگید  راـثآ  رگید  يوس  زا  تسا . هتفرگیم  رارق  وا  زا  سپ  وا و  راـگزور  نایوجـشناد  يهدافتـسا  دروم  ناـیب ، یناـعم و  تغل ، فرص ،

تسا . هتفرگ  رارق  یناشاک  نیدلادامع  هلمج  زا  وا  زا  سپ  نادنمشناد  هجوت  دروم 
ياهوگتفگ ترشاعم و  رگیدکی  اب  ًالامتحا  دوب و  رصاعم  یناجنز  یجرزخ  میهاربا  نب  باهولادبع  نیدلازع  اب  یسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ 

دناهتشاد . یملع 
میهاربا نب  باهولادبع  نیدلازع  تافو  خـیرات  یمالـسا  يهرود  نانادیـضایر  يهمانیگدـنز  باتک  فلؤم  ینابرق  مساقلاوبا  رتکد  هچرگ 

لوغم ناخوکاله  تسد  هب  دادغب  حـتف  يهعقاو  رد  ایوگ  هک  دـسیونیم  همانتغل  زا  لقن  هب  تسا ، هتـشاگن  لاس 641  ار  یناـجنز  یجرزخ 
تسا . هداد  خر  لاس 637  رد  هعقاو  نیا  تسا و  هتشذگرد 

زا : تسا  ترابع  يو  راثآ  هلمج  زا 
یناجنز  نیدلازع  ياهفینصت  - 1

ییاهفینـصت نیماضم ، نیمه  رد  دوب و  داتـسا  نایب  یناـعم و  تغل ، فرـص ، ملع  رد  یناـجنز  یجرزخ  میهاربا  نب  باهولادـبع  نیدـلازع 
تسا . هدمآیم  شراگزور  نابیدا  نازومآنابز و  راک  هب  هک  تسا  هدورس 

ماتلا  قفولا  هلاسر  - 2
هلاسر نیا  یناشاک  نیدلادامع  تسا . دوجوم  لوبناتسا  رد  نآ  یطخ  يهخـسن  تسا ، یقفو  ياهعبرم  يهرابرد  دادعا و  ملع  رد  هلاسر  نیا 

تسا . دوجوم  ناجنز  رد  همجرت  نیا  يهخسن  هدرک و  همجرت  یسراف  نابز  هب  قافوا  دادعا و  اب  ار 
بالرطسا  رد  هلاسر  - 3
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نیا یناجنز  یجرزخ  میهاربا  نب  باهولادبع  نیدلازع  تسا ، هتشون  ناملکورب  لراک  هکنانچ  اما  مینادیمن ، ار  هلاسر  نیا  قیقد  مان  هچرگ 
تسا . هتشون  بالرطسا  ندرب  راک  هب  یگنوگچ  يهرابرد  ار  هلاسر 

عبانم :
رـشن زکرم  نارهت : مود ، پاـچ  يرجه ، مهدزاـی  هدـس  اـت  موـس  هدـس  زا  یمالـسا  هرود  نانادیـضایر  همانیگدـنز  یناـبرق ، مساـقلاوبا  . 1

ص 3072  ، 1375 یهاگشناد ،
1375 یگنهرف ، ياهشهوژپ  رتفد  نارهت : هاگن ، کی  رد  ناریا  خیرات  نویامه ، لیمکت  رصان  . 2

يدنقرمس دمحم  نب  یلع  نیدلا  ءالع  - 29

دش و دلوتم  دنقرمـس  رد  يو  دوب . گیب  غلا  یچـشوق  شردـپ  دوب . یناریا  نادیـضایر  مجنم و  دنمـشناد ، یچـشوق » یلع  الم   » هب فورعم 
رد هک  خرهاش ) ناطلس  رسپ  يرومیت  يهدازهاش   ) گیب غلا  دوب و  دنقرمس  يهسردم  سردم  هک  یمور  هدازیضاق  زا  ار  تایضایر  تئیه و 

تـشگزاب زا  سپ  تفر و  زین  ناـمرک  هب  دوـخ  تاـمولعم  لـیمکت  يارب  یچـشوق  هک  دناهتـشون  تفرگ . ارف  تـشاد ، تـسد  یـضایر  نوـنف 
هجوت دروم  زیربت  رد  وا  دومن . عورـش  یگیب  غلا  جـیز  ناگراتـس و  دـصر  يهنیمز  رد  ار  گـیب  غلا  اـب  دوخ  يراـکمه  یموجن و  تاـقیقحت 

ناجیابرذآ هب  تیقفوم  اب  هتفر و  لوبناتسا  هب  حتاف  دمحم  ناطلـس  اب  حلـص  دقع  يارب  يو  يوس  زا  تفرگ و  رارق  ولنویوق  قآ  نسح  نوزوا 
رد تخادرپ و  یبتک  فیلأت  سیردت و  هب  ایفوصایا  يهسردم  رد  تفر و  لوبناتـسا  هب  حـتاف  دـمحم  ناطلـس  توعد  هب  اهدـعب  اما  تشگزاب 

. تشذگرد اج 853  نامه 
گرم زا  سپ  دش و  هتفریذـپ  یگدـناوخدنزرف  هب  هک  دوب  بوبحم  گیب  غلا  هدازهاش  دزن  نادـنچ  يدنقرمـس  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  ءالع 

دش . بوصنم  دنقرمس  يهناخدصر  تیریدم  هب  یمور ، هدازیضاق  شداتسا 
تسا . يرومیت  دهع  نادیضایر  مجنم و  نیرتروهشم  نیرتگرزب و  یناشاک  دیشمج  نیدلا  ثایغ  يدنقرمس ، نیدلا  ءالع  نارصاعم  زا 

موجن و سیردت  هب  گیب  غلا  يهرود  رد  دنقرمـس  يهناخدـصر  تسایر  رب  هوالع  دایز  لامتحا  هب  يدنقرمـس  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  ءالع 
سردم تمس  اب  ًامسر  زین  رمع  رخاوا  رد  ینامثع  روشک  رد  يو  تماقا  ماگنه  رد  تسا . هدوب  لوغـشم  دنقرمـس  يهسردم  رد  زین  یـضایر 

تخادرپیم . تایضایر  موجن و  سیردت  هب  ایفوصایا  يهسردم 
روشک نآ  مولع  طسب  رد  دوب و  میدق ) ینامثع   ) زورما يهیکرت  روشک  رد  موجن  ناملعم  نیتسخن  زا  يدنقرمس  دمحم  نب  یلع  نیدلا  ءالع 

دش . هدناسانش  هیکرت  رد  یچشوق  يهلیسو  هب  دوب ، هدش  عارتخا  یناشاک  دیشمج  نیدلا  ثایغ  طسوت  هک  يراشعا  ياهرسک  دیشوک .
يروما زا  باسح  ملع  موجن و  رد  يّدج  تاقیقحت  ماجنا  تایضایر و  موجن و  يهنیمز  رد  یسرد  باتک  فیلأت  ناگتشذگ ، راثآ  يهعلاطم 

داد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  يدنقرمس  دمحم  نب  یلع  نیدلا  ءالع  تقو  زا  يرایسب  هک  دوب 
« رمقلا لاکشا  لح   » يهلاسر تشگزاب  زا  دعب  دوب ، هتفر  نامرک  هب  لیصحت  يارب  گیب  غلا  هزاجا  نودب  یناوج  رد  نوچ  یچـشوق  یلع  الم 

دمحم ناطلـس  رابرد  رد  ینامثع  رد  رمع  رخاوا  رد  یچـشوق  یلع  الم  تفرگ . رارق  نیـسحت  هجوت و  دروم  رایـسب  درک و  میدـقت  يو  هب  ار 
تئیه . رد  هیحتف  يهلاسر  يرگید  باسح و  رد  هیدمحم  يهلاسر  یکی  تشون : حتاف  دمحم  ناطلس  مان  هب  باتک  ود  تسیزیم و  حتاف 

زا : تسا  ترابع  يو  راثآ  هلمج  زا 
تئیه  رد  ياهلاسر  . 1

هدیسر پاچ  هب  اهراب  هک  تسا  هدوب  روهشم  یسرد  باتک  عقاو  رد  هک  تسا  هتشاد  یـسراف  نابز  هب  تئیه  رد  ياهلاسر  یچـشوق  یلع  الم 
تسا . هدش  هتشاگن  یفوتم 950 )  ) يرال نیدلا  حلصم  خیش  طسوت  هلاسر  نیا  رب  یحرش  تسا .

رمقلا  لاکشا  لح  هلاسر  . 2
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غلا هدازهاش  هب  نامرک  رفـس  زا  یچـشوق  یلع  الم  تشگزاب  زا  سپ  هک  دزادرپیم  رامقا  رمق و  ثحب  هب  تسا و  تئیه  يهرابرد  هلاسر  نیا 
تسا . هدش  میدقت  گیب 

هسدنه  باسح و  رد  هلاسر  . 3
دوشیم . يرادهگن  نارهت  هاگشناد  يزکرم  يهناخباتک  رد  یسراف و  نابز  هب  هلاسر  نیا 

هسدنه  رد  هلاسر  . 4
نابز هب  ًالامتحا  هک  تسا  هدش  دای  یچـشوق  یلع  الم  يهلاسر  زا  يهحفص 45 ) رتفد 3 ،  ) نارهت هاگشناد  يزکرم  يهناخباتک  يهیرـشن  رد 

تسا . یسراف 
هیحتف  يهلاسر  . 5

مریم هک  یحرش  هارمه  هب  هخسن  تسا . هدش  میدقت  حتاف ) دمحم  ناطلس   ) ینامثع مود  دمحم  ناطلس  هب  فیلأت و  یبرع  نابز  هب  هلاسر  نیا 
تسا . دوجوم  سیراپ  رد  تسا ، هتشاگن  نآ  رب  یچشوق  یلع  الم  يهداون  یبلچ 

باسح  رد  هیدمحم  يهلاسر  . 6
جنپ رد  لوا  نف  دشاب . نف  ود  لماش  هک  تسا  یقاب  یطخ  يهخـسن  دنچ  تسا ، ینامثع  حتاف  دـمحم  ناطلـس  مان  هب  هک  یبرع  هلاسر  نیا  زا 

رد مود  نف  باسح .) رد  نوگانوگ  دعاوق  هلباقم ، ربج و  نیاطخ ، قیرط  هب  تالوهجم  جارختسا  دنه ، لها  باسح  نامجنم ، باسح   ) هلاقم
ماسجا ) تحاسم  ریدتسم ، حوطس  تحاسم  يوتسم و  حوطس  طوطخ و  تحاسم   ) هلاقم هس 

گیب  غلا  جیز  حرش  . 7
تسا . یمالسا  ياروش  سلجم  يهرامش 6375  يهخسن  هلمج  زا  یطخ  يهخسن  دنچ  ياراد  یسراف و  نابز  هب  حرش  نیا 

یسراف ) باسح  باسحلا =  ةدبز   ) باسحلا نازیم  . 8
رد میجنت  باسح  باب ، ود  همدقم و  کی  رد  يدنه  باسح  زا : دنترابع  هک  تسا  هدش  هتـشاگن  هلاقم  هس  رد  یـسراف و  نابز  هب  باتک  نیا 

یگنـس پاچ  هب  نارهت  رد  باسحلا  نازیم  ناونع  هب  راب  ود  باتک  نیا  باب ، هس  همدـقم و  کی  رد  تحاسم  باـب و  شـش  همدـقم و  کـی 
سلجم هناخباتک  نارهت ، هاگـشناد  يزکرم  يهناخباتک  يوضر و  سدق  ناتـسآ  ياههناخباتک  رد  نآ  زا  یطخ  يهخـسن  نیدـنچ  هدیـسر و 

تسا . دوجوم 
عبانم :

رـشن زکرم  نارهت : مود ، پاـچ  يرجه ، مهدزاـی  هدـس  اـت  موـس  هدـس  زا  یمالــسا  هرود  نانادیــضایر  همانیگدـنز  یناـبرق ، مساـقلاوبا  . 1
صص 361-3 ، 1375 یهاگشناد ،

هداز نسح  همالع  - 30

دنچ دزن  ار  نتـشون  ندـناوخ و  تامّدـقم  نآرق و  یکدوک  نارود  رد  دوشگ . ناهج  هب  هدـید  لمآ  رهـش  رد  هامریت 1307 ه.ش  مراهچ  رد 
نابز و تامّدقم  اجنآ  رد  دیدرگ و  لیصحت  لوغشم  لمآ  هیملع  يهزوح  رد  نارود  نیا  ندش  يرپس  زا  سپ  تفرگ . ارف  راگزیهرپ  يوناب 

. تخومآ تقو  دیتاسا  زا  یسیونشوخ  اب  هارمه  ار  یبرع  تایبدا 
ریاس هعمل و  تفای و  روضح  یناساول  دمحا  دیـس  اقآ  یلمآ و  یقتدمحم  خیـش  هّللاۀیآ  سرد  تاسلج  رد  دـمآ و  نارهت  هب  لاس 1329  رد 

، ینیوزق یعیفر  ینایتشآ ، دمحا  ازریم  رضحم  رد  ار  ینید  فراعم  مولع و  يریگارف  رهش  نیا  رد  تفرگ . دای  ناراوگرزب  نیا  دزن  ار  سورد 
زا ار  رفج  صوصخ  هب  هبیرغ  مولع  دـمآ و  شردارب  ییاـبطابط و  همـالع  یـسرد  يهزوح  هب  مق  رد  دومن و  يریگیپ  ینارعـش و ...  همـالع 

تفرگ . ارف  یضاق  يدهمدیس  رضحم 
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. دـنوریم رامـش  هب  لامک  لضف و  ملع و  ياهبنارگ  رهوگ  راگزور و  رداون  غباون و  زا  یلمآ  هدازنسح  هّللاۀـیآ  ملاع  هیقف  فراع و  میکح 
، لاجر نافرع ، تمکح و  لوصا ، هقف و  یمالـسا ، مالک  ثیدـح ، هغـالبلا و  جـهن  ریـسفت ، نآرق و  نوچ  یمولع  رد  هیاـمنارگ  روشناد  نیا 

نیا زا  يرایسب  رد  تسا . هدومن  سیردت  هتـشاد و  رحبت  هبیرغ  مولع  تئیه و  موجن ، رعـش ، تایبدا و  یـسیونشوخ ، شراگن و  تایـضایر ،
دشابیم . يروآون  کبس و  بحاص  فراعم  نیا  زا  یخرب  رد  هدوب و  رظن  بحاص  اههتشر 

ناونع و بحاص  ریهاشم  يهرطاخ  دـیآ و  رامـش  هب  نونفوذ  یملاع  عماـج و  یتیـصخش  ناونع  هب  ناـشیا  هک  هدـش  بجوم  اـهیگژیو  نیا 
تسا . ینافرع  یمسر و  مولع  زا  رادروخرب  لمع و  ملع و  عماج  وا  دنک ، یعادت  ناهذا  رد  ار  فلس  هتسجرب  ياملع 

، ینارعـش نسحلاوبا  یلمآ ، یقتدـمحم  مارگ  تاـیآ  نوچ  یناـگرزب  رـضحم  كرد  هک  تسا  يوزوح  ناـگتفایتیبرت  زا  رداـن  ياهنومن  وا 
هل مظعم  زا  یهلا  نسحدـمحم  شردارب  ییاـبطابط و  همـالع  یناـیتشآ ، دـمحا  ازریم  ینوـت ، لـضاف  ياهشمق ، یهلا  يدـهم  ینیوزق ، یعیفر 

تسا . هتخاس  لیدبیب  یتیصخش 
زا : تسا  ترابع  يو  راثآزا  یخرب 

ینیوکت  تیالو  - 1
ردق  ربج و  در  رد  رثألا  ریخ  - 2

مالسلا  اهیلع  همطاف  ردقلاۀلیل و  - 3
ۀمامإلا  یف  ۀلاسر  - 4

بابرألا  ّبر  باتک  فیرحت  مدع  یف  باطخلا  لصف  - 5
ایؤرلا  لوح  ۀلاسر  - 6

سفن  تفرعم  رد  ثیدح  لهچ  حرش  - 7
ۀلبقلا  تقولا و  ۀفرعم  سورد  - 8

نوحبسی  کلف  یف  ّلک  هلاسر  - 9
داعبا  یهانت  رد  ياهلاسر  - 10

ینوریبلل  بالرطصألا  ۀعنص  یف  باعیتسإلا  باتک  حیحصت  - 11
هنیدم  هلبق  تمس  نییعت  - 12

ۀّیدصر  ٍتالآ  یف  ۀّیدجسعلا  ۀفیحصلا  - 13
يرجهلا  خیراّتلا  علطم  یف  يّردلا  بکوکلا  - 14

ۀلبقلا  ۀفرعم  یف  ۀَّلِجألا  ۀفحت  قیلعت  - 15
امن  هلبق  امن و  بطق  هلاسر  - 16

یّلک  لیم  هلاسر  - 17
هریاد  ریسکت  هلاسر  - 18

رون  راسکنا  رظنم و  فالتخا  رد  يا  هلاسر  - 19
جوألا  نیزکرملا و  نیب  دُعبلا  نییعت  یف  ۀلاسر  - 20

قفّشلا  حبّصلا و  یف  ۀلاسر  - 21
یضایر  نونف  نوماریپ  ياهلاسر  - 22

یضایر  ياههتشر  رگید  تئیه و  سورد  - 23
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سدیلقا  لوصا  ریرحت  قیلعت  حیحصت و  - 24
سؤالانام  ِرَُکا  قیلعت  حیحصت و  - 25

سویسوذواث  ِرَُکا  ریرحت  قیلعت  حیحصت و  - 26
يرداهب  جیز  حرش  - 27

کیب  غلا  جیز  رب  يدنجریب  حرش  قیلعت  حیحصت و  - 28
یطسجم  ریرحت  قیلعت  حیحصت و  - 29

میوقت لوادج  جارختسا  - 30

ینارعش نسحلاوبا  خیش  گرزب  يهمالع  - 31

نارهت رد  لاس 1281  رد  ینارعش  نسحلاوبا  ازریم  تسا . يرجه  مهدراهچ  نرق  یمالسا  ریظن  مک  نادنمشناد  هتسجرب و  ياهتیـصخش  زا 
. تفای شرورپ  دمآ و  ایند  هب  رورپ ، شناد  یناحور و  ياهداوناخ  رد  و 

نارهت يورم  يهسردم  دراو  اهدعب  دوب . وا  ملعم  نیتسخن  شردپ  تقیقح  رد  تخومآ و  ینارهت ، دمحم  خیـش  شملاع ، ردـپ  دزن  ار  نآرق 
تخومآ . اهلاس  یط  ار  یضایر و ... هفسلف ، لوصا ، هقف ، قطنم ، یسراف ، برع ، تایبدا  تخادرپ . لیصحت  هب  دش و 

ازریم ققحم  میکح  نینچمه  درب . ماـن  یناـیتشآ  يدـهم  ازریم  جاـح  هللاۀـیآ  زا  ناوتیم  نارهت ، هیملع  يهزوـح  رد  وا  دـیتاسا  نیرتـفورعم  زا 
يهزوح رد  ینارعش  نسحلاوبا  ازریم  یضایر  داتسا  زین  نونفلاوذ  هللا  بیبح  دوب . دنمـشناد  دهاز و  يدرم  هک  دوب  وا  دیتاسا  زا  یمق  دومحم 

دوب . نارهت 
يدیتاسا رضحم  رد  درک و  راید  نآ  هب  يرفـس  دوب ، هدش  سیـسأت  هزات  مق  هیملع  يهزوح  هک  یناوج  يهرود  رد  ینارعـش  نسحلاوبا  ازریم 

تخادرپ . لیصحت  يهمادا  هب  يرون  یبنلادبع  خیش  جاح  و  هزوح ) سسؤم   ) يرئاح میرکلادبع  خیش  جاح  هللاۀیآ  نوچ 
هار رد  ار  وا  يهدارا  زگره  یلو  دوب  نیگنـس  رایـسب  وا  يارب  هثداح  نیا  داد . تسد  زا  ار  شراوگرزب  ملاع و  ردپ  هک  دوب  هلاس  ینارعش 26 

درکن . تسس  كولس ، ریس و  ملع و  لیصحت  يارب  سفنا  قافآ و  رد  ریس  شناد و  بسک  اهلاس 
رد اهتدـم  درک و  فرـشا  فجن  يهرطاخ  رپ  نهک و  يهزوح  گنهآ  مق ، سیـسأت  هزات  يهزوح  رد  لیـصحت  اهلاس  زا  سپ  هک  دوب  نیا 

ياـفوتم  ) يراـسناوخ بارتوبا  دیـس  فجن ، يهیملع  يهزوح  دـیتاسا  نیب  رد  دـش . گرزب  دـیتاسا  رـضحم  زا  يریگهرهب  هب  قفوم  اـج  نآ 
رب هوالع  تشاد و  ياهتسجرب  تیصخش  املع  نیب  رد  يراسناوخ  بارتوبا  دیـس  درک . دوخ  بوذجم  ار  ینارعـش  نارگید ، زا  رتشیب  ( 1306

دوب . انشآ  زین  تنس  لها  هقف  اب  هعیش ، فراعم  هقف و 
نارهت هب  یناـخ ، اـضر  دادبتـسا  جوا  رد  یلمع ، یناـفرع و  كولـس  ریـس و  یملع و  تالیـصحت  لـیمکت  زا  سپ  ینارعـش  نسحلاوبا  خـیش 

دسیونیم : هراب  نیا  رد  دوخ  وا  درک . كولس  ریس و  يهمادا  قیقحت و  سیردت ، غیلبت ، هب  عورش  تشگزاب و 
. متـشادرب هشوخ  ینمرخ  زا  متفرگب و  هرهب  یلمع  ره  زا  تشذـگب ...  موسر  تاحالطـصا و  ظفح  مولع و  لیـصحت  هب  بابـش  دـهع  نوچ  »

عبتت هب  ینامز  و  اردـصالم )  ) ِرافـسا و  انیـس ) نبا   ) تاراشا سیردـت )  ) تسارِد هب  ینامز  و  برع ، مجع و  زا  بدا  بتک  هعلاطم  هب  یهاـگ 
دمآ ...  رس  هب  دهع  نآ  ات  لوقعم  یضایر و  لئاسم  رد  قمعت  هب  یهاگ  لوصا و  هقف و  بتک  هیشحت  ریسفت و  هب  یتقو  رابخا ، ریسافت و 
سیطارق مـالخا و  قـفاوم  هتـسویپ  و  اـههوزج ) اـهرتفد و  هارمه   ) سیرارک رتاـفد و  مزـالم  هشیمه  رارکت  زور  رادـیب و  بش  زارد ، ناـیلاس 

و تعاـط ، لـمع و  رذـب  تفرعم  تسا و  تفرعم  يارب  ملع  هک  داد  ادـن  نیا  شوگ ، رد  بیغ  شورـس  ناـهگان  اهذـغاک ) اـهملق و  مدـمه  )
ایلوا .»... هب  لسوت  ادخ و  قیفوت  هب  رگم  ددرگن  رسیم  همه  نیا  دوشن و  صالخایب  تعاط 

زا ریغ  نابز -  نیدـنچ  اب  مالک و ...  نافرع ، یـضایر ، هفـسلف ، ثیدـح ، ریـسفت ، لوصا ، هقف و  رد  یفاک  تراهم  رب  هوالع  ینارعـش  همـالع 
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دوب : انشآ  یبرع -  یسراف و 
اب هعلاطم و  دوخ  ار  هسنارف  نابز  هب  هدش  همجرت  یمالسا  مولع  بتک  زا  يرایسب  تشاد و  طلست  ًالماک  هسنارف ، نابز  هب  ینارعـش  هسنارف : . 1

دومنیم . نییعت  ار  همجرت  مقس  تحص و  درکیم و  قیبطت  یلصا  نتم 
تشونیم . دناوخیم و  تسنادیم و  يردام  نابز  لثم  ار  یکرت  نابز  یکرت : . 2

تشاد . ییانشآ  مزال  فراعتم و  ردق  هب  زین  یسیلگنا  نابز  هب  يو  یسیلگنا : . 3
طلست مه  يربع  نابز  هب  فلتخم ، مولع  رد  تالاغتشا  تاعالطا و  تعسو  همه  نآ  اب  ینید  یملاع  هک  دشاب  زیگناتفگـش  دیاش  يربع : . 4

دوب . هتفرگ  ارف  يدوهی  یناحور  کی  زا  ار  نابز  نیا  ناشیا  دشاب ! هتشاد 
اهنآ : يهلمج  زا  درک . تیبرت  هیقف  میکح و  هنازرف و  ینادرگاش  شیوخ  تکربرپ  رمع  تدم  رد  ینارعش  نسحلاوبا  ازریم  همالع 

( 1283-1371  ) یلمآ مشاه  ازریم  هللاۀیآ  . 1
دمحم دیـس  سردم ، دیهـش  دزن  رد  دش و  نارهت  مزاع  تامدقم ، ییادتبا و  يهرود  ندنارذگ  زا  سپ  دـش و  دـلوتم  لمآ  ناتـسرهش  رد  وا 
يرئاح میرکلادبع  خیش  هللاۀیآ  زا  ار  لوصا  هقف و  یلاع  يهرود  تفر و  مق  هب  لاس 1305  رد  سپس  داد . لیصحت  همادا  ینارعش  ینباکنت و 

اقآ ینییان ، نیـسح  ازریم  رـضحم  رد  فجن  رد  زین  یتدم  دیـسر . داهتجا  يهجرد  هب  تفرگ و  ارف  يرمک  هوک  تجح  دمحم  دیـس  هللاۀیآ  و 
تخادرپ و لوـصا  هقف و  سیردـت  هب  مق  هـیملع  يهزوـح  رد  اـهلاس  وا  داد . لیـصحت  يهـمادا  یناهفـصا  نسحلاوـبا  دیـس  یقارع و  ءاـیض 

درک . تیبرت  دنمشناد  گرزب و  ینادرگاش 
یلمآ  يداوج  هللادبع  خیش  هللاۀیآ  . 2

تسا . يریسفت  یهقف و  یملع ، رثا  اههد  ياراد  مق ، هیملع  يهزوح  دیتاسا  زا  رصاعم و  گرزب  يهفسالف  نارسفم و  اهقف ، زا  يو 
یلمآ  هدازنسح  نسح  خیش  هللاۀیآ  . 3

مه تفرعم  شناد و  نامـسآ  رد  هک  رـصاعم ، ِکـلاس  فراـع  تئیه و  موجن و  رد  رحبتم  رعاـش و  بیدا ، نادیـضایر ، هیقف ، یهلا ، میکح 
 ... نافرع و تمکح ، یـضایر ، ریـسفت ، هقف ، يهنیمز  رد  ینارعـش  همـالع  رـضحم  زا  نارهت  رد  اـهلاس  ناـشیا  دـشخردیم . دیـشروخ  نوچ 

دراد . دای  هب  یهلا  داتسا  نآ  زا  یندینش  نیریش و  یتارطاخ  تسا و  هدرب  ناوارف  ياههرهب  هدرک و  هدافتسا 
ناج هب  ناج  نابآ 1352  مهدزاود  هبنـش  بش  رد  راختفارپ  یگدـنز  لاس  هس  داتفه و  زا  سپ  ریظنمک  دنمـشناد  ینارعـش ، همالع  ماجنارس 

دیدرگ . نوفدم  میظعلادبع  ترضح  یتوکلم  راوج  رد  تفگ و  کیبل  ار  قح  توعد  درک و  میلست  نیرفآ 
زا : تسا  ترابع  ینارعش  همالع  راثآ  هلمجزا 

اهنآ  حیضوت  راعشا و  بارعا  لماک و  حیحصت  اب  دلج  هد  رد  نایبلا  عمجم  رب  هیشاح  - 1
دلج  ود  رد  یفاص  ریسفت  لماک  حیحصت  - 2

دلج  هد  رد  نیقداصلا  جهنم  ریسفت  رب  تاقیلعت  یشاوح و  - 3
دلج  هدزاود  رد  یسراف  یبرع و  دهاوش  راعشا و  حیضوت  اب  يزار  حوتفلاوبا  ریسفت  لماک  حیحصت  یشاوح و  همدقم و  - 4

تایآ رد  تالامعتـسا  بسح  هب  ینآرق  ياههژاو  توافتم  یناـعم  یبلاـج  کبـس  هب  هک  نآرق  تاحالطـصا  فراـعملا  ةرئاد  یبوط ، رثن  - 5
تسا . یخیرات  یهقف و  قیقد  تاکن  یمالک و  یفسلف و  فلتخم  فراعم  يواح  هتفرگ و  رارق  ریسفت  دروم  هدش و  حرطم  فلتخم 

هیارد  ملع  رد  هلاسر  - 6
دیدج  تئیه  رب  ینتبم  نآ  تایلمع  نیهارب  يدنه و  جیز  هب  لمع  حرش  - 7

دیدج  تئیه  هب  هراشا  اب  كالفالا  حیرشت  كردتسم  هقیلعت و  - 8
هسنارف  نابز  زا  همجرت  نویرامالف ، تئیه  - 9
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. يزورهنابش میواقت  - 10

یناشاک بیبط  دومحم  نب  دوعسم  نب  دیشمج  نیدلاثایغ  - 32

هب يو  دیآیم . رامش  هب  ناریا  خیرات  رخافم  نیرتگرزب  زا  یمالسا و  يهرود  يهتسجرب  نادیـضایر  نیرخآ  نادباسح و  نیرتتسدربز 
. درک عارتخا  اهنآ  يارب  يرتهداس  دیدج و  ياهشور  تخادرپ و  باسح  یلـصا  لمع  راهچ  ماجنا  یمیدق  ياهشور  حیحـصت  لیمکت و 

دنمـشزرا باتک  تسناد . میـسقت ) برـض و  هژیوهب   ) باسح یلـصا  لمع  راهچ  ماجنا  ینونک  ياهشور  عرتخم  دیاب  ار  یناشاک  عقاو ، رد 
نایب یناور  بلاطم و  داوم و  عونت  یناوارف و  ثیح  زا  ار  نآ  تسا و  یتامدقم  تایضایر  يهرابرد  یسرد ، یباتک  باسحلاحاتفم  مان  اب  يو 

. دننادیم هنایم  ياههدس  یضایر  راثآ  يهمه  دمآرس 
همانیگدنز 

لاس دودح  تسا  روهـشم  ( al-kashi  ) یـشاکلا هب  برغ  رد  هک  نیدـلاثایغ  هب  بقلم  یناـشاک  بیبط  دومحم  نب  دوعـسم  نب  دیـشمج 
دوشگ . ناهج  هب  مشچ  ناشاک  رد  یسمش   766

طیارش نیمه  رد  دیشمج  نیا ، دوجو  اب  دوب . ناریا  هب  رومیت  يهنایـشحو  ياهشروی  جوا  اب  نامزمه  تسرد  يو  یناوج  یکدوک و  نارود 
، لاثم روط  هب  تشاد . رایسب  يهرهب  زین  رگید  مولع  زا  دیاش  اما  دوب  بیبط  دوعـسم ، شردپ  دشن . لفاغ  فلتخم  مولع  نتخومآ  زا  زگره  زین 

يارب دسیونب و  یسوط  نیدلاریصن  راعشالارایعم  رب  یحرـش  ات  هتـشاد  دصق  ردپ  هک  دوشیم  مولعم  شردپ  هب  یناشاک  ياههمان  زا  یکی  زا 
دتسرفب . دیشمج  ینعی  رسپ ،

تسا . ناشاک  رد  هامدادرخ 785  رد 20  فوسخ  دصر  میهاگآ ، نآ  قیقد  خیرات  زا  هک  یناشاک  یملع  تیلاعف  نیتسخن 
، وا يهنتف  نتسشنورف  رومیت و  گرم  زا  سپ  لاس  ینعی 2  هامدنفسا 785 ، رد 18  رهـش و  نیمه  رد  ار  دوخ  یملع  رثا  نیتسخن  نیدلاثایغ 
. تشون یسانشناهیک )  ) تئیه ملع  يهرابرد  یسراف  هب  يرصتخم  يهلاسر  دوب و  ناشاک  رد  زونه  یسمش  رد 789  دعب  لاس  راهچ  تشون .

دنقرمس هب  ناشاک  زا  دنقرمس ) ناشاک و  رد  نیدلاثایغ  راکمه   ) یناشاک نیدلانیعم  هارمه  هب  یـسمش  رد 800  يوق  لامتحا  هب  یناشاک 
زاغآ نامه  زا  دومن . افیا  ار  یلصا  شقن  دنقرمس  يهناخدصر  يزیریپ  رد  هدرک ، هراشا  شیب  مک و  شیاههمان  رد  دوخ  هک  نانچ  تفر و 

هبنشراهچ 10 زور  حبص  ماجنارس  يو  دوب . ماقم  نیمه  رد  دوخ ، هاتوک  تبـسن  هب  رمع  نایاپ  ات  دندیزگرب و  اجنآ  تسایر  هب  ار  يو  راک ،
تشذگرد . هناخدصر  لحم  رد  دنقرمس و  رهش  نوریب  هامریت 808 

یناشاک  ياهيروآون 
ار اهرسک  نیا  جاور  دیدرتیب  اما  تسین ، اهرـسک  نیا  يهدنرب  راک  هب  نیتسخن  یناشاک ، هچرگ  يراشعا .)  ) یناگهد ياهرـسک  عارتخا  - 1

مینویدم . وا  هب 
رتالاب . مراهچ و  يهجرد  تالداعم  يددع  لح  مراهچ و  ات  لوا  يهجرد  تالداعم  يدنبهتسد  - 2

تسا . هدرک  هبساحم  دنام  ریظنیب  يو  زا  سپ  لاس  ات 150  هک  یتقد  اب  ار   p ددع هیطیحملاۀلاسرلا »  » رد یناشاک  . p ددع يهبساحم  - 3
اهنآ . يارب  يدیدج  ياهشور  عارتخا  یلصا و  لمع  راهچ  ماجنا  یمیدق  ياهشور  حیحصت  لیمکت و  - 4

طـسوت دـعب  لاس  اهدـص  هک  تسا  یـشور  نامه  لصا  رد  یناشاک  شور  هاوخلد . ددـع  مُا  n هشیر ندرک  ادـیپ  ینونک  شور  عارتـخا  - 5
دش . عارتخا  رگید  راب  ( 1165-1252 یسیلگنا ، نادیضایر   ) رنراه جرُج  مایلیو  و  ییایلاتیا 1144-1201 ) نادیضایر   ) ینیفور ولوناپ 

تسا . مُا  n يهشیر ندرک  ادیپ  شور  هدش  هداس  لصا  رد  هک  مود ) يهشیر   ) رذج ندرک  ادیپ  ینونک  شور  عارتخا  - 6
ُۀَهُْزن  » ماـن هب  زین  ياهلاـسر  دـیمان . ُقطاـنَملا » ُقَـبَط   » ار نآ  درک و  عارتـخا  یبلاـج  يدـصر  رازبا  یناـشاک  يدـصر . رازبا  کـی  تخاـس  - 7

تشون . نآ  اب  راک  یگنوگچ  يهرابرد  قئادَحلا »
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تشون . یناخلیا  جیز  تالاکشا  حیحصت  رد  زین  ار  یناقاخ  جیز  یناشاک  یناخلیا . جیز  حیحصت  - 8
یلمع و تایـضایر  يهرابرد  رثا  نیرتلصفم  نیرتمهم و  یناشاک  باسحلا » حاتفم   » باتک باسح . يهرابرد  باتک  نیرتمهم  شراگن  - 9

تسا . یمالسا  يهرود  رد  باسح 
لصاح هک  دروآ  تسد  هب  هجرد  کی  ِْبیج  يارب  يرادقم  ْبیج » رتَو و   » يهلاسر رد  یناشاک  هجرد . کی  سونیس )  ) ْبیج هبـساحم  - 10

تسا . قفاوم  هجرد  کی  سونیس  یعقاو  رادقم  اب  يراشعا  مقر  ات 17  نآ 
راثآ 

هدـناسر نایاپ  هب  ناشاک  رد  هامدنفسا 785  رد 18  ار  هلاسر  نیا  یناشاک  یبرع . هب  هیلامک  يهلاسر  ای  نامـسآ ) ناـبدرن   ) ءامَـسلا ْملُـس  - 1
تسا . هتفگ  نخس  نیمز  زا  اهنآ  يهلصاف  ناگراتس و  تارایس ، هام ، دیشروخ ، رطق  زین  نیمز و  رطق  زا  هلاسر  نیا  رد  یناشاک  تسا .
يهرابرد هلاسر  نیا  رد  يو  تشون . نآ  زا  شیپ  یکدنا  ای  یـسمش  رد 789  ار  هلاسر  نیا  یناشاک  یسراف . هب  تئیه » ملع  رد  رـصتخم  - » 2

تسا . هتفگ  نخس  اهنآ  تکرح  یگنوگچ  اههرایس و  ناگراتس و  دیشروخ ، هام ، ياهرادم 
لماک یسمش  رد 792  ار  جیز  نیا  یناشاک  دوریم . رامش  هب  یناشاک  یموجن  مهم  راثآ  زا  یکی  باتک  نیا  یـسراف : هب  یناقاخ » جیز  - » 3

درک .
نیا یخرب  تسا . هتشون  ردنکسا  ناطلس  مان  هب  یـصخش  يارب  هامنمهب 794  رد  ار  هلاسر  نیا  یناشاک  یسراف : هب  دَصَر » تالآ  حرـش  - » 4

رب هک  تسا  گیبغلا  يومعرـسپ  ردنکـس ، نیا  هک  دـندقتعم  رگید ، یخرب  اما  دناهتـسناد . ولنویوقارق » فسویارق  نب  ردنکـسا   » ار ردنکـسا 
تسا . هدرکیم  تموکح  ناهفصا  سراف و 

عارتخا هک  ار  قطانملاقبط »  » مان هب  یهاگتـسد  نآ  رد  هتـشون و  هامنمهب 794  رد 29  ار  هلاسر  نیا  یناـشاک  یبرع : هب  قئادَـحلاۀَهُْزن » - » 5
ره يهلصاف  زین  نامز و  نآ  ات  هدش  هتخانـش  هرایـس  جنپ  دیـشروخ و  هام و  لحم  ناوتیم  هاگتـسد  نیا  اب  تسا . هداد  حرـش  هدوب ، يو  دوخ 

دروآ . تسد  هب  ار  رگید  ياهرایس  ياهرتماراپ  یخرب  نیمز و  ات  ار  اهنآ  زا  کی 
قئادـحلاۀهزن هب  ار  تسویپ ) « ) قاحِلا  » هد هتـشاد ، تماقا  دنقرمـس  رد  هک  یماگنه  هامریت 805 و  رد 10  یناشاک  قئادـحلاأهزن .» ْلیِذ  - » 6

تسا . هدوزفا 
ار صیخلت  راک  یناشاک  تسا . یناشاک  باسحلاحاتفم »  » هدـیزگ تسادـیپ  شمان  زا  هکنانچ  هلاسر ، نیا  یبرع . هب  حاـتفِملاُصیخلت » - » 7

تسا . هدناسر  نایاپ  هب  هامدادرم 800  رد 25 
نیا رد  يو  تسا . هدـناسر  ناـیاپ  هب  هاـمریت 803  رد  تسوا  راـثآ  نیرتمهم  زا  یکی  هک  ار  هلاـسر  نیا  وا  یبرع . هب  هیطیحُملاۀـلاسرلا » - » 8

تسا . هدروآ  تسد  هب  ار   p ددع ینعی  نآ ، رطق  هب  هریاد  طیحم  تبسن  هلاسر 
نیا یلصا  نتم  هنافسأتم  تسا . هتـشون  هجرد  کی  سونیـس )  ) بیج هبـساحم  یگنوگچ  يهرابرد  ار  هلاسر  نیا  یناشاک  ْبیج .» َرتَو و  - » 9

درب . یپ  نآ  بلاطم  هب  ناوتیم  دناهتشون  نآ  رب  هک  ییاهحرش  زا  اما  هدنامن  یقاب  هلاسر 
یلو هدرب  مان  باتک  نیا  زا  باسحلاحاتفم »  » همدقم رد  اریز  تسا  هدرک  فیلأت  یـسمش  زا 806  شیپ  ار  رثا  نیا  وا  تالیهْـسَت .» جیز  - » 10

تسا . هدشن  شرازگ  نآ  زا  ياهخسن  دوجو  نونکات 
عبنم :

یتمارک سنوی  يهتشون  تایضایر » ورملق  رد   » باتک زا  لقن   ـ

يزاریش نیدلابطق  هب  روهشم  حلصم  نب  دوعسم  نب  دومحم  - 33

رد دنمشناد  ینادناخ  رد  هام 615  نابآ  رد  يو  دوب . موجن و ...  تایـضایر ، بط ، رد  گرزب  نادنمـشناد  شنمیفوص و  نافوسلیف  زا  یکی 
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دوخ يومع  زا  زین  دوب و  هیدرورهـس  تقیرط  ناگرزب  زا  لاـح  نیع  رد  بیبط و  هک  شردـپ  زا  ار  دوخ  یبط  تاـمولعم  دـش . دـلوتم  زاریش 
زا تخادرپ و  موجن  تایضایر و  هب  دمآ و  رد  یـسوط  نیدلاریـصن  نادرگاش  يهقلح  رد  اهدعب  تفرگ . ارف  ینورزاک  ریخلاوبا  نیدلالامک 

ترافـس هب  نانآ  يوس  زا  دوب و  نوغرا  رادوکت و  دمحا  ناناخلیا  تمدـخ  رد  يو  دـش . یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  نادرگاش  نیرتفورعم 
. تشذگرد هام 689  نمهب  رد  اجنآ  رد  تشگزاب و  زیربت  هب  تماقا  یتدم  زا  سپ  تفر و  رصم 

اب یتبحصمه  ینیشنمه و  هب  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  رضحم  كرد  يارب  هغارم  هب  زاریش  زا  رفس  رب  هوالع  يزاریش  دومحم  نیدلابطق 
تشاد . هقالع  سدیلقا  سویملطب و  نوچ  ناینانوی  هژیوهب  ناگتشذگ  یملع  نوگانوگ  راثآ  يهعلاطم  دوخ و  يهنامز  نادنمشناد 

زا ینورزاـک  ریخلاوـبا  نیدـلالامک  يزاریـش و  حلــصم  نـب  دوعــسم  لـثم  یــسوط  نیدلاریــصن  هجاوـخ  بـتکم  نادرگاـش  زا  يرایــسب 
دناهدوب . يزاریش  دومحم  نیدلابطق  ياهياهرودمه 

رادوکت دمحا  يوس  زا  سپس  دوب . هیکرت )  ) ریغص يایسآ  رد  هیطلم  ساویسیه و  رهـش  یـضاق  لاس 661  رد  يزاریـش  دومحم  نیدلابطق 
، بیبـط دنمـشناد ، ناونع  هب  تخادرپیم و  سیردـت  هب  زاریـش  رد  زین  نیا  زا  شیپ  يو  دـش . مازعا  رـصم  رد  ریفـس  ناونع  هب  ناریا  ناـخلیا 

. دوب مرتحم  روهشم و  مجنم  نادیضایر و 
. دوب یـسراف  نیدـلالامک  اـهنآ  نیرت  فورعم  هک  تشاد  يددـعتم  نادرگاـش  زاریـش  رد  دوـخ  بتکم  رد  يزاریـش  دوـمحم  نیدـلابطق 

مان نیدلابطق  دوخ  داتسا  زا  لیلجت  مارتحا و  لامک  اب  باتک  نآ  يهمدقم  رد  هدرک و  فیلأت  وا  مان  هب  ار  رظانملاحیقنت  باتک  نیدلالامک 
تسا . هدرب 

دوخ راثآ  رتشیب  يو  تفرگ . ناسآ  ار  نید  راک  هک  دوب  کلسم  یفوص  شنمدازآ و  شوهزیت ، كریز ، يدرم  يزاریش  دومحم  نیدلابطق 
سدـیلقا و نوـچمه  یناـنوی  ناـگرزب  راـثآ  رب  ییاهحرـش  ًـالومعم  تایـضایر  رد  يو  راـثآ  اـما  درک  فیلأـت  بط  موـجن و  يهـنیمز  رد  ار 

تسا . سویملطب 
زا : تسا  ترابع  يو  راثآ  هلمج  زا 

هیهاشلا  هفحتلا  - 1
تسا هدش  فیلأت  لاس 839  رد  كاردالا  ۀیاهن  زا  سپ  لاس  راهچ  هک  تسا  موجن  ملع  رد  يزاریـش  نیدلابطق  تافیلأت  زا  هیهاشلا  هفحتلا 

دراد . مات  یگتسب  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  فیلأت  هیریصنلا  ةرکذتلا  باتک  هب  و 
سدیلقا  لوصا  ریرحت  یسراف  همجرت ي  - 2

زا یطخ  يهخسن  دنچ  تسا . هدنادرگرب  یسراف  هب  ار  نآ  يزاریش  نیدلابطق  تسا و  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  زا  سدیلقا  لوصا  ریرحت 
تسا . دوجوم  همجرت  نیا 

جابدلا  هرغل  جاتلا  ةرد  - 3
يهرابرد هک  نآ  راهچ  يهلجم  دراد . همتاخ  کی  هلمج و  جـنپ  هحتاـف ، کـی  هک  تسا  یـسراف  ناـبز  هب  هنوگ  فراـعملاةریاد  باـتک  نیا 

باتک صیخلت  ای  تئیه  تشذگ ، نآ  رکذ  هک  سدیلقا  لوصا  يهمجرت  ای  هسدنه  تسا : حرش  نیا  هب  نف  راهچ  رب  لمتشم  تسا  تایضایر 
یتامدقم يهیرظن  ای  یقیطامثرا  تسا ، يزاریـش  کلملادـبع  فیلأت  یطـسجملا  صیخلت  باتک  یـسراف  يهمجرت  عقاو  رد  هک  یطـسجملا 

لاس 1324 ه.ش رد  یق  ــ یـسوم یق و  ــ یطا ـ مثرا یطـسجملا ، صیخلت  ینعی  ریخا  نف  هس  نف  راهچ  نیا  زا  ناحلا . ملع  ای  یقیـسوم  دادـعا و 
تسا . هدیسر  عبط  هب  نارهت  رد 

انیسنبا  بط  نوناق  تایلک  حرش  - 4
تسا . انیسنبا  بط  نوناق  تایلک  حرش  باتک  بط  ملع  يهنیمز  رد  يزاریش  نیدلابطق  رثا  نیرتروهشم 

ینحنملا  يوتسملا و  نیب  هبسنلا  یف  و  هجرجرلا )  ) هجرحدلا هکرح  یف  - 5
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ریـسفت نآ  دراد و  دوجو  یکچوـک  يهلاـسر  كاردـالا  ۀـیاهن  هب  موـسوم  يزاریـش  نیدـلابطق  فورعم  رثا  یطخ  يهخـسن  يهمیمـض  هب 
تسا . هدرواین  ار  وا  مان  يزاریش  نیدلابطق  هک  مولعمان  يدرف  يهلاسر 

تسا و لوهجم  مه  هلاسر  لصا  فلؤم  تسا و  هدرک  یلماک  ثحب  هلاسر  نیا  ریـسفت  رد  يزاریـش  نیدلابطق  نوچ  هک  دـیوگیم  نتراس 
ًاعقاو تسار  طخ  کی  هکنیا  عوضوم  هلاسر  نیا  رد  تسناد . يو  زا  ار  هلاـسر  نیا  ناوتیم  تسا و  نیدـلابطق  زا  هلاـسر  تروص  ره  رد 
هدرک يداقن  یـسررب و  هلاقم  کی  یط  رد  ار  هلاـسر  نیا  یناـملآ  نامدـیو  تسا . هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  تسا  سوق  کـی  زا  رتهاـتوک 

تسا . دوجوم  يهرامش 642/4  هب  ياهعومجم  ءزج  یمالسا  ياروش  سلجم  يهناخباتک  رد  هلاسر  نیا  زا  یطخ  يهخسن  کی  تسا .
كالفالا  هیارد  یف  كردالا  ۀیاهن  - 6

راهچ رد  یبرع  نابز  هب  هامرذآ 660  رد  ار  نآ  نیدلابطق  هک  تسا  موجن  ملع  يهنیمز  رد  يزاریـش  نیدـلابطق  رثا  نیرتمهم  باتک  نیا 
. دناهدرمـش رتعماج  رترب و  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  فیلأت  هیریـصن  هرکذـت  زا  ار  باتک  نیا  ناـققحم  تسا . هدـیناسر  ناـیاپ  هب  هلاـقم 

ياراد كاردالا  ۀیاهن  دـننام  هک  هدروآ  مهارف  يرفظم  تارایتخا  ناونع  اب  یـسراف و  نابز  هب  ار  باتک  نیا  زا  ياهصالخ  دوخ  نیدـلابطق 
تسا . باب  راهچ 

عبانم :
رـشن زکرم  نارهت ، مود ، پاـچ  يرجه . مهدزاـی  هدـس  اـت  موـس  هدـس  زا  یمالـسا  هرود  نانادیـضایر  همانیگدـنز  یناـبرق ، مساـقلاوبا  . 1

صص 31 و 35 ، 1375 یهاگشناد ،

ینالیگ يرهشاب  نب  نابل  نب  رایشوک  نسحلاوبا  ایک  - 34

ملع ناعدـبم  زا  يو  دوب . یتاـثلثم  عـباوت  یـسررب  رد  یناـتب  یناـجزوب و  ياـفولاوبا  ناوریپ  زا  ینـالیگ ، مجنم  نادیـضایر و  ( 408-320)
. تسوا ياهراگدای  زا  عماج  جیز  باسحلا و  یف  لوصالا  نویع  دنهلا و  باسحلا  لوصا  ياهباتک  دوب . یلمع  يرظن و  موجن  باسح ،

هاگیاپ يهناشن  بقل  نیا  تسا . هدـشیم  قالطا  املع  نالیگ و  ناـگرزب  هب  تسا و  گرزب  یلاو  مکاـح و  هاـشداپ ، ینعم  هب  اـیک »  » يهملک
دناهدوب . ینالیگ  یناتساب  ناهاش  ناگدنامزاب  زا  يو  ناردپ  هک  دهدیم  ناشن  تسا و  هدوب  ینالیگ  رایشوک  يهداوناخ  رترب  یعامتجا 

یلمع و موجن  و  تایـضایر ) رد   ) باـسح ملع  یـصصخت  يهعلاـطم  هب  دوخ ، هاـگداز  رد  یتامدـقم  مولع  نتخومآ  زا  سپ  یلیگ  رایـشوک 
درب . اههرهب  یناتب  یناجزوب و  يافولاوبا  راثآ  زا  هنیمز  نیا  رد  تخادرپ و  يرظن 

يو تسا . هدوب  موجن  باـسح و  ملع  رد  یلیگ  رایـشوک  يهقـالع  دروم  روما  زا  اـهنآ  يریگهجیتـن  هتـشذگ و  ياـملع  تاـقیقحت  يهمادا 
تسا . هداد  همادا  هدرک و  یسررب  یتاثلثم  عباوت  يهنیمز  رد  ار  یناتب  یناجزوب و  يافولاوبا  نوچ  ینیمجنم  تاقیقحت 

شرورپ زا  يوسن  دـمحا  نب  یلع  تسا . هدوب  باسح  ملع  ملعم  مجنپ و  مراهچ و  نرق  گرزب  نانادیـضایر  ناـمجنم و  زا  یلیگ  رایـشوک 
تسوا . بتکم  ناگتفای 

میهاـفم و تسا و  هـتفرگ  راـک  هـب  نآ  رد  ار  يدـنه  ماـقرا  هداد و  حرـش  ار  ناـکم  شزرا  اـب  رامـش  هاگتـسد  هـک  تـسا  یناـسک  نـیلوا  زا 
يهتفگ هب  اـنب  هدوب و  میهـس  اهسونیـس ) يهیـضق   ) ینغم لکـش  عادـبا  رد  يو  هتـشذگ  نیا  زا  تسا . هداد  طـسب  ار  یـضایر  تاحالطـصا 

تسا . هدرک  رایتخا  هیضق  نیا  يارب  وا  ار  ینغم  لکش  ینوریب ، ناحیروبا 
يریگراک هب  یـصاخ  هجوت  تشاد و  ياهژیو  هقالع  باـسح  هب  یـضایر  ملع  رد  يو  دناهتـسناد . بهذـم  يدوهی  ار  یلیگ  رایـشوک  یخرب 

تسا . هتشاد  یماگ  تصش  راشعا  دادعا  يدنه و  ماقرا 
تشذگرد . يرجه  مجنپ  نرق  لیاوا  رد  ینالیگ  رایشوک 

زا : تسا  ترابع  يو  راثآ  هلمج  زا 
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عماج  جیز  . 1
تسا . هدرک  همجرت  یسراف  هب  رد 469  يزیربت  بلاطیبا  نب  رمع  نب  دمحم  ار  جیز  نیا  لوا  يهلاقم 

باسحلا  یف  لوصالا  نویع  . 2
لمع راهچ  یناگتصش و  ياهراشعا  اهرسک ، باسح ، ملع  رد  یلصا  لامعا  دادعا ، يهرابرد  باب  هدزاود  رد  هدرـشف و  رایـسب  باتک  نیا 

تسا . اهراشعا  نیا  رد  یلصا 
دنهلا  باسح  لوصا  یف  باتک  . 3

رد دناهدش و  هداد  حرش  يراشعا  هاگتسد  رد  رذج  جارختـسا  باسح و  یلـصا  لمع  راهچ  لوا ، يهلاقم  رد  تسا : هلاقم  ود  رد  باتک  نیا 
ياهلاس 829 و رد  رثا  نیا  دناهدش . هداد  حیضوت  يدنه  ماقرا  ندرب  راک  هب  اب  یناگتصـش و  رامـش  هاگتـسد  رد  ار  اهرـسک  مود  يهلاقم 

هسنارف هب  يرهاظم  یلع  طسوت  رد 1354  یـسیلگنا و  هب  كورتپ  ینول و  طسوت  رد 1344  يربع و  نابز  هب  فسوی  نب  ملاش  طـسوت   839
دش . همجرت 

عبانم :
رشن زکرم  نارهت : مود ، پاچ  يرمق ، يرجه  مهدزای  هدس  ات  موس  هدس  زا  یمالـسا  هرود  نانادیـضایر  همان  یگدنز  ینابرق ، مساقلاوبا  . 1

.1375 یهاگشناد ،

هلیلاگ وئلیلاگ  - 35

هدامآ تبابط  لغش  يارب  ار  دوخ  ات  دش  ازیپ  هاگـشناد  دراو  يدالیم  لاس 960  رد  وا  دش . دلوتم  ایلاتیا  رد  عقاو  ازیپ  رهـش  رد  لاس 943  رد 
، دش بوصنم  ازیپ  هاگشناد  رد  یضایر  داتـسا  ناونع  هب  لاس 968  رد  وا  دش . دنمهقالع  تایـضایر  کیناکم و  ملع  هب  يدوز  هب  یلو  دـنک 
ار يدیـشروخ  يهناماس  یکینرپوک  يهیـضرف  يهـهد 970  ياـهلاس  زا  یکی  رد  داد . افعتـسا  دوـخ  لغـش  زا  هـک  تشذـگن  يدـنچ  یلو 

سپـس درک و  لصاح  عالطا  تخاسیم  ياشرپیل  سناه  مان  هب  يدنله  زاسکنیع  کی  هک  ییاهیـسدع  زا  هلیلاگ  لاس 988  رد  تفریذپ .
یمسر روط  هب  هک  درک  دای  یسک  نیلوا  ناونع  هب  دیاب  وا  زا  تخاس . ار  دوخ  پوکسلت  دشاب  هدید  مه  پوکـسلت  کی  یتح  هک  نآ  نودب 

یپوکـسلت یتدـم  زا  دـعب  اما  درکیم  ییامنگرزب  ربارب  اهنت 3  وا  پوکـسلت  ادـتبا  رد  درک . هدافتـسا  پوکـسلت  زا  یـسانشهراتس  راک  رد 
يهرایس رامقا  دنیبب و  یبوخ  هب  ار  هام  حطس  راب  نیلوا  يارب  تسناوت  پوکسلت  نیا  کمک  هب  وا  تشاد . ییامنگرزب  ربارب  هک 30  تخاس 

. دزادرپب دیشروخ  حطس  ياههکل  يهدهاشم  هب  سپس  دنک و  فشک  ار  ناویک  ياههقلح  زمره و 

رکاش نب  یسوم  نب  دمحم  -36

زین داتسرف و  سنازیب  هب  ار  یهورگ  هکنانچ  دیناسر . ماجنا  هب  ار  نادنمـشناد  قیوشت  شالت و  تیاهن  یناتـساب  مولع  ندروآ  تسد  هب  يارب 
ار موجن  یقیـسوم و  تاکرحلا ،) لیحلا و   ) کـیناکم هسدـنه ، يهنیمز  رد  یناـنوی  عباـنم  دروآرد و  دوخ  مادختـسا  هب  ار  رهاـم  ناـمجرتم 

. درک همجرت 
نیمجنم نانادیضایر ، زا  نانآ  دندوب . روهشم  یسوم ـ  نادنزرف  یسوم ـ » ونب   » ای یـسوم » ینب   » هب شناردارب  رکاش و  نب  یـسوم  نب  دمحم 

زین رکاش ـ  یـسوم ـ  ردپ  دوب و  روهـشم  هسدنه  ملع  رد  رکاش  نب  یـسوم  ناشردپ  دـناهدوب . ناسارخ  رد  کیناکم )  ) لیحلا ملع  ناملاع  و 
دوب . نومأم  رابرد  مجنم 

هب هک  نانآ  دندش . سونأم  دادغب  یملع  يهزوح  نادنمـشناد  اب  یناوج  رد  نسح  دـمحا و  شناردارب  دـننامه  رکاش  نب  یـسوم  نب  دـمحم 
ندروآدرگ فرـص  ار  دوـخ  تورث  شناد ، بسک  رد  یقرت  رب  هوـالع  دـندوب ، هدـش  لوغـشم  لیـصحت  هب  همکحلا  تیب  رد  نومأـم  ناـمرف 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 949 

http://www.ghaemiyeh.com


دندرک . یبرع  نابز  هب  اهنآ  يهمجرت  ینانوی و  ياهباتک  یطخ  ياههخسن 
قنور نامز  یسابع و  يهفیلخ  نومأم  دهع  زا  همجرت  لوا  تضهن  ییافوکش  نارود  اب  رصاعم  رکاش  نب  یسوم  نب  دمحم  لیصحت  راگزور 
دیرخ رب  هوالع  دوخ ، ناردارب  دننامه  رکاش  نب  یـسوم  نب  دـمحم  دوب . يولهپ  يرـصم و  تیرکـسناس ، ینانوی ، ياهنابز  مولع  يهمجرت 

ار هرق  نب  تباـث  نینح و  نب  قاحـسا  نوـچ  ياهتـسجرب  ناـمجرتم  یبرع ، ناـبز  هب  اـهنآ  يهمجرت  ناـنوی و  ياـهباتک  یطخ  ياههخـسن 
نورق رد  مولع  دشر  ییافوکش و  هب  دوخ ، یـصخش  تاقیقحت  اب  زین  ینانوی و  یملع  نوتم  يهمجرت  هب  نانآ  نتـشاداو  اب  هدرک و  مادختـسا 

دندرک . کمک  مراهچ  موس و 
شناد زا  نانآ  هتشذگ ، نیا  زا  دناهدوب . یسوم  ونب  ناداتـسا  زا  یـضایر  نیـسردم  هژیو  هب  نومأم  تفالخ  راگزور  رد  همکحلا  تیب  دیتاسا 

دناهدربیم . هرهب  ینانوی ) سدنهم  میکح و   ) سوالانام سدیلقا و  سوینولوپآ ، هلمج  زا  نانوی  يهتشذگ  نانادیضایر 
يهمجرت ینانوی ، عبانم  يروآدرگ  همکحلا ، تیب  رد  کیناکم  یضایر و  مولع  لیصحت  هب  رکاش  نب  یسوم  نب  دمحم  رمع  ياهلاس  رتشیب 

تشذگ . اهنآ  يهمجرت  يارب  نالک  ياهتورث  فرص  باتک و  دیرخ  تهج  سنازیب  هب  نیمجرتم  مازعا  اهنآ و 
نانادیـضایر و زا  یکی  ناونع  هب  لیـصحت  زا  تغارف  زا  سپ  يو  دوب . همکحلا  تیب  يهتخومآ  شناد  دوـخ  رکاـش  نب  یـسوم  نب  دـمحم 

يو ياههمجرت  راثآ و  اهدصر ، هتشذگ  نیا  زا  تسا . هدرک  سیردت  زین  همکحلا  تیب  رد  هک  تسین  دیعب  دوب و  روهشم  دادغب  رد  نیمجنم 
دش . زین  دوخ  زا  سپ  نادنمشناد  ياشگهار  رکذلاقوف  مولع  رد 

هدوب رکاش  نب  یـسوم  نب  دمحم  يهقالع  دروم  روما  زا  اهنآ  يهمجرت  کیناکم و  موجن و  تایـضایر ، يهنیمز  رد  ینانوی  راثآ  يهعلاطم 
تسا .

ونب ياهدـصر  زا  ریبک  جـیز  باتک  رد  مجنم  سنوی  نبا  نینچمه  و  نکامالا » تاـیاهن   » و هیقاـبلا » راـثآ   » ياـهباتک رد  ینوریب  ناـحیروبا 
تسا . هدرب  هرهب  یسوم 

هک دومن  نیودت  قطنم  ددع و  هسدنه و  موجن ، رد  يرایـسب  ياهباتک  يو  تشذگرد . دادغب  رد  لاس 252  هب  یسوم  نب  دمحم  ماجنارس 
اهنآ : يهلمج  زا 

کیناکم )  ) لیحلا باتک  . 1
ناکیتاو و لوبناتـسا و  رد  نآ  یطخ  ياههخـسن  هدـش و  هتـشون  کیناکم  ملع  يهرابرد  یمالـسا  يهرود  رد  هک  تسا  یباتک  نیتسخن  نیا 
رد نآ  یطخ  يهخـسن  هک  دوب  هدروآ  درگ  ار  باـتک  نیا  زا  ياهصـالخ  يرازفـسا  متاـحوبا  تسا . دوـجوم  نیلرب  رد  نآ  زا  ییاهتمـسق 

تسا . رتسچنم  يهناخباتک 
هیرکلا  هطیسجلا و  لکشلا  هحاسم  هفرعم  . 2

نیب رادـقم  عضو  هیواستم و  ماسقا  هثالثب  ایاوزلا  تمـسق  هیرکلا و  هحاسم  باتک   » تروص هب  ار  باـتک  نیا  ناونع  تسرهفلا  رد  میدـن  نبا 
ناونع نیا  رد  هک  یبلاطم  اب  لاکـشالا  هحاسم  باتک  تاجردـنم  يهسیاـقم  اـب  یلو  تسا ، هدروآ  هدـحاو » همـسق  یلع  یلاوتیل  نیب  رادـقم 

هاگـشناد يزکرم  يهناخباتک  رد  ددعتم  یطخ  ياههخـسن  باتک  نیا  زا  تسا . یکی  باتک  ود  نیا  هک  دنامیمن  یقاب  دـیدرت  تسا ، هدـمآ 
سدـق ناتـسآ  يهناخباتک  رالاسهپـس و  يهسردـم  يهناخباتک  هرامـش 3/209 ،) هـب   ) سلجم يهناـخباتک  يهرامـش 13/243 ،) هـب   ) نارهت
طسوت همجرت  نیا  لاـس 1264  رد  هدرک و  همجرت  نیتـال  ناـبز  هب  مجنپ  يهدـس  رد  ینومرک  درارج  ار  باـتک  نیا  تسا . دوجوم  يوضر 

ياههخـسن يور  زا  ار  نآ  زا  ییاهتمـسق  رتوس  تفرگ . رارق  يداقن  دروم  رتوس  طسوت  رد 1281  دش و  رشتنم  حرـش  همدقم و  اب  هزتروک 
درک . همجرت  یناملآ  نابز  هب  یبرع 

عبانم :
رـشن زکرم  نارهت : مود ، پاـچ  يرجه ، مهدزاـی  هدـس  اـت  موـس  هدـس  زا  یمالــسا  هرود  نانادیــضایر  همانیگدـنز  یناـبرق ، مساـقلاوبا  . 1
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صص 147-153. ، 1375 یهاگشناد ،

دایص اضردمحم  - 37

، دایـص هللارون  شردـپ  دوـشگ . ناـهج  هب  مشچ  نارهت  رد  ربماون 1948  و 23  مرحم 1368  اب 21  قباـطم  رذآ 1327  هبنـشهس 2  زور  رد 
تلع هب  شردپ  تشادن . داوس  دوب و  راد  هناخ  حـلاص ، مرتحم  شردام  تشاد . نتـشون  ندـناوخ و  دـح  رد  داوس  دوب و  شترا  نابهورگ 1 

رد ار  هطـسوتم  ییادـتبا و  يهرود  تالیـصحت  ور  نـیا  زا  درکیم ، رییغت  رگید  رهـش  هـب  رهـش  نـیا  زا  شتمدـخ  لـحم  شترا ، رد  لاغتـشا 
ناتسریبد زا  یضایر  يهتشر  رد  هطسوتم  ملپید  تفایرد  هب  هام 1347  دادرخ  رد  ماجنارس  دناوخ . زاریـش  نارهت و  نامرک ، زاوها ، ياهرهش 

مـشش سالک  ندناوخ  يارب  رهم 1339  رد  هک  تسا  نیا  وا  يزومآشناد  نارود  دادـیور  نیرتبلاج  دـش . لیان  زاریـش  ماوق  جاـح  یتلود 
سرد هب  ور  نیا  زا  دوشب ! گرزب  یشاقن  هک  داتفا  رکف  نیا  هب  هک  دیشکن  یلوط  اما  دش  نارهت  یسبط  ناکشم  یتلود  ناتـسبد  دراو  ییادتبا 

. تخادرپ ملق  هایس  یشاقن و  ياهولبات  ندیشک  هب  تقویب  تقو و  بش و  زور و  ضوع  رد  داد و  ناشن  یگهقالعیب  قشم  و 
یضایر سرد  رد  هام 1340  دادرخ  رد  هک  دوب  نیا  نآ  تخادرپ و  يزاورپدـنلب  نیمه  تباب  زا  ینیگنـس  ياهب  دـعب  لاس  کـی  بیرق  هتبلا 

دش ! دودرم  هنافسأتم  لاس ، نامه  هام  رویرهش  رد  نآ  بقاعتم  و  دیدجت ،
رد درک . یفرعم  نارهت  يهفیظو  ماظن  يهزوح  هب  ار  دوخ  هنابلطواد  روط  هب  يزابرـس  سدـقم  تمدـخ  ماجنا  يارب  هامرهم 1347  لیاوا  رد 

داتـسا یـشزومآ  يهرود  دـش . مازعا  زیربت  رگـشل 2  رد  رقتـسم  شناد  هاپـس  دـحاو  هـب  یـشزومآ  يهرود  یط  يارب  رهم 1347  خیرات 17 
هام 1347 نیدرورف  لیاوا  رد  دـش . لیان  یمکی  نابهورگ  يهجرد  هب  ماجنارـس  دـیماجنا و  لوط  هب  لاس  نیمه  نایاپ  اـت  دایـص  اضردـمحم 

شاب ياتسور  ناتسبد  رد  ار  شتمدخ  زا  تدم  نیا  دش و  مازعا  نالیگ  ناتـسا  رد  اراتـسآ  رهـش  هب  شتمدخ ، يهیقب  هام  هدجه  ماجنا  يارب 
ار يزابرس  تمدخ  رهم 1349  خیرات 17  رد  تشامگ . تمه  ییاتسور  ناگوابون  میلعت  تیبرت و  هب  اراتسآ  رهـش  لیودنول  شخب  رد  هلحم 

تشگرب . نارهت  هب  دناسر و  ماجنا  هب 
اههاگـشناد يرـسارس  روکنک  رد  ناتـسبات 1350  لـیاوا  رد  دـنک . هداـمآ  هاگـشناد  هب  دورو  يارب  ار  دوخ  هک  تفرگ  میمـصت  دـعب  یتدـم 

نیا رد  ار  شتالیـصحت  رهم 1350  لیاوا  زا  دـش . هتفریذـپ  نارهت  هاگـشناد  مولع  هدکـشناد  ضحم )  ) یـضایر يهتـشر  رد  درک و  تکرش 
یلوط دـش . دـنمقالع  میوقت  يهبـساحم  يارب  يددـع  يهبـساحم  ياهشور  هب  لاس 1351  ناتـسبات  رد  درک . زاـغآ  هاگـشناد  رد  هتـشر و 
تفرگ میمصت  هلصافالب  نآ  بقاعتم  دش . انشآ  ًالماک  ( 1270-1350  ) زورهب هللاحیبذ  شور  اب  هنیمز ، نیا  رد  شهوژپ  قیرط  زا  هک  دیشکن 

جنپ  ) هام هن  تدـم  هب  ًابیرقت  ورنیا  زا  دـنک . عارتخا  ناریا  رد  ار  میوقت ) باسح  نیـشام   ) میوقت رگباسح  نیلوا  شور ، نیمه  يهیاـپ  رب  هک 
هب قفوم  لاس  نیا  ناتـسمز  رد  ماجنارـس  تخادرپ و  راک  نیا  هب  نآ ) ياهرادـم  یحارط  يارب  هاـم  راـهچ  یـضایر و  يزاسلدـم  يارب  هاـم 

باسح نیشام  حرش   » ناونع تحت  یهاتوک  ینارنخس  یط  ار  میوقت  رگباسح  نیا  اب  راک  شور  دش . لدم 7-1351  میوقت  رگباسح  عارتخا 
نیلوا نیا  دـناسر . نیدرورف 1352 ) نارهت 8-11  هاگـشناد   ) روشک یـضایر  سنارفنک  نیمراـهچ  رد  ناگدننکتکرـش  عـالطا  هب  میوقت »

دوب . ناهج  ناریا و  نانادیضایر  عمج  رد  وا  یملع  ینارنخس 
درک عارتخا  ار  لدم 7-1353  میوقت  رگباسح  ناتسبات 1353  رد  دنارذگ . یلیصحت 1352-1353  لاس  لوا  لاسمین  رد  ار  موجن 2  سرد 

هغارم يهناخدـصر  فشک  زا  دـعب  دوب . يرتشیب  یتابـساحم  ياهییاناوت  تاناکما و  ياراد  یلبق ، لدـم  میوقت  رگباسح  اـب  هسیاـقم  رد  هک 
يهدنیآ يهرابرد  يریگمیمصت  تفرـشیپ و  تهج  رد  ییوجهراچ  یگداتفابقع ، للع  یـسررب  تبـسانم  هب  یناریا ، ناسانـشناتساب  طسوت 

نیا ظـفح  ظاـحل  زا  مهم  رما  نیا  يارجا  یگنوگچ  هغارم و  يهناخدـصر  يهعومجم  يزاـسزاب  ءاـیحا و  ناریا و  رد  یـسانشهراتس  شناد 
رد 18 يو  دش . رازگرب  زیربت  هاگـشناد  رد  نابآ 1353 )  15-19  ) ناریا یسانشهراتس  رانیمس  نیتسخن  دنمـشزرا ، یگنهرف  یملع و  ثاریم 

عمج رد  دایص  اضردمحم  داتسا  یملع  ینارنخس  نیلوا  نیا  درک . ینارنخس  یناریا » میوقت  دنچ   » ناونع تحت  رانیمـس ، نیا  رد  نابآ 1353 
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دوب . یناریا  ناسانشهراتس 
زییاپ 1354 رد  دوب . رتلماک  بتارم  هب  یلبق  ياهلدـم  اب  هسیاـقم  رد  هک  درک  عارتخا  ار  لدم 7-1354  میوقت  رگباسح  ناتسبات 1354  رد 

لودج  » ناونع تحت  ياهلاقم  رد  ار  شراک  يهجیتن  درک و  عادبا  یـسمش  يرجه  میوقت  تابـساحم  يارب  یلودـج  زورهب ، شور  يهیاپ  رب 
یملع و ياهيراکمه  رتفد  ناریا ، یـسانشهراتس  یلم  نمجنا  یملع  نتلوب  رد  هک  درک  هئارا  یلالج » لیدعت  رد  يدیـشروخ  میوقت  یبیلص 

لوا لاسمین  رد  ار  موجن  سرد  دوب . یملع  هیرـشن  کی  رد  وا  يهلاقم  نیلوا  نیا  دیـسر . پاچ  هب  یلاع  شزومآ  مولع و  ترازو  یـشهوژپ 
يهدکـشناد يهنایار  مولع  یـضایر و  هورگ  رد  يزروهداد  رگـشزومآ  ناونع  اـب  رهم 1355  رد 3  دـنارذگ . یلیصحت 1354-1355  لاس 

دمآرد . نارهت  هاگشناد  مادختسا  هب  مولع 
میوقت زکرم  سیـسأت  ودب  زا  دـمآ . لیان  نارهت  هاگـشناد  زا  هنایار )  ) یـضایر یـسانشراک  هرود  يهمانـشناد  تفایرد  هب  نابآ 1355  رد 1 

یـسمش و میوقت  یـسررب   » یـشهوژپ حرط  عورـش  زا  درک . عورـش  زکرم  نیا  اـب  ار  دوخ  يراـکمه  تـشهبیدرا 1356  رد  نارهت  هاگـشناد 
درک . زاغآ  حرط  نیا  اب  ار  دوخ  يراکمه  هام 1356 ، رهم  رد  نارهت  هاگشناد  یملع  ياهشهوژپ  ياروش  تارابتعا  زا  هدافتسا  اب  يرمق »

زا يروشک ، مادختـسا  نوناق  يهداـم 64  ساـسا  رب  رهم 1359  خـیرات 1  رد  نارهت  هاگـشناد  رد  یملع  يرازگتمدـخ  لاس  راـهچ  زا  دـعب 
رد تالاقم  شراگن  یشهوژپ و  ياهراک  ماجنا  هب  لزنم  رد  ار  شتقو  رتشیب  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  درک . ءافعتسا  نارهت  هاگـشناد  رد  تمدخ 

هدش و دای  حرط  رد  دازآ  رگشهوژپ  ناونع  هب  اهراک ، نیا  رانک  رد  درک و  فرص  موجن  تایـضایر و  خیرات  هنایار ، مولع  میوقت ، ياههنیمز 
کیزیفوئژ يهسسؤم  اب  ناریا » ياهاتسور  رد  داب  دیشروخ و  یعـشعشت  يژرنا  زا  هدافتـسا   » یـشهوژپ حرط  رد  رویرهش 1360  زا  نینچمه 

تشاد . يراکمه  زین  نارهت  هاگشناد 
یعـشعشت يژرنا  زا  هدافتـسا   » یــشهوژپ حرط  رد  ناـبآ 1360 و  اـت 30  يرمق » یـسمش و  میوـقت  یـسررب   » یـشهوژپ حرط  رد  يراـکمه 

کیزیف تاـقیقحت  شخب  رد  سانـشراک  ناوـنع  هب  رهم 1361  رد  تـشاد . هـمادا  رذآ 1360  ات 23  ناریا » ياهاتـسور  رد  داـب  دیـشروخ و 
دمآرد . ددجم  مادختسا  هب  کیزیفوئژ ، يهسسؤم  یسانشهراتس  يدیشروخ و 

رد يد 1372  خیرات 9  ات  کیزیفوئژ  يهسسؤم  یسانشهراتس  يدیشروخ و  کیزیف  تاقیقحت  شخب  رد  یملع  يرازگتمدخ  تدم  یط  رد 
تخادرپ و شهوژپ  هب  هناـیار  موـلع  یتابـساحم و  موـجن  هاـم ، لـاله  تـیؤر  هـلبق ، فارحنا  يهـیواز  یعرـش ، تاـقوا  میوـقت ، ياـههنیمز 
ار مزال  ياهنایار  تامدخ  تشون و  نارهت  هاگـشناد  کیزیفوئژ  يهسـسؤم  میوقت  زکرم  يارب  هنیمز  نیا  رد  ار  یناوارف  ياهنایار  ياههمانرب 

کیزیفوـئژ يهسـسؤم  یـسانشهزرل  نیمز  تاـقیقحت  شخب  هب  شخب ، نیا  زا  دوـخ  تساوـخرد  هب  اـنب  يد 1372  رد 10  درک . هــئارا  زین 
لاقتنا خیرات  زا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  درک . زاغآ  شخب  نیا  رد  ار  دوخ  يرازگتمدخ  سانـشراک ، ناونع  هب  دـش و  لقتنم  نارهت  هاگـشناد 
میوقت زکرم  اب  یعرـش  تاقوا  يهنیمز  رد  ياهنایار  تامدخ  يهئارا  دح  رد  طقف  نابآ 1375 ، ات 15  یـسانشهزرلنیمز  تاقیقحت  شخب  هب 

درک . يراکمه  کیزیفوئژ  يهسسؤم 
هورگ  » سـسؤم تأیه  ياضعا  ناونع  هب  مارآ  دهاز  دـمحم  دیعـسریم و  یـضاق  نسحمدیـس  دایـص ، اضردـمحم  داتـسا  ریت 1377 ، رد 28 

لابکبـس و ياهدنرپ  نوچمه  رـضاح ، نامز  ات  خیرات  نیا  زا  دـندرک . سیـسأت  ار  ناریا » رد  ناوج  يرمق  ياههام  لاله  تیؤر  ياهفرحریغ 
یملع درکلمع  رکفت و  زرط  رد  یمیظع  رایسب  لوحت  تدم  نیا  یط  رد  تسا . زاورپ  لاح  رد  ناریا  ياهفرحریغ  موجن  نامسآ  رد  رابکبس ،

دمآ . دوجو  هب  ناریا  نامزیزع  روشک  رد  ياهفرح  ریغ  موجن  شناد  جیورت  دربشیپ و  تهج  رد  يو 
تسا : ریز  حرش  هب  يو  یگنهرف  یملع و  تامدخ  زا  یشخب 

باتک : - 
، نارهت هاگـشناد  پاچ  تاراشتنا و  يهسـسوم  روپکلم ) جریا  رتکد  ییوخ و  ریـشناوج  یلقدـمحم  رتکد  يراکمه  اـب   ) میواـقت قیبطت  - 1

هحفص   332 ، 1360 نارهت ، يهرامش 1822 ،
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هحفص   65 ، 1363 نارهت ، لابقا ، تاراشتنا  پاچ و  روپکلم ،) جریا  رتکد  اب   ) هلاس یقیبطت 10  میوقت  - 2
اب  ) ناریا يارب  يرمق  ياههام  لاله  تیؤر  يرـسارس  حرط  عماج  شرازگ  يرمق ، يرجه  ياهلاس 1415-1418  یط  هام  لاله  تیؤر  - 3

، یمالـسا داشرا  گنهرف و  ترازو  یـشزومآ  تنواعم و  يداینب  ياهشهوژپ  زکرم  داریمراط ،) نسح  سدنهم  يرقاب و  دـمحم  سدـنهم 
هحفص   519 ناتسبات 1378 ، نارهت ، كدوک ،) هناخ   ) غالب رشن  رتفد 

هلاقم : - 
یملع و ياـهيراکمه  رتـفد  ناریا ، یـسانشهراتس  یلم  نمجنا  یملع  نتلوـب  یلـالج ، لیدـعت  رد  يدیـشروخ  میوـقت  یبیلـص  لودـج  - 1

. 1354 نارهت ، يهیرشن 7 ، دلج 1 ، یلاع ، شزومآ  مولع و  ترازو  یشهوژپ 
 1360 نارهت ، يهرامش 2 ، دلج 8 ، ناریا ، یضایر  نمجنا  نتلوب  یلالج ، لیدعت  رد  زورمین ) دصر  یسمش -  يرجه   ) میواقت لودج  - 2

 1360 نارهت ، يهرامش 1 ، دلج 9 ، ناریا ، یضایر  نمجنا  نتلوب  يروگیرگ ) نیلوژ -   ) میواقت لودج  - 3
 1361 نارهت ، يهرامش 2 ، دلج 9 ، ناریا ، یضایر  نمجنا  نتلوب  میواقت ، قیبطت  ياهلودج  - 4

کیزیفوئژ يهسـسؤم  اضف ، نیمز و  کـیزیف  یتاـقیقحت  يهیرـشن  روپکـلم ) جریا  رتکد  اـب   ) یـسمش میوقت  يهلاـس  ياـههسیبک 500  - 5
 1361 نارهت ، يهرامش 1 و 2 ، لاس 11 ، نارهت ، هاگشناد 

يهسـسؤم اضف ، نیمز و  کیزیف  یتاقیقحت  يهیرـشن  ، MOD و  FIX يرتویپماک عباوت  يهیاـپ  رب  یـسمش  يرجه  میوقت  ياـههلداعم  - 6
1368 و 1369  نارهت ، يهرامش 1 و 2 ، لاس 18 و 19 ، نارهت ، هاگشناد  کیزیفوئژ 

يهرامش 8، لاس 29 ، دنمـشناد ، ینف  یملع و  يهمانهام  یلوغم ، یکرت -  میوقت  یناویح  هلاـس  يهرود 12  رد  یـسمش  لاس  مان  نییعت  - 7
نابآ 1370  نارهت ،

يد 1371  نارهت ، يهرامش 4 ، لاس 2 ، موجن ، يهمانهام  یسمش ، يرجه  میوقت  همانرب  - 8
دادرخ 1372  نارهت ، يهرامش 3 ، لاس 31 ، دنمشناد ، ینف  یملع و  يهمانهام  نیمز ، يهرک  یناهج  زور  ناونع  هب  یناریا  زورون  مالعا  - 9

ناتسبات 1372  نارهت ، یپایپ 38 ، يهرامش  لاس 10 ، یضایر ، یشزومآ  دشر  يهلجم  یسمش ، يرجه  میوقت  لودج  - 10
يهرامش 1 و لاس 8 ، یمالسا ، فراعملاةریاد  داینب  يهیرشن  ناریا ، رد  میوقت  حالصا  گنهاشیپ  يزورم  ینزاخ  نامحرلادبع  هجاوخ  - 11

 1372 نارهت ، ، 2
دادرم 1373   1 نارهت ، يهرامش 11 ، لاس 3 ، موجن ، يهمانهام  یسمش ، يرجه  میوقت  - 12

رهم 1373  نارهت ، يهرامش 1 ، لاس 4 ، موجن ، يهمانهام  يرمق ، يرجه  میوقت  - 13
يد 1373  نارهت ، يهرامش 4 ، لاس 4 ، موجن ، يهمانهام  يدالیم ، میوقت  - 14

دادرخ 1374  تشهبیدرا و  نارهت ، يهرامش 8 و 9 ، لاس 4 ، موجن ، يهمانهام  ناتساب ، مور  میوقت  - 15
 1374 نارهت ، يهرامش 1 و 2 ، لاس 10 ، یمالسا ، فراعملاةریاد  داینب  یمالسا ، تاقیقحت  يهیرشن  یشنماخه ، يهرود  يرامشهاگ  - 16

نـسح سدـنهم  يرقاب و  دـمحم  سدـنهم  اب   ) يرمق ياههام  لـاله  تیؤر  ینیبشیپ  رد  هاـم » لـاله  نس   » يهصخـشم شقن  یـسررب  - 17
يهرامش 3، لاس 6 ، موجن ، يهمانهام  ناریا ، يارب  يرمق  ياـههام  تیؤر  يرـسارس  حرط  یملع  شرازگ  نیمود  زا  هتفرگرب  دار ،) یمراـط 

رذآ 1375  نارهت ،
، ناریا يهمانزور  دار ،) یمراط  نسح  سدنهم  يرقاب و  دمحم  سدـنهم  اب   ) ناریا رد  ناضمر 1417  كرابم  هام  لاله  تیؤر  یسررب  - 18

يد 1375   18 نارهت ، يهرامش 566 ، لاس 2 ،
يهرامش 3 و لاس 4 ، ناریا ، مالسا و  رد  ملع  خیرات  يهژیو  نادیواج ، ثاریم  فقو -  یـسمش ، يرجه  میوقت  لوحت  ریـس  شیادیپ و  - 19

ناتسمز 1375 زییاپ و  نارهت ، یپایپ 15 و 16 ، يهرامش  ، 4
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یمزراوخ ینیمغچ  رمع  نب  دمحم  نب  دومحم  - 38

یباتک يهطساو  هب  رتشیب  يو  ترهش  دوب . مزراوخ  رد  یکچوک  رهـش  نیمغچ  دوب . نیمغچ  یلاها  زا  یناریا و  نادیـضایر  بیبط و  مجنم ،
هک هدش  هتشون  حرـش  نیدنچ  باتک  نیا  رب  تسا . موسوم  ۀئیهلا  یف  صخلملا  هب  هتـشون و  موجن  تئیه و  يهرابرد  هک  تسا  یبرع  نابز  هب 

. تسا یناجرج  فیرش  دیس  ریم  حرش  زین  ینیمغچ و  حرش  هب  فورعم  یحور  هدازیضاق  فورعم  حرش  نآ  يهلمج  زا 
گرزب ياهيروتارپما  زا  یکی  زکرم  لاس 599  ات  مزراوخ  تشذگ . مزراوخ  رد  یمزراوخ  ینیمغچ  رمع  نب  دـمحم  نب  دومحم  یکدوک 

رد تفرگ و  رارق  دیدهت  دروم  ناسارخ  هب  لاس 598  زا  لوغم  ناخزیگنچ  تالمح  اب  هک  دوب ، نایهاشمزراوخ  ماـن  هب  لوغم  زا  شیپ  ناریا 
نایهاشمزراوخ رصع  یملع  قنور  ثاریم  مزراوخ  رد  دوجو  نیا  اب  تفر . نایم  زا  یلک  هب  دادغب  رد  نایسابع  تفالخ  طوقس  اب  دودح 637 

درک . دشر  لوغم ، ناناخلیا  يهطلس  دوجو  اب  یگنهرف  طیحم  نینچ  رد  ینیمغچ  تشاد و  موادت 
يهنیمز رد  یتامدقم  تالیـصحت  مامتا  زا  سپ  دـنارذگ و  مزراوخ  رد  ار  دوخ  رمع  رتشیب  یمزراوخ ، ینیمغچ  رمع  نب  دـمحم  نب  دومحم 

تخادرپ موجن  و  باسح ) ملع  یسدیلقا و  يهسدنه  هژیو  هب   ) تایضایر بط ، رد  لیصحت  هب  یصصخت  روط  هب  یبدا ، ینید و  مولع  نآرق ،
هیناجرج رد  يو  تالیـصحت  زا  يرایـسب  هک  تسین  دـیعب  تخادرپ . یمالـسا  هقف  رد  باسح  ملع  دربراک  رد  یتاـقیقحت  هب  نآ  راـنک  رد  و 

دشاب . هتفرگ  نایهاشمزراوخ  تختیاپ 
نب دومحم  يهقـالع  دروم  روما  زا  هسدـنه  رد  سدـیلقا  راـثآ  هژیو  هب  بط ، موجن و  یـضایر ، موـلع  يهنیمز  رد  ناینیـشیپ  بتک  يهعلاـطم 

تسا . هدوب  یمزراوخ  ینیمغچ  رمع  نب  دمحم 
هجوت دروم  نادیـضایر  ای  مجنم  بیبط ، ناونع  هب  هک  دز  سدـح  ناوتیم  بط  یـضایر و  موجن ، نوچ  یمولع  رد  يو  تراهم  هب  هجوت  اب 

تسا . هتخادرپیم  مولع  نیا  سیردت  هب  مک  تسد  ای  تسا و  هدوب  نالوغم  ياهرابرد 
، تایـضایر رد  وا  تافیلأت  تراهم و  هب  هجوت  اب  اـما  تسا ، هدـماین  یمزراوخ  ینیمغچ  دومحم  یـشزومآ  ياـهتیلاعف  زا  يرکذ  عباـنم  رد 

ییاهحرـش نادنمـشناد  يو ، راثآ  زا  يرایـسب  رب  هکناـنچ  تسا  هتـشاد  مولع  نیا  رد  زین  ینادرگاـش  هک  دز  سدـح  ناوتیم  بط  موجن و 
دناهتشاگن .

نوچمه نآ  یهقف  ياهدربراک  هب  هنیمز  نیا  رد  تشاد و  رظن  باسح  ملع  هب  تایـضایر  رد  یمزراوخ  ینیمغچ  رمع  نب  دمحم  نب  دومحم 
تخادرپیم . سدیلقا  بتک  صیخلت  هب  هسدنه  رد  رگید  يوس  زا  دوب . دنمهقالع  ثاریم  میسقت 

ناملکورب لراک  اـما  تسا . هتـشذگ  رد  لاس 723  رد  دایز  لامتحا  هب  اـما  تسین  صخـشم  ًاـقیقد  یمزراوخ  ینیمغچ  دومحم  تاـفو  لاـس 
تسا . هتسناد  لاس 600  زا  دعب  ار  وا  تافو  خیرات 

زا : تسا  ترابع  يو  راثآ  هلمج  زا 
ۀئیهلا  یف  صخلملا  - 1

رب تسا . دوجوم  باتک  نیا  زا  يددـعتم  یطخ  ياههخـسن  تسا . یبرع  نابز  هب  ۀـئیهلا  یف  صخلملا  باتک  ینیمغچ ، باـتک  نیرتروهـشم 
فیرش حرش  زین  و  ینیمغچ » حرـش   » ناونع تحت  یمور  هدازیـضاق  فورعم  حرـش  نآ  يهلمج  زا  هک  دناهتـشون  حرـش  نیدنچ  باتک  نیا 

تسا . هدش  همجرت  زین  یناملآ  یسراف و  ياهنابز  هب  باتک  نیا  تسا . یناجرج 
لوصا  باتک  صیخلت  - 2

دشابیم . دوجوم  دزی  رد  نآ  یطخ  يهخسن  تسا و  یسدیلقا  لوصا  باتک  صیخلت  رثا ، نیا 
باسحلا  یف  یماوقلا  ایاصولا ، لیاسم  یف  باسحلا  قیرط  حرش  عستملا ،)  ) هعستلا باسح  - 3

ساسا نیمه  رب  يو  تسا . دوجوم  اهنآ  یطخ  ياههخـسن  هک  تسا  دـقتعم  هداد و  تبـسن  ینیمغچ  هب  ناملکورب  لراک  ار  باـتک  هس  نیا 
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دنادیم . لاس 600  دودح  ار  بتک  نیا  فیلأت  خیرات 
عبانم :

رـشن زکرم  نارهت : مود ، پاـچ  يرجه ، مهدزاـی  هدـس  اـت  موـس  هدـس  زا  یمالــسا  هرود  نانادیــضایر  همانیگدـنز  یناـبرق ، مساـقلاوبا  . 1
ص 219 ، 1375 یهاگشناد ،

يدابانگ رفظم  الم  - 39

وا یلـصا  ماـن  دـشابیم . يوـضر  ناـسارخ  ناتـسا  ياهرهـش  زا  داـبانگ  يو  هاـگداز  تسا . ناریا  روهـشم  نانادیـضایر  ناـمجنم و  زا  يو 
رحبت زین  ینیبعلاط  رد  دوب و  يوفـص  گرزب  سابع  هاش  رـصاعم  يو  دـیدرگ . فورعم  رفظم  الم  شردـپ  ماـن  هب  تسا و  هدوب  مساقدـمحم 

ات رفظم ، الم  زا  سپ  تشاد . مات  يداقتعا  نانیبعلاط  نیمجنم و  هب  هاش  نوچ  تسویپ  سابع  هاش  نایرابرد  عمج  هب  لـیلد  نیمه  هب  تشاد و 
. دندرکیم تمدخ  يوفص  ناهاش  رابرد  رد  هداد و  همادا  ار  ناشدج  راک  وا  يهّیرذ  لسن  نیدنچ 

درم و دـهاوخ  ناـمز  گرزب  ياـملع  زا  یکی  هک  درک  طابنتـسا  برقع  جرب  رد  خـیرم  ندوـب  بکاوـک و  لاوـحا  زا  رفظم  لاـس 1000  رد 
باتک زا  ییوگشیپ  نیا  دش . مه  روط  نامه  ًاقافتا  داد و  یلماع  نیدـلاءاهب  خیـش  گرم  زا  ربخ  دـش و  دـهاوخ  دراو  بهذـم  رب  یتسکش 

تسا . هدش  لقن  وا  تاهیبنت 
ناـنآ اـب  مهم  ياـهراک  رتشیب  رد  ورنیا  زا  داد ؛ ماـت  داـقتعا  دینـشیم  ناـنآ  زا  هک  يراـبخا  ناـنیبعلاط و  نیمجنم و  دـیاقع  هب  ساـبع  هاـش 

دومن . يوریپ  رفظم  الم  تایرظن  زا  دروم  نیدنچ  رد  هلمج  زا  درکیم ، تروشم 
زا : تسا  ترابع  يو  تافیلأت  زا  یخرب 

نیمجنملا  تاهیبنت  - 1
فجن رد  يراسناوخ  یلعدـمحم  الم  يهناـخباتک  رد  یطخ  تروص  هب  باـتک  نیا  تسا . همتاـخ  باـب و  شـش  همدـقم ، کـی  رب  لمتـشم 

تسا . دوجوم 
نیا تسا . هدوـب  دوـخ  نرق  فورعم  مجنم  میکح و  هک  یفوتـسم 897 )  ) يدنجریب دمحم  نب  یلعلادبع  نیدـلاماظن  باب ، تسیب  حرـش  - 2

تـشپ رد  ییاهب  خیـش  هدومن و  نیودـت  سابع  هاـش  يارب  هک  تسا  موجن  ملع  یمقر و  میوقت  يهراـبرد  یموجن  بتک  نیرتمهم  زا  باـتک 
هب تسا و  هدش  یگنـس  پاچ  کمق  رد  لاس 1260  رد  تسا و  هتـشون  لاس 993  رد  حراش  حرش و  زا  دیجمت  رب  لمتـشم  یـضیرفت  باتک 

تسا . فورعم  رفظم  الم  باب  تسیب 
تاهیبنتلا  بختنم  - 3

تسا . هدومن  رکذ  ار  دوخ  بسن  مان و  باتک  نیا  لوا  رد  فلؤم  دشابیم . نیمّجنم  تاهیبنت  يهصالخ 
هّیمتاح  - 4

ردـپ هلودلارـصان  هجاوـخ  ماـن  هب  ار  نآ  دـنیوگ و  قاـفالا  ۀـلبق  ار  نآ  تهج  نیمه  هب  هلبق و  تمـس  تفرعم  راـهّنلافصن و  ّطـخ  ناـیب  رد 
تسا . هدومن  فیلأت  هدوب  سابعهاش  ریزو  تلود و  ناکرا  ناگرزب و  زا  هک  کیبمتاح 

. موجنلا تارایتخا  - 5

هلودلامجن هب  بقلم  رافغلادبع ، ازریم  - 40

همیدق تایضایر  هلودلامجن  تشاد . تایضایر  هب  قیمع  ياهقالع  دادعتسا و  یکدوک  نامه  زا  وا  تسا . رصاعم  نامجنم  نانادیضایر و  زا 
يو تخادرپ . یـضایر  صوصخ  هب  دـیدج و  موـلع  لیـصحت  هب  نوـنفلاراد  رد  سپـس  تفرگ ، ارف  دـمحم  یلع  ازریم  شیوـخ  ردـپ  دزن  ار 
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راثآ ددعتم ، ياهمیوقت  زا  هتـشذگ  هلودـلامجن  تشذـگرد . لاـس 1287  رد  وا  دوب . رومأـم  تکلمم  یمـسر  میوـقت  جارختـسا  هب  اـهلاس 
: زا دنترابع  شراثآ  زا  یخرب  تسا  هدرک  همجرت  فیلأت و  یضایر  موجن و  رد  زین  يرگید 

موجن  تئیه و  رد  نامسآ ، - 1
ایفارغج  لوصا  - 2

هسدنه  لوصا  رد  هسدنهلا ، ۀیافک  - 3
ربجلا  ۀیادب  - 4

باسحلا  ۀیادب  - 5
موجنلا  ۀیادب  - 6

هسدنهلا  ۀیادب  - 7
حیسم  دالیم  خیرات  ياهلاس  اب  يرمق  يرجه  ياهلاس  يهقباطم  رد  هیقیبطتلا ، - 8

باسحلا  ۀیافک  - 9
هسدنهلا ۀیافک  - 10

کینرپوک سالکین  - 41

سویملطب زا  يزکرم  نیمز  يهیضرف  نامز  نآ  رد  دوب . یمور  کیلوتاک  ياسیلک  رد  يرتفد  یشنم  وا  دش . دلوتم  ناتسهل  رد  لاس 852  رد 
وطسرا و تارظن  رد  سک  ره  درکیم . عافد  نآ  زا  تدش  هب  اسیلک  دوب و  ملاع  فیـصوت  يهرابرد  ربتعم  رظن  اهنت  لاس  دودح 1500  يارب 

. تفرگیم رارق  رازآ  تیذا و  دروم  درکیم ، دیدرت  سویملطب 
نیا داد و  رارق  دیدرت  دروم  ار  سویملطب  تارظن  وا  اهلاس ، نآ  رد  دش . دنمهقالع  یـسانشرتخا  هب  جـلاک  رد  لیـصحت  نامز  رد  کینرپوک 

ینانوی ناسانـشرتخا  دننام  مه  وا  هتبلا  دـندرگیم ». نآ  رود  هب  تارایـس  دراد و  رارق  ملاع  زکرم  رد  دیـشروخ  : » هک درک  حرطم  ار  هدـیقع 
رود هب  هک  دسریم  رظن  هب  نیمز  یعـضو  تکرح  لیلد  هب  اما  دـنراد ؛ رارق  تکرح  نودـب  تباث و  ياهرک  رب  اههراتـس  : » هک درکیم  روصت 

دوبن . تسرد  ملاع  زا  وا  یلک  ریوصت  اما  دوب ؛ حیحص  وا  يزکرم » دیشروخ   » يهیرظن ساسا ، نیا  رب  دندرگیم ». نیمز 
رد ییاههتشونتسد  تروص  هب  طقف  ار  شتارظن  دنامب ، ناما  رد  اسیلک  رازآ  زا  هکنیا  يارب  تشاد و  یکیدزن  طابترا  اسیلک  اب  کینرپوک 

. درک فرص  ینامـسآ » مارجا  شدرگ   » مان هب  یباتک  نتـشون  يارب  ار  دوخ  تقو  زا  لاس  دنچ  وا  دوب . هدرک  عیزوت  شکیدزن  ناتـسود  نایم 
داد . ماجنا  يرامیب  ماگنه  رد  رمع و  نایاپ  رد  ار  باتک  یضایر  تابساحم  ییاهن  يراتساریو  کینرپوک 

ار یملاع  وا  باتک  نیا  رد  دیسرن . پاچ  هب  شگرم  زا  لبق  ات  وا  باتک  عقاو  رد  دوش ، رشتنم  کینرپوک  دیاقع  ات  دیشک  لوط  يدایز  نامز 
اهنیا يالاب  رد  دندرگیم . نآ  رود  هب  ناویک  زمره و  مارهب ، نیمز ، دیهان ، ریت ، بیترت  هب  زکرم و  رد  دیشروخ  نآ  رد  هک  دنکیم  حیرشت 

دراد . رارق  تباث  ناگراتس  هرک 
. دوب هدـشن  هتخانـش  نآ  در  يارب  يدـهاوش  نامز ، نآ  رد  نوچ  درکن ؛ تباث  ار  سویملطب  يهیرظن  ندوب  تسردان  شباتک ، رد  کـینرپوک 
. دنتـشاد اطخ  هجرد  ود  يهزادـنا  هب  ود  ره  تارایـس ، تیعقوم  يارب  سویملطب  کـینرپوک و  يهبـساحم  شور  هک  دوب  نیا  بلاـج  يهتکن 
هب ییاهرادم  رد  تارایـس  هک  تشاد  هدـیقع  تسنادیم و  يدیـشروخ  يهناماس  زکرم  رد  ار  دیـشروخ  کینرپوک ، هک  دوب  نیا  رد  توافت 
رود هب  رتهتسهآ  رترود ، تارایس  رتعیرـس و  دیـشروخ ، هب  رتکیدزن  تارایـس  رگا  هک  درب  یپ  هتکن  نیا  هب  کینرپوک  دندرگیم . نآ  رود 

ریودـت کلف  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ار  مارهب ) دـننام   ) نیمز زا  رترود  تارایـس  یعوجر )  ) یتشگزاـب تکرح  ناوتیم  دـندرگب ، دیـشروخ 
نآ رتابیز  رتهداس و  تروص  طقف  سویملطب  يهیرظن  هب  تبـسن  کـینرپوک  يزکرم  دیـشروخ  يهیرظن  يرترب  ناـمز ، نآ  رد  داد . حیـضوت 
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. دوب

کی زنیگاه  مایلیو  - 42

نتخاـس هـب  یـسمش  يرجه  لاـس 1244  رد  اـما  تشاد ، هقـالع  یپوکـسورکیم  تاـقیقحت  هـب  یناوـج  رد  هـک  دوـب  یـسیلگنا  سانـشرتخا 
هک یتاقیقحت  زا  لاس 1242  رد  دروآ . يور  یموجن  ياهدـصر  تاقیقحت و  هب  سپ  نآ  زا  درک و  مادـقا  ندـنل  یکیدزن  رد  ياهناخدـصر 
رد هک  دوشیم  تفای  زین  ناگراتـس  رد  دراد  دوجو  نیمز  رد  هک  يرـصانع  نامه  هک  تشاد  مالعا  دروآ  لمع  هب  یفیط  طوطخ  يهراـبرد 
هک درک  تباث  داد و  رارق  هعلاطم  دروم  ار  یباحـس  کی  فیط  راـب  نیتسخن  يارب  لاس 1245  رد  يو  دوب . زیگناتریح  يراتفگ  ناـمز  نآ 

یملع فشک  نیرتگرزب  هب  رلپود  لصا  میمعت  دروم  رد  وزیف  تاقیقحت  زا  هدافتسا  اب  زنیگاه  تسا . هتفرگ  ارف  نژوردیه  زاگ  ار  نآ  فارطا 
يور نآ  یفیط  طوطخ  رد  شفنب  فرط  هب  ییاجباج  عون  کی  دوش  کیدزن  نیمز  هب  ياهراتـس  رگا  هک  تفاـیرد  يو  دـمآ . لـیان  شیوخ 

. دنک نییعت  دید  دادتما  رد  ار  تعرس  ییاجباج  رادقم  يور  زا  تسناوت  یتح  دهدیم .

لشره مایلیو  رس  - 43

سپـس دوب و  لوغـشم  یناپوچ  راک  هب  یناوجون  ات  وا  دـمآ . ایند  هب  ناملآ  ياهرهـش  زا  رفوناـه  رد  رذآ 1117  رد 4  یناملآ ، سانـشهراتس 
مهف يارب  هک  تفایرد  درک  هعلاطم  نوچ  دیـسر و  شتـسد  هب  موجن  يهرابرد  یباتک  يزور  لشره  تخادرپ . یقیـسوم  يریگارف  هب  یتدـم 

. تسین شخبرمث  تایضایر  نتسناد  نودب  رون  يهعلاطم  هک  دش  هجوتم  هاگنآ  تسا و  رون  ثحابم  زا  ياهراپ  نتسناد  جاتحم  نآ ، بلاطم 
دوخ يهناخ  هک  دروآ  قوش  هب  ار  وا  يردق  هب  ناگراتـس  رادید  موجن ، رون و  يهرابرد  هعلاطم  یتدم  زا  سپ  تخومآ و  هسدنه  ربج و  اذل 

نآ ینوناک  يهلصاف  هک  دیدرگ  یپوکسلت  تخاس  هب  قفوم  ناوارف  ششوک  اب  لشره  درک . لیدبت  پوکسلت  نتخاس  يارب  یهاگراک  هب  ار 
پوکسلت نیا  اب  هک  یماگنه  لاس 1159  رد  يو  دوب . نت  کی  دودـح  رد  ینزو  اب  رتمیتناـس  شاهنیآ 147  رطق  رتمیتناس ، داـتفه  رتم و   11

یـصرق نوچمه  هکلب  دوبن ، ینارون  يهطقن  کی  تروص  هب  اههراتـس  ریاس  دننام  هک  دید  ياهراتـس  ناهگان  دوب ، ناگراتـس  دصر  لوغـشم 
رتعیـسو يدیـشروخ  يهناماس  يهنهپ  هک  تخاس  مولعم  هدرک و  فشک  ار  ياهزات  يهرایـس  هک  تفاـیرد  يدوز  هب  لـشره  دوب . ناـشخرد 

هب دودـحم  میدـق ، نامز  زا  هک  ار  يدیـشروخ  يهناـماس  هاگتـسد  فشک ، نیا  اـب  لـشره  تفرگ و  ماـن  سوناروا  هرایـس ، نیا  تسا . هدـش 
وا درک و  اپ  هب  یملع  عماجم  رد  ییاغوغ  لشره  فشک  دومن . فشک  زین  ار  سوناروا  رمق  ود  نینچمه  وا  داد . تعسو  دوب  ناویک  يهرایس 

دوخ یـسانشرتخا  ياهراک  يهمادا  رد  لـشره  دـنداد . بقل  نامـسآ  قاـمعا  فشاـک  ناونع  وا  هب  هک  يروط  هب  دومن ، راـختفا  رد  قرغ  ار 
رازه و ود  زا  یتـسرهف  يو  دََربیم . دوخ  هارمه  ار  تارایـس  دـهدیم و  ناـکم  رییغت  تسین و  تباـث  نامـسآ  رد  دیـشروخ  هک  درک  مـالعا 

تاقیقحت ددعتم و  ياهدصر  دنتـسه . زاگ  زا  ییاههدوت  ناگراتـس و  زا  ياهعومجم  اهیباحـس  نیا  تفگ  داد و  لیکـشت  یباحـس  دـصناپ 
یـسک نیتسخن  وا  دنک . حرطم  هراتـسرپ  ناهج  باب  رد  عماج  يهیرظن  کی  يو  هک  دـش  بجوم  ناگراتـس ، باب  رد  لشره  یموجن  قیمع 

هب رمع  نایاپ  رد  لشره  مایلیو  تسا . ناگراتـس  ناهج  رد  یکچوک  رایـسب  ءزج  يدیـشروخ  يهناماس  درک  مـالعا  حیرـص  روط  هب  هک  دوب 
رویرهش زور 3  رد  هک  نیا  ات  دروآ  تسد  هب  یناهج  يراختفا  دش و  باختنا  هسنارف  مولع  یمداکآ  تیوضع  یهاشداپ و  يهعماج  تسایر 

. تشذگرد یگلاس  رد 84   1201

تیول ناوس  اتیرنه  - 44

هب لاس 1291  رد  درک و  راک  ینالژام  ياهربا  يهرابرد  اهتدم  يو  دوب . دراوراه  هناخدصر ي  سانشرتخا  ییاکیرمآ ، سانشرتخا  يوناب 
ياهریغتم ار  اهنآ  وا  دوب و  توافتم  اهنآ  یگدنـشخرد  يهرود  هک  تشاد  هجوت  یناگراتـس  هب  رتشیب  يو  تفای . تسد  ياهدـمع  فشک 
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نییعت فشک  نیا  اب  تسا . رتناشخرد  هراتس  دشاب  رتلیوط  یگدنشخرد  بوانت  يهرود  هچ  ره  هک  تفایرد  تیول  مناخ  دیمان . یسووافیق 
. دش ریذپناکما  دنروآ  تسد  هب  ار  اهنآ  رظنم  فالتخا  دنتسناوتیمن  هک  ار  يرود  ياههراتس  يهلصاف 

رلپک ناهوی  - 45

هاگشناد رد  تشاد و  تایضایر  رد  رایسب  دادعتسا  یکدوک  زا  دش . دلوتم  ناملآ  رد  وا  دوب . نادیضایر  سانـشرتخا و  کی  ( 1009-950)
. تخادرپ یـسانشرتخا  اب  هطبار  رد  هعلاطم  هب  دـش و  تایـضایر  ملعم  یگلاس  ود  تسیب و  رد  درک . لیـصحت  ناـملآ  ياهرهـش  زا  نگنیبوت 

مارجا ياهرادـم  یـسررب  اـب  وا  دوب . کـینرپوک  يهیرظن  نارادـفرط  زا  رلپک  تشاد . مه  یتاـبتاکم  يو  اـب  دوب و  رـصعمه  هلیلاـگ  اـب  رلپک 
يراکمه وا  اب  رایتسد  تروص  هب  وکیت  گرم  زا  شیپ  لاس  کی  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  یکرامناد  سانشرتخا  ههارب  وکیت  هجوت  ینامسآ 

. درک لیلحت  ار  وکیت  ياههتـشون  تادهاشم و  دعب ، لاس  لوط 25  رد  دش و  وکیت  نیـشناج  وا  لاـس 980 ، رد  وکیت  گرم  زا  سپ  درکیم .
وا يهژیو  یسررب  دراد . ترهـش  رلپک  نیناوق  مان  هب  هک  درک  نایب  ار  ییاهنوناق  ههارب  وکیت  يهلاس  تسیب  ياهشهوژپ  زا  هدافتـسا  اب  رلپک 

نیا تکرح  هک  درک  ششوک  ههد  کی  تدم  هب  رلپک  دوب ، هداد  ماجنا  هراب  نیا  رد  يدایز  ياهدصر  ًالبق  وکیت  نوچ  دوب . مارهب  يهرابرد 
و  ) مارهب تکرح  ناوتیم  لکـشیضیب  ياهرادم  اب  هک  دش  هجوتم  ماجنارـس  تفرگن . هجیتن  اما  دنک ، هیجوت  ياهریاد  ياهرادم  اب  ار  هرایس 

لاس رد  درک . فشک  تارایـس  تکرح  يهراـبرد  ار  مهم  نوناـق  هس  وکیت ، ياهدـصر  لـیلحت  اـب  رلپک  درک . فیـصوت  ار  تارایـس ) رگید 
روتارپما مارتحا  هب  ار  اهلودج  نیا  دندش . رـشتنم  دوب ، رلپک  يدـعب  ياهلیلحت  وکیت و  ياهدـصر  يهجیتن  هک  یموجن  ياهلودـج   1007
ياهرایس ياهرادم  حرط  کینرپوک و  يزکرم  دیشروخ  يهیرظن  يانبم  رب  یفلودار  ياهلودج  دندیمان . یفلودار » ياهلودج  ، » فلودار

لاس 1010 رد  دیـشروخ  صرق  لـباقم  زا  ار  دـیهان  ریت و  روبع  تسناوت  اهلودـج  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  رلپک  دـندش . هیهت  رلپک  لکـشیضیب 
. دنک ینیبشیپ 

. تسا دیدج  موجن  باتک  وا  رثا  نیرتمهم  درک . نایب  ار  پوکسلت  اب  راک  شور  یعقاو  لوصا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  رلپک 

خساپ شسرپ و  - 4

يدایز ءایشا  بش  دنتشاد . نهذ  رد  دنمتردق  ۀهلا  تروص  هب  يریوصت  - 1

صرق کی  تروص  هب  هک  تسا  هام  ءیش  نیرت  نشور  دراد . دوجو  نامسآ  رد  ندید  يارب 
زا دیشروخ ، دننامه  زین  هام  دوش . یم  هدید  نامسآ  رد  دیشروخ  ةزادنا  هب  ًابیرقت  ینارون و 

یگدنز نیمز  یلامش  ةرکمین  رد  امش  هک  یتروص  رد  هتبلا  دنک ( یم  عولط  نیمز  قرشم 
نیرتالاب هب  بونج  هب  تبسن  هک  یتقو  ات  دیآ  یم  رتالاب  نامسآ  رد  سپس  دینک ،)

بورغ برغ  رد  هک  یعقوم  ات  دنک  یم  نتفر  نییاپ  هب  عورش  نآ  زا  سپ  دسرب . شعافترا 
لماک و هام  کی  ات  کیراب  لاله  کی  زا  هام  لکش  هام ، کی  لوط  رد  هوالع  هب  دنک .

يرایسب ناگراتس  دنک . یم  رییغت  کیراب  لاله  کی  ات  لماک  هام  کی  زا  هرابود  سپس 
. دید ناوت  یم  ار  هراتس  رازهود  ات  ًابیرقت  فاص  بش  کی  رد  دنتسه . هدهاشم  لباق  زین 

رد ناگراتس  هچرگا  دید . ار  هراتس  رازه  اه  هد  ناوت  یم  کچوک  پوکسلت  کی  اب  یتح 
رت قیقد  هاگن  کی  اما  دنسر ، یم  رظن  هب  يا  هدنکارپ  نشور و  طاقن  تروص  هب  نامسآ 

رد رگا  دنهد . یم  لیکشت  یکلف  مان صور  هب  ار  ییاه  هعومجم  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن 
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فلتخم عقاوم  رد  یکلف  روص  هک  دید  دیهاوخ  دیرگنب ، نامسآ  هب  تقد  هب  لاس  لوط 
ار دوخ  ناکم  زور  هب  زور  هک  دنراد  دوجو  هراتس  يدادعت  نینچمه  دنتسه . تیؤر  لباق 

اهنیا دننام .) یم  یقاب  وگلا  کی  تروص  هب  یلومعم  ناگراتس  ) دنهد یم  رییغت 
ناوت یم  ار  اهنآ  يات  جنپ  هک  دنتسه  دهد ) یم  نادرگرس  ةراتس  ینعم  هک  یتغل  ) یتارایس

تسا نکمم  امش  ًابلاغ  دومن . هدهاشم  فلتخم  عقاوم  رد  پوکسلت و  زا  هدافتسا  نودب 
زین یهاگ  هگ  دینیبب و  دنز ، یم  قرب  نامسآ  ضرع  رد  هک  ار  کیراب  نشور و  باهش  کی 

ًالومعم هک  دنتسه  یمارجا  اهنیا  دیامن . بلج  دوخ  هب  ار  امش  هجوت  راد  هلابند  ةراتس  کی 
. مینیب یم  نامسآ  رد 

؟ دشخرد یم  هنوگچ  هام  - 2

شدوخ زا  يرون  هام  اما  تسا ، ینارون  ًالماک  بش  رد  هام  دسر  یم  رظن  هب  هچرگا 
یم سکعنم  نیمز  فرط  هب  گرزب  ۀنیآ  کی  دننامه  ار  دیشروخ  رون  یگداسب  هکلب  درادن .

. دنک یمن  سکعنم  بوخ  یلیخ  ار  دیشروخ  رون  هام  بجعت  لامک  اب  نینچمه  دنک .
. دوش یم  سکعنم  نیمز  هب  دبات  یم  هام  هب  هک  يرون  دصرد  تفه  دودح  اهنت  عقاورد ،

زا دنهد . یم  لیکشت  ار  هام  حطس  هک  تسا  یکاخ  اه و  گنس  تعیبط  لیلد  هب  نیا 
يور دیتسناوت  یم  امش  رگا  تسا . دیشروخ  رون  بوخ  ةدننک  سکعنم  نیمز  رگید  فرط 

ةرک ربارب  راهچ  ار  نیمز  تروص  نآ  رد  دینک ، هاگن  نیمز  هب  اجنآ  زا  دیتسیأب و  هام  حطس 
لاله کی  هام  هک  تاقوا  یضعب  دیدید . یم  نآ  زا  رت  نشور  ربارب  دص  ًابیرقت  هام و 

يرون ۀلیسو  هب  فیعض و  روط  هب  ار  هام  کیرات  فرط  میناوت  یم  ام  تسا ، نشور  کیراب 
هتخانش نیمز  باتهم  ناونع  هب  تلاح  نیا  مینیبب . دوش  یم  سکعنم  نآ  هب  نیمز  زا  هک 

. تسا هدش 

؟ تسیچ هرایس  هراتس و  قرف  - 3

ینارون غاد و  مسج  کی  هراتس  هک  تسا  نیا  رد  هرایس  هراتس و  نیب  یساسا  توافت 
ای نیمز  دننامه  یمسج  هرایس  کی  هکنآ  لاح  دنک . یم  دیلوت  دوخ  ار  دوخ  رون  هک  تسا 

ناگراتس رثکا  دراد . رون  یگدنشخرد و  دیشروخ  رون  ندرک  سکعنم  اب  اهنت  هک  تسا  هام 
دیشروخ عقاو ، رد  دیشروخ . هیبش  تسرد  دنا  هدمآ  دوجو  هب  غاد  زاگ  زا  دنتسه و  گرزب 
هداعلا قوف  هن  تسا و  گرزب  هداعلا  قوف  هن  هک  تسا  یلومعم  رایسب  ةراتس  کی  شدوخ 

زا اهنآ  ۀلصاف  هکارچ  دنوش  یم  هدید  نامسآ  رد  يرون  مک  طاقن  تروص  هب  ناگراتس  مرگ .
لهچ زا  شیب  يا  هلصاف  ياراد  ام  هب  هراتس  نیرت  کیدزن  یتح  تسا . دایز  رایسب  ام 

نیمز اب  رتمولیک  نویلیم  اهنت 150  دیشروخ  هک  یلاحرد  تسا . رتمولیک  نویلیم  نویلیم 
رود هب  هک  دنتسه  یکرحتم  ماسجا  مینیب  یم  نامسآ  رد  ام  هک  ار  یتارایس  دراد . هلصاف 

دنراد دیشروخ  زا  هک  يا  هلصاف  بیترت  هب  هدش  هتخانش  ةرایس   9 دنخرچ . یم  دیشروخ 
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هس وتولپ . نوتپن و  سوناروا ، لحز ، يرتشم ، خیرم ، نیمز ، دیهان ، دراطع ، زا : دنترابع 
. دنوش هدید  تسا  نکمم  هیقب  اما  دنوش  یمن  هدید  پوکـسلت  نودب  هک  دنتـسه  رون  مک  يردق  هب  دنراد  ار  هلـصاف  نیرترود  هک  يا  هرایس 

دودح رد  اهنت  هک  دراطع  زا  اه  هرایس  ةزادنا 
يرتشم مرج  تسا . توافتم  تسا  نیمز  ربارب  هدزناپ  هک  يرتشم  ات  تسا  نیمز  موس  کی 
نیا تسا . دیشروخ  مرج  مرازه  کی  لاح  نیع  رد  نیمز و  مرج  ربارب  دصیس  زا  شیب 
هرایس مرج  زا  رتشیب  یلیخ  اه  هراتس  مرج  دشاب . یم  هرایس  هراتس و  نیب  يرگید  توافت 

. دنتسه اه 

؟ دنک یم  بورغ  عولط و  دیشروخ  ارچ  - 4

یم یط  ار  نامسآ  زور  لوط  رد  عولط و  قرش  فرط  زا  دیشروخ  هک  میناد  یم  ام  ۀمه 
تکرح نامسآ  رد  دیشروخ  هک  تسا  نآ  تیعقاو  اما  دنک . یم  بورغ  برغم  رد  دنک و 

هک تسا  نیمز  نیا  عقاو  رد  دیامن . یم  تکرح  هک  دسر  یم  رظن  هب  اهنت  هکلب  دنک ، یمن 
دوخ اب  مه  ار  ام  ددرگ و  یم  قرش  هب  برغ  زا  هنازور  هک  تسا  يا  هرک  نیمز  ددرگ . یم 

هب قرش  فرط  زا  دیشروخ  هک  دیآ  یم  رظن  هب  نینچ  ام  دید  زا  هک  يروط  هب  درب  یم 
تمسق نآ  تسا ، دماج  مسج  کی  نیمز  هک  ییاجنآ  زا  تسا . تکرح  لاحرد  برغ  فرط 

. تسا هدش  ناهنپ  نیمز  میظع  ۀثج  طسوت  دراد  رارق  ام  ياپ  ریز  رد  هک  نامسآ  زا 
نانچمه مینیبب . ار  نامسآ  مامت  زا  یمین  طقف  میناوت  یم  ام  ینامز  ۀظحل  رهرد  عقاورد ،

ریز رد  هک  ینامز  ات  دوش  یم  هدیشک  نامسآ  رود  هب  زین  دیشروخ  ددرگ ، یم  نیمز  هک 
هب نیمز  هک  ینامز  ات  دنام  دهاوخ  دیدپان  نانچمه  دیشروخ  ددرگ . دیدپان  یبرغ  قفا 

یم لوط  هک  ینامز  تدم  ددرگ . رادیدپ  یقرش  قفا  ریز  زا  دیشروخ  هک  دخرچب  يردق 
يدیشروخ زور  دیامن ، عولط  هرابود  دنک و  یط  ار  نامسآ  دنک و  عولط  دیشروخ  ات  دشک 

. دوش یم  هدیمان 
*

؟ تسا هرک  کی  نیمز  هک  میناد  یم  اجک  زا  - 5

. دسر یم  حطسم  رظن  هب  نیمز  اه ، هرد  اه و  هپت  ياه  يدنلب  یتسپ و  زا  رظن  فرص 
يارب يدایز  ياه  هار  اما  مینک ، یم  یگدنز  هرک  کی  يور  رب  ام  هک  تسین  مولعم  هچرگا 
دیراد رارق  ایرد  رانک  رد  رگا  لاثم ، ناونع  هب  دراد . دوجو  نیمز  ندوب  يورک  نداد  ناشن 

قفا هب  یتشک  یتقو  دینک . هاگن  تسا  ندش  رود  لاحرد  هک  ایرد  يور  یتشک  هب  تقد  هب 
تاسیسأت سپس  ددرگ ، یم  دیدپان  قفا  طخ  ریز  یتشک  ۀندب  زیچره  زا  لبق  هک  دید  دیهاوخ  امـش  دهد ، یم  همادا  شتکرح  هب  دسر و  یم 

هب اه . لکد  هرخآلب  یتشک و  يور 
، ددرگ یم  دیدپان  نیمز  يانحنا  رثا  رد  دوش  یم  رترود  یتشک  هچره  رگید ، ترابع 

رگا ددرگ . یم  دیدپان  هپت  کی  يانحنا  زا  نتفر  نییاپ  رد  هک  ینیشام  دننامه  تسرد 
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نییاپ نامسآ  یلامش  تمسق  رد  اه  هراتس  هک  دید  دیهاوخ  دیورب  بونج  تمس  هب  رتشیب 
یتسیاب هک  تسا  يزیچ  نیا  دنیآ . یم  رتالاب  یبونج  تمسق  رد  هک  یلاحرد  دنور ، یم  رت 

رد تسا . قداص  زین  دیشروخ  دروم  رد  رما  نیمه  دتفیب و  قافتا  نیمز  ندوب  يورک  هب 
رارق رس  يالاب  ًامیقتسم  زور  طسو  رد  دیشروخ  اوتسا ، طخ  کیدزن  ریسمرگ  ياهروشک 

یکیدزن رد  دوش و  یمن  هدید  عافترا  نیا  هب  زگره  ناتسلگنا  رد  ًالثم  هک  یلاحرد  دراد ،
یموجن لیلد  کی  دراد . رارق  قفا  هب  کیدزن  هشیمه  دیشروخ  بونج ) لامش و  ) نیبطق

هک یتقو  دش . مالعا  لبق  لاس  رازهود  زا  شیب  ینانوی ، فوسلیف  وطسرا  طسوت  رگید 
تسین حطسم  هیاس  نیا  دتفا و  یم  هام  يور  نیمز  ۀیاس  دتفا ، یم  قافتا  هام  نتفرگ 

رود هب  شدرگ  ماگنه  هب  دنناوت  یم  نادروناضف  هزورما  هتبلا  تسا . انحنا  ياراد  هکلب 
. تسه مه  باذج  لاح  نیع  رد  يورک و  نیمز  هک  دننیبب  نیمز 

**

؟ تسیچ يوامس  ةرک  - 6

هک دننک  ضرف  نامسآ ، یناوخ  هشقن  عقوم  رد  هک  دنهد  یم  حیجرت  ناسانش  هراتس 
هک دوش  یم  روصت  دنا . هدیبسچ  يوامس  ةرک  مان  هب  میظع  ةرک  کی  يور  رب  ناگراتس 

روصت یمیدق  ناسانش  هراتس  ددرگ . یم  نیمز  رود  هب  راب  کی  زور  ره  يوامس  ةرک  نیا 
يوامس ةرک  يور  ًاعقاو  اه  هراتس  دراد و  رارق  ملاع  زکرم  رد  نیمز  هک  دندرک  یم 

هک دوش  یم  مولعم  یشور  نامه  هب  يوامس  ةرک  يور  هراتسره  تیعقوم  دنا . هدیبسچ 
صخشم نآ  ییایفارغج  ضرع  لوط و  زا  هدافتسا  اب  نیمز  يور  رد  هطقن  کی  تیعقوم 

یم لصو  مه  هب  ار  بونج  لامش و  ياه  بطق  هک  تسا  یطخ  نیمز  روحم  ددرگ . یم 
هطقن ود  رد  ار  يوامس  ةرک  یضرف  روط  هب  هرخآلب  دبای ، همادا  اضف  رد  طخ  نیا  رگا  دنک .

هب دنوش . یم  هدیمان  يوامس  بونج  لامش و  ياه  بطق  هطقن  ود  نیا  درک . دهاوخ  عطق 
هریاد رد  ار  يوامس  ةرک  ًاتیاهن  دبای ، همادا  اضف  رد  نیمز  ياوتسا  طخ  رگا  بیترت ، نیمه 

بطق يور  زا  ًالومعم  هراتس  ره  تیعقوم  درک . دهاوخ  عطق  يوامس  ياوتسا  مان  هب  يا 
تاصتخم متسیس  نیرت  لومعم  دوش . یم  يریگ  هزادنا  يوامس  ياوتسا  يوامس و  ياه 

کی لیم  دشاب . یم  لیم  دع و  متسیس ب دوش ، یم  هتفرگ  راک  هب  ناسانش  هراتس  طسوت  هک 
لحم کی  ییایفارغج  ضرع  هباشم  ) دشاب یم  هراتس  يوامس و  ياوتسا  نیب  ۀیواز  هراتس 

ياوتسا اب  يزاوم  هک  تسا  يا  هیواز  هراتس ، کی  دعب  رگید ، فرط  زا  نیمز ) يور  رب 
لوط نیمز ، يور  رب  دوش . یم  يریگ  هزادنا  هراتس  هب  تبسن  صاخ  ۀطقن  کی  زا  يوامس 

نیمز بطق  ود  زا  هک  یضرف  ةریاد  ) راهنلا فصن  نیب  تسا  هیواز  لحم  کی  ییایفارغج 
مان هب  تباث  ۀطقن  کی  زا  دعب  هباشم ، روط  هب  رظن . دروم  لحم  چیونیرگ و  ات  درذگ ) یم  « 

يراهب لادتعا  زور «  رد  راهب  ره  دیشروخ  هک  تسا  يا  هطقن  هک  دوش  یم  يریگ  هزادنا 
بسح رب  هجرد  ياج  هب  هراتس  دعب  دنک . یم  عطق  ار  اوتسا  نیدرورف ) لوا  ) سرام  21
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ره نیمز  ةرک  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  نیا  دوش . یم  يریگ  هزادنا  هیناث  هقیقد و  تعاس و 
. دنز یم  رود  کی  تعاس   24

؟ تسیچ یکلف  تروص  - 7

لباق ياه  هعومجم  هک  دنتسه  نامسآ  رد  ناگراتس  زا  ییاه  هورگ  یکلف  تروص 
هعومجم نیا  زا  یضعب  دنتسناوت  یمیدق  ناسانش  هراتس  دنهد . یم  لیکشت  ار  صیخشت 

. دننک يراذگ  مان  اه  ههلا  نایادخ و  يا ، هناسفا  تادوجوم  مان  هب  ار  اهنآ  دننک و  ادیپ  ار  اه 
هک تسا  هدش  میسقت  يروط  نامسآ  لک  تسا و  هدش  هتخانش  یکلف  تروص   88 هزورما ،

یکلف تروص  ره  رد  دوجوم  ناگراتس  اما ، دشاب . قلعتم  یکلف  تروص  کی  هب  هراتس  ره 
هاگن اهنآ  هب  نیمز  زا  یتقو  هک  دنا  هتفرگ  رارق  يروط  طقف  دنرادن ، مه  اب  یطابترا  نادنچ 
اضف رد  رگید  ۀطقن  کی  زا  هچنانچ  تسا  یهیدب  دنراد . رارق  هعومجم  کی  رد  دینک  یم 
زا يرایسب  رد  دندمآ . یم  رظن  هب  يرگید  تروص  هب  اه  هعومجم  دش ، یم  هاگن  اهنآ  هب 

زا شیب  رگیدکی  زا  دنهد  یم  لیکشت  ار  یکلف  تروص  کی  هک  یناگراتس  ۀلصاف  دراوم 
. دنراد ام  اب  هک  تسا  يا  هلصاف 

؟ دنمادک صیخشت  لباق  یکلف  روص  نیرت  هداس  - 8

دیهدب صیخشت  رگیدکی  زا  ار  یکلف  روص  هنوگچ  هک  دیریگب  دای  دیهاوخب  امش  رگا 
ًادعب دینک و  ادیپ  دنتسه  روهشم  هک  ار  یکلف  تروص  دنچ  لوا  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب 

تفه ربکا .) بد  ) تسا گرزب  سرخ  یکلف ، تروص  نیرت  هدش  هتخانش  دیربب . راک  هب  هیقب  ندرک  ادیپ  يارب  ییاه  هناشن  ناونع  هب  ار  اهنآ 
نیا رد  اه  هراتس  نیرت  نشور  زا  ات 

اب هقنزوذ ) لکش  هب  هراتس  راهچ  ) دنزاس یم  ار  نهآواگ  ۀغیت  کی  لکش  یکلف  تروص 
گید ای  نادجامک  لکش  هب  رتشیب  هعومجم  نیا  عقاورد ، هراتس .) هس  ) هدش مخ  ۀتسد  کی 

هجرد ییایفارغج 40  ضرع  زا  رتالاب  یلامش و  تمسق  رد  امش  رگا  دنام . یم  راد  هتسد 
تیزم نیا  تسا و  تیؤر  لباق  نامسآ  رد  ربکا  بد  لاس  عقاوم  ۀمه  رد  دینک ، یم  یگدنز 
یبونج ۀجرد  زا 50  شیب  رد  هچنانچ  اما  یکلف . روص  ریاس  ندرک  ادیپ  يارب  تسا  یگرزب 

هقطنم نیا  رد  یسک  تردن  هب  یلو ، دینیبب . ار  نآ  دیناوت  یمن  زگره  دینک ، یم  یگدنز 
هراشا ناگراتس  هتسد ، فرط  زا  هغیت  فلاخم  فرط  ود  رد  هراتس  ود  دنک . یم  یگدنز 

اتب هب  افلآ  زا  ار  یطخ  امش  رگا  هک  اریز  تسا ) اتب  افلآ و  اهنآ  حیحص  مان  ) دنوش یم  هدیمان 
یم يا  هراتس  هب  دیهدب  همادا  هجرد  زا 30  رتمک  تسرد  نامسآ  رد  ار  نآ  دینک و  لصو 
بد يافلآ  ةراتس  نیا  مود .) ردق  ) دشاب یم  افلآ  ییانشور  دح  رد  نآ  ییانشور  هک  دیسر 

يوامس ةرک  لامش  بطق  زا  هجرد  کی  دودح  رد  هراتس  نیا  تسا . یبطق  ةراتس  ای  رغصا 
، دینک ادیپ  ار  هراتس  نیا  دیناوتب  امش  رگا  دنک . یم  تکرح  تردن  هب  هراتس  نیا  ددرگ ، یم 

کمک میدق  رد  هراتس  نیا  دیسانشب . ار  یقیقح  لامش  تهج  دیناوت  یم  تروص  نآ  رد 
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، دوش مگ  امن  بطق  نودب  بش  رد  یسک  رگا  مه  زونه  درک و  یم  نادرونایرد  هب  يرثؤم 
هب هک  رگید  دیفم  یکلف  تروص  کی  دنک . هدافتسا  یبای  تهج  رد  هراتس  نیا  زا  دناوت  یم 

یچراکش کی  رگنایب  هک  تسا  رابج  یکلف  تروص  درک ، ادیپ  ار  نآ  ناوت  یم  یگداس 
نآ نشور  ةراتس  تفه  لیلد  هب  تسا و  روهشم  یکلف  تروص  کی  نیا  تسا . يا  هناسفا 

هب یلامش  ةرکمین  رد  ناتسمز و  رد  یکلف  تروص  نیا  تسا . ندرک  ادیپ  لباق  یگداس  هب 
رد یکلف  تروص  نیا  رذآ ) ) ربماسد طساوا  بش  ۀمینرد  اریز  دوش  یم  هدید  وحن  نیرتهب 

تروص تسا و  ناتسبات  نامز  نامه  رد  یبونج  ةرکمین  رد  هک  یلاحرد  تسا  بونج 
هدهاشم نیمز  يور  هطقن  ره  زا  ناوت  یم  ار  رابج  تسا . لامش  رد  بش  ۀمین  رد  یکلف 

تروص نیا  یتقو  دراد . رارق  يوامس  ياوتسا  فارطا  رد  یکلف  تروص  نیا  هک  اریز  دومن ،
یم لیکشت  ار  لیطتسم  کی  نآ  ةراتس  راهچ  دوش ، یم  هدهاشم  یلامش  ةرکمین  زا  یکلف 

مان هب  نشور  یلیخ  خرس  ةراتس  لیطتسم ، ییالاب  پچ  تمس  ۀشوگ  رد  دنهد . طبا » 
ازوجلا یگنر «  دیفس  یبآ  نشور  یلیخ  ةراتس  نییاپ ، تسار  تمس  ۀشوگ  رد  دراد و  رارق 
مان هب  رابجلا »  لجر  ار «  رابج  دنبرمک  هراتس  هس  لیطتسم  طسو  رد  تسا . هتفرگ  رارق 
ناشن ار  وا  ریشمش  هک  دراد  دوجو  ناگراتس  زا  یگنرمک  طخ  دنبرمک  ریز  دنزاس و  یم 

رد تسا . نشور  يزاگربا  کی  هک  دراد  دوجو  رابج  یباحس  ریشمش ، تمسق  رد  دنهد . یم 
لباق یکلف  تروص  نیرت  هداس  اما  درادن ، دوجو  یبطق  ةراتس  نامسآ ، یبونج  ةرکمین 
نامه تسا . هدش  هتخانش  زین  یبونج  بیلص  ناونع  هب  هک  تسا  بارغ  ًالامتحا  تخانش 

ًاعقاو ةراتس  هس  زا  تسا و  بیلص  لکش  هب  یکلف  تروص  نیا  تسادیپ  شمان  زا  هک  روط 
لیکشت رون  مک  ناگراتس  يرایسب  موس و  مود و  ردق  اب  یناگراتس  و  لوا ) ردق  ) نشور

بونج بطق  هب  رگید  نشور  ناگراتس  هب  تبسن  افلآ ) هراتس (  نیرت  نشور  تسا . هدش 
زا یطخ  میسرت  اب  تساماگ . ةراتس  نشور ، ةراتس  نیرت  یلامش  تسا . رت  کیدزن  يوامس 

رد تسرد  دش . دهاوخ  مسر  يوامس  بونج  بطق  هب  کیدزن  ًالماک  طخ  افلآ ، هب  اماگ 
بارغ یکلف  تروص  لامش   ( Crux  ) سروطنق و   ( Centauri  ) کیدزن هک  دراد  رارق 

. دراد رب  رد  ار  هدش  هتخانش  ةراتس  نیرت 

؟ دنتسه اه  مادک  یبطق  لوح  یکلف  روص  - 9

هک دنوش  یم  باختنا  يا  یکلف  روص  يارب  ًالومعم  یبطق  لوح  یکلف  روص  ناونع 
. دننک یمن  بورغ  زگره  دوش ، یم  هاگن  اهنآ  هب  نیمز  يور  صاخ  لحم  کی  زا  یتقو 

يوامس لامش  بطق  تروص  نیا  رد  دیدرک ، یم  یگدنز  لامش  بطق  رد  امش  رگا 
. تفرگ یم  رارق  قفا  لوط  رد  زین  يوامس  ياوتسا  تشاد و  رارق  امش  رس  يالاب  ًامیقتسم 

روط هب  یکلف  روص  ناگراتس و  هک  دیدید  یم  امش  دیخرچ ، یم  نیمز  هک  نانچمه 
چیه دیتسناوت  یمن  زگره  امش  دننک . یمن  بورغ  عولط و  اهنآ  دنخرچ . یم  قفا  اب  يزاوم 

ریز هشیمه  اهنآ  هک  اریز  دینیبب  ار  يوامس  یبونج  ةرکمین  نامسآ  رد  ناگراتس  زا  کی 
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رگید فرط  زا  دتفا . یم  قافتا  بونج  بطق  رد  زین  یهباشم  تیعضو  دنتشاد . رارق  قفا 
يالاب زا  ًامیقتسم  يوامس  ياوتسا  تروص  نآ  رد  دیدرک ، یم  یگدنز  اوتسا  رد  امش  رگا 

امش لاس  زا  یعقاوم  رد  دنتشاد . رارق  قفا  يور  يوامس  بطق  ود  تشذگ و  یم  امش  رس 
اه بطق  اوتسا و  نیب  هک  ام  زا  هدع  نآ  دینیبب . ار  یکلف  روص  زا  کیره  دیتسناوت  یم 

هشیمه ناگراتس  یضعب  درک . میهاوخ  هدهاشم  ار  ینیبانیب  تیعضو  مینک ، یم  یگدنز 
ضرع اب  ربارب  يوامس  بطق  زا  يا  هیواز  نیب  هک  ییاهنآ  ) دوب دنهاوخ  هدهاشم  لباق 

مه دعب  دننک و  یم  عولط  ناگراتس  زا  رگید  یضعب  دنراد ،) رارق  نیمز  يور  ام  ییایفارغج 
. دننک یمن  عولط  زگره  رگید  یضعب  بورغ و 

؟ درک يراذگ  مان  ار  یکلف  روص  یسک  هچ  - 10

زا یضعب  اما  تسا . هدش  مگ  هتشذگ  رد  یکلف  روص  زا  يرایسب  ياه  مان  یخیرات  دنس 
يرایسب دنا . هتفرگ  هشیر  ناتساب  نانوی  ًاصوصخم  هیلوا ، ياه  ندمت  ياه  هناسفا  زا  اهنآ 

رد ازوجلا  طبا  دننام  دندش  يراذگ  مان  برع  ناسانش  هراتس  طسوت  نشور  ناگراتس  زا 
روث یکلف  تروص  رد  ناربدلآ  رابج و  یکلف  تروص   ( Taurus  « .) ریاب ناج  زا «  یکی 

مان هب  ار  ناگراتس  سلطا  کی  درک ، یم  یگدنز  مهدفه  نرق  رد  هک  یناسانش  هراتس 
 « ایرتموناروا هناسفا «  ساسارب  ار  یکلف  روص  ریواصت  وا  سلطا  نیا  رد  دومن . تسرد 

تیعقوم زا  دشاب  حیحص  ناگراتس  تیعقوم  هک  نیا  يارب  هتبلا  دومن . میسرت  یمیدق  ياه 
گرزب سانش  هراتس  طسوت  هدش  يریگ  هزادنا  ياه  ههارب »  وکیت  عقاورد « ، درک . هدافتسا 

عادبا ار  ینانوی  فورح  زا  هدافتسا  اب  ناگراتس  يراذگ  مان  راب  نیلوا  يارب  هک  دوب  ریاب  نیا 
هب یکلف  روص  يدادعت  مهدفه ، نرق  رد  دیمان . افلآ  ار  هراتس  نیرت  نشور  ًالثم  دومن .

یبونج ةرکمین  ناگراتس  یکلف ، روص  نیا  دندیدرگ . هفاضا  یلبق  ةدش  هتخانش  یکلف  روص 
نیلوا يارب  دندوب . هدنام  هتخانشان  ناتساب  نانوی  يارب  نامز  نآ  ات  هک  دندش  یم  لماش  ار 

یکلفروص نیب  یصخمش  قیقد و  ياهزرم  هک  دش  یعس  1179 ش ) لاس 1801 م ( رد  راب 
طسوت راک  نیا  ددرگ . مسر  فلتخم  ناج بد »  نیا «  رد  ناسانش  هراتس  نیب  اما  دش . ماجنا 

، یسانش هراتس  یللملا  نیب  ۀیداحتا  هک  1308 ش ) لاس 1930 م ) ات  دوب . فالتخا  دروم 
. دومن نییعت  ار  اهزرم  درک و  میسقت  یکلف  تروص  هب 88  ار  نامسآ 

***************************************

؟ تسیچ جوربلا  ةریاد  - 11

یم هدومیپ  لاس  کی  لوط  رد  دیشروخ  طسوت  هک  تسا  نامسآ  رد  يرهاظ  ریسم 
، دوب کیرات  زور  رد  نامسآ  رگا  يوامس . ةرک  يور  تسا  يا  هریاد  رگید ، ترابع  هب  دوش .

. تسا هدرک  لاغشا  ناکراتس  نایم  رد  ار  یلحم  زین  دیشروخ  هک  مینیبب  دوب  نکمم 
تیعقوم هک  دسر  یم  رظن  هب  دنز . یم  رود  ار  دیشروخ  لاس  لوط  رد  نیمز  هک  نانچمه 
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دیشروخ لماک  لاس  کی  زا  دعب  هک  نیا  ات  دبای  یم  رییغت  زین  ناگراتس  هب  تبسن  دیشروخ 
ًاعقاو دیشروخ  تشاد . عورش  عقوم  رد  هک  دروآ  دهاوخ  تسد  هب  ار  یتیعقوم  نامه  هرابود 

یم رظن  هب  نینچ  نآ  رود  هب  نیمز  شخرچ  لیلد  هب  اما  دنک ، یمن  تکرح  نامسآ  رد 
نیمز رادم  حطس  رب  دومع  نیمز  روحم  هکنیا  لیلد  هب  دنک . یم  تکرح  دیشروخ  هک  دسر 

دودح 5 يا  هیواز  اب  اوتسا  تسین ، هجیتنرد / ، تسا . لیام  حطس  نیا  هب  تبسن  هجرد   23
ۀیواز 5 اب  جوربلا  هریاد  ياوتسا /  تسا و  لیام  يوامس  ياوتسا  هب  تبسن  هجرد   23

ياه مان  هب  هطقن  ود  رد  ار  يوامس  يراهب »  لادتعا  و «  يزییاپ »  لادتعا  یم «  عطق 
لامش هب  بونج  زا  یتقو  سرام  زور 21  دیشروخ  هک  تسا  يا  هطقن  يراهب  لادتعا  دنک .

دیشروخ هک  تسا  ییاج  يزییاپ  لادتعا  دنک و  یم  دروخرب  يوامس  ياوتسا  اب  دور  یم 
. دنک یم  دروخرب  نآ  اب  بونج  هب  لامش  زا  ربماتپس  زور 21 

؟ دننک یم  يریگ  هزادنا  ار  نامز  هنوگچ  ناسانش  هراتس  - 12

دیشروخ رود  هب  نآ  تکرح  نیمز و  شخرچ  ساسا  رب  نامز  ياه  يریگ  هزادنا  ۀمه 
، ددرگ یم  شدوخ  روحم  لوح  نیمز  هکنآ  لیلد  هب  زور  ره  تسا . هدش  يراذگ  هیاپ 

دیشروخ هلاسره  ددرگ و  یم  نیمز  رود  هب  يوامس  ةرک  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ 
يریگ هزادنا  ًالومعم  ناسانش  هراتس  دنک . یم  یط  جوربلا  هریاد  لوط  رد  ار  شریسم 

رد یضرف  ةریاد  کی  راهنلا  فصن  نیا  دنجنس . یم  راهنلا  فصن  هب  تبسن  ار  ناشیاه 
يالاب دومع  روط  هب  هک  يا  هطقن   ) سأرلا تمس  ات  يوامس  بطق  نایم  زا  هک  لامش  هب  هتـسباو  قفا و  يور  رب  يا  هطقن  زا  هک  تسا  نامـسا 

ۀطقن زا  نییاپ  دعب  و  دراد ) رارق  رس 
زور مین  رد  دینک ، یم  یگدنز  یلامش  ةرک  مین  رد  امش  رگا  درذگ . یم  قفا  یبونج 

سپس دیشروخ  تشاد . دهاوخ  رارق  بونج  تمس  رد  شعافترا و  نیرتالاب  رد  دیشروخ 
کی دنیوگ . دیشروخ  روبع  ای  رذگ  ار  نآ  هک  دوب  دهاوخ  راهنلا  فصن  رادم  زا  روبع  لاحرد 

فصن رادم  زا  دیشروخ  روبع  روبع ( ود  نیب  ینامز  ۀلصاف  زا  تسا  ترابع  يدیشروخ  زور 
. دوش یم  میسقت  يدیشروخ  نامز  تعاس  راهچ  تسیب و  هب  دیشروخ و  یلاوتم  راهنلا )

تهج رد  راهنلا  فصن  رادم  زا  تخاونکی  روط  هب  دیشروخ  دوش ، یم  یط  زور  هک  نانچمه 
يوامس ياوتسا  اب  يزاوم  هک  دیشروخ  راهنلا و  فصن  نیب  ۀیواز  دریگ و  یم  هلصاف  برغ 

يریگ هزادنا  بسحرب  دوش . یم  هدیمان  دیشروخ  یتعاس  ۀیواز  دوش ، یم  يریگ  هزادنا 
کی ام  رگا  دوش (. یم  يریگ  هزادنا  تعاس  راهچ  تسیب و  ات  رفص  نیب  هیواز  نیا  نامز ،
یموجن زور  تروص  نیا  رد  درذگ ، یم  راهنلا  فصن  زا  هک  مییامن  هدهاشم  ار  رود  ةراتس 
هب دسرب . راهنلا  فصن  هب  هرابود  هراتس  نآ  ات  دشک  یم  لوط  هک  تسا  ینامز  ۀلصاف 
روحم لوح  راب  کی  نیمز  هک  دشک  یم  لوط  هک  تسا  ینامز  تدم  نیا  رگید ، ترابع 

يور زا  دیشروخ  یلاوتم  روبع  ود  نیب  ینامز  ۀلصاف  يدیشروخ  زور  اما  دخرچب . شدوخ 
رود هب  شدوخ  يرادم  ریسم  رد  نیمز  زور ، کی  لوط  رد  لاحره  هب  تسا . راهنلا  فصن 
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زا هک  تسا  ینامز  تدم  دیوگ ، یم  ام  هب  یتعاس  ۀیواز  هچنآ  تسا ). هدیخرچ  دیشروخ 
دیشروخ یتعاس  ۀیواز  بش ، همین  رد  لاثم  ناونع  هب  ) تسا هتشذگ  دیشروخ  روبع  نیرخآ 

هوالع هب  دیشروخ  یتعاس  ۀیواز  تروص  هب  يدیشروخ  نامز  دوب .) دهاوخ  تعاس  هدزاود 
رفص دیشروخ  یتعاس  ۀیواز  زورمین ، رد  بیترت ، نیا  هب  ددرگ . یم  فیرعت  تعاس  هدزاود 
يدیشروخ 12 نامز  تسا و  = 12  + اب هطبار  رد  نینچمه  ناسانش  هراتس  تسا . تعاس   0
ار نآ  دننک و  یم  يریگ  هزادنا  زین  ار  نامز  ناگراتس  یموجن »  نامز  نامز «  دنمان . یم 

مییوگب هک  تسا  نیا  لثم  عقاورد  نیا  تسا . يراهب  لادتعا  ۀطقن  یتعاس  ۀیواز  یموجن ،
. تسا روبع  لاح  رد  هظحل  نآ  رد  هک  تسا  يا  هراتس  دعب  هظحل ، کی  رد  یموجن  نامز 

تسیب و هب  یموجن  زور  تسا . هراتس  کی  یلاوتم  روبع  ود  نیب  ینامز  ۀلصاف  یموجن  زور 
. ددرگ یم  میسقت  یموجن  نامز  تعاس  راهچ 

**

؟ دنک یم  کمک  يدرون  ایرد  هب  هنوگچ  یسانش  هراتس  - 13

اجک رد  ًاقیقد  دینادب  هظحل  ره  رد  امش  هک  تسا  نیا  يدرونایرد  رد  هلأسم  نیرت  مهم 
ياه يریگ  هزادنا  طسوت  دشاب - فاص  نامسآ  هک  یتروص  رد   - عوضوم نیا  دیتسه !
يور رد  امش  تیعقوم  هب  دینیبب  دیناوت  یم  هک  ار  یناگراتس  تسا . نییعت  لباق  یموجن 

قفا و نیب  ۀیواز  ینعی  ) یلامش يوامس  بطق  عافترا  لاثم ، ناونع  هب  دراد . یگتسب  نیمز 
ةراتس هک  ییاجنآ  زا  نیمز . حطس  يور  یلامش  ییایفارغج  ضرع  اب  تسا  ربارب  بطق )

ییایفارغج ضرع  دیناوت  یم  امش  تسا ، یقیقح  يوامس  بطق  کیدزن  رایسب  یبطق 
يارب دینک . نییعت  یبطق  ةراتس  عافترا  ياه  يریگ  هزادنا  اب  یگداس  هب  ار  ناتدوخ  یبیرقت 

تیعقوم ًالثم  ) اه لودج  يرسکی  هب  امش  تیعقوم ، رت  قیقد  ياه  يریگ  هزادنا 
هلیسو کی  دهد و  ناشن  ار  چیونیرگ  قیقد  طسوتم  نامز  هک  تعاس  کی  ناگراتس ،)

ۀلصاف تشاد . دیهاوخ  زاین  بای ) هیواز  عون  کی  ) ناگراتس ققید  عافترا  يریگ  هزادنا  يارب 
ار عافترا ) - هجرد ربارب 90  هراتس ، رس و  يالاب  ۀطقن  نیب  ۀیواز  ) هراتس کی  یسأرلا  تمس 

يالاب ًامیقتسم  هراتس  نیمز ، ۀطقن  مادک  رد  هظحل  نآ  رد  هک  دینک  نییعت  دیریگب و  هزادنا 
هطقن و نامه  نآ  زکرم  هک  تسا  هریاد  کی  يور  ییاج  رد  امش  تیعقوم  دراد . رارق  رس 

يارب ار  يریگ  هزادنا  نیا  امش  رگا  هراتس . یسأرلا  تمس  ۀلصاف  اب  تسا  ربارب  شعاعش 
يور رب  ار  ناتدوخ  قیقد  تیعقوم  دینک ، بیکرت  مه  اب  ار  جیاتن  دیهد و  ماجنا  هراتس  دنچ 

. دروآ دیهاوخ  تسد  هب  نیمز 
**

؟ ددرگ یم  لصف  رییغت  ثعاب  زیچ  هچ  - 14

اب نیمز  روحم  دشاب . یم  مئاق  تلاح  زا  نیمز  روحم  ندش  جک  اه ، لصف  یلصا  تلع 
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نیب 5 يا  هیواز  هب /  دوش . یم  جک  نیمز  رادم  حطس  هب  تبسن  مئاق  تلاح  ات  هجرد   23
ۀیواز 5 اب  اوتسا  ۀحفص  رگید ، ترابع  ۀجیتن /  دوش . یم  رابدرب  جوربلا  هریاد  هب  تبسن   23

رییغت هب  هتسب  لاس  لوط  رد  رهظ  عقوم  رد  دیشروخ  عافترا  هک  تسا  نیا  رما  نیا 
سرام و  21 اه ( لادتعا  رد  لاثم ، ناونع  هب  تسا . جوربلا  هریاد  يور  دیشروخ  تیعقوم 

هاگن نآ  هب  نیمز  ياوتسا  زا  هک  یتقو  تسا . يوامس  ياوتسا  يور  دیشروخ  ربماتپس )  21
21 ناتسبات ( بلق  رد  هک  یلاحرد  دبات ، یم  امش  رس  رب  دومع  تروص  هب  دیشروخ  دوش  یم 
رد 5 دیشروخ  نئوژ ) رس /  يالاب  دومع  روط  هب  تسا و  يوامس  ياوتسا  یلامش  ۀجرد   23

عاـفترا هک  تسا  نیا  رما  نـیا  ۀـجیتن  تـسا . دیـشروخ 5  دعب  هام  شـش  دـشاب . یم  ناطرـسلا  سأر  يوامـس /  ياوتـسا  بونج  ۀـجرد   23
ةزادنا هب  لاس  لوط  رد  زور  مین  رد  دیشروخ 

حطس يور  رد  دشاب ، رتدایز  نامسآ  رد  دیشروخ  عافترا  هچره  دنک . یم  رییغت  هجرد   47
ترارح ۀجرد  درذگ  یم  لاس  هک  جیردت  هب  دوش و  یم  ساسحا  يرتشیب  يامرگ  نیمز 

. دروآ یم  دوجو  هب  ار  لصف  راهچ  دنک و  یم  رییغت  دیشروخ  عافترا  اب  طسوتم 
*

؟ دراد هلصاف  ام  زا  ردقچ  دیشروخ  - 15

کی رد  نیمز  نوچ  تسا . رتمولیک  نویلیم  زا 150  رتمک  ام  اب  دیشروخ  طسوتم  ۀلصاف 
یضیب رادم  نیا  هکلب  ددرگ ، یمن  دیشروخ  رود  هب  لکش  يا  هریاد  ًالماک  رادم  ای  ریسم 

هک یتقو  دنک . یم  رییغت  لاس  لوط  رد  نیمز  ات  دیشروخ  ۀلصاف  نیاربانب ، تسا  لکش 
رد دنیوگ  یم  ناسانش  هراتس  تسا ( دیشروخ  اب  هلصاف  نیرت  کیدزن  ياراد  نیمز 

نیرتشیب رد  هک  یلاحرد  تسا . رتمولیک  نویلیم  ریز 147  هلصاف  نیا  تسا ) ضیضح 
هب نیمز  اب  دیشروخ  ۀلصاف  تسا . رتمولیک  نویلیم  رب 152  غلاب  رادقم  نیا  جوا ) ) هلصاف
ۀموظنم رد  هلصاف  دحاو  ناونع  هب  تاقوا  بلغا  تسا و  هدش  هتخانش  یموجن  دحاو  ناونع 

نیرتشیب ياراد  یموجن  دحاو  نازیم  زا  قیقد  شناد  دوش . یم  هدرب  راک  هب  یسمش 
شور نیا  دشاب . یم  رظنم  فالتخا  شور  ۀلیسو  هب  ناگراتس  لصاوف  نییعت  رد  تیمها 
تیعقوم رد  فالتخا  ۀجیتن  رد  هدش  تیؤر  ءیش  کی  يرهاظ  ییاجباج  زا  تسا  ترابع 

اما دنریگب ، هزادنا  ار  هلصاف  نیا  ات  دش  یعس  لاس  رازه  ود  زا  شیب  يارب  هچرگا  رگ . هراظن 
. دیسرن يا  هجیتن  هب  اه  شالت  دمآ ، تسد  هب  قیقد  نآ  رادقم  هک  لاس 1860 م  زا  لبق  ات 

*

؟ تسا ردقچ  نیمز  تکرح  يدنت  - 16

دیشروخ 8 رود  هب  شرادم  رد  نیمز  طسوتم  يدنت  نیا /  تسا . هیناث  رد  رتمولیک   29
کی تعرس  ربارب  مین  ود و  زا  رتشیب  هک  تعاس  رد  رتمولیک  اب 107000  تسا  ربارب  رادقم 

ات نیمز  ۀلصاف  هک  اریز  دنک  یم  رییغت  نیمز  يدنت  لاس  لوط  رد  تسا . ولوپآ  يامیپاضف 
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. دوش یم  رت  عیرس  دوش ، رت  کیدزن  دیشروخ  هب  نیمز  هچره  دنک . یم  رییغت  زین  دیشروخ 
دودح 3 رد  شا  يدنت  تسا ، ضیضح  رد  نیمز  یتقو  یتقو /  تسا و  هیناث  رد  رتمولیک   30

هب 3 شا  يدنت  تسا  جوا  رد  هک  رود /  هب  نیمز  دبای . یم  شهاک  هیناث  رد  رتمولیک   29
نیمز هکنیا  لیلد  هب  دـیدوب . شخرچ  لاح  رد  تعاـس  رد  رتمولیک  يدنت 1700  اب  دـیدوب  اوتـسا  يور  امـش  رگا  ددرگ و  یم  مه  شروحم 

زا میوش  رود  اوتسا  زا  هچره  تسا ، هرک  کی 
5 ندنل ( ییایفارغج  ضرع  رد  دوش . یم  هتساک  نآ  يدنت  يدنت /  اب  امش  یلامش ) ۀجرد   51

. دیتسه شخرچ  لاحرد  تعاس  رد  رتمولیک  دودح 1000 
**

؟ تسا ردقچ  نیمز  ات  هام  ۀلصاف  - 17

رادم کی  رد  هام  هکنیا  لیلد  هب  تسا . رتمولیک  دودح 384000  رد  هام  طسوتم  ۀلصاف 
دودح رد  ضیضح ) شا ( هلصاف  نیرت  کیدزن  ددرگ ، یم  نیمز  رود  هب  لکش  یضیب 

نیا دنک . یم  رییغت  رتمولیک  ات 404000  جوا ) ) شا هلصاف  نیرترود  رتمولیک و   354000
ات هک  تسا  يا  هلصاف  نیرتشیب  نیمز و  رود  هب  شدرگ  راب  هد  اب  تسا  ربارب  ًابیرقت  هلصاف 

رتمولیک يدنت 300000  اب  رون  وترپ  کی  دنک . ترفاسم  اضف  رد  تسا  هتسناوت  رشب  نونک 
دودح 25 رد  نیاربانب  دنک و  یم  تکرح  هیناث  رد  ۀلصاف /  ات  دیشک  دهاوخ  لوط  هیناث   1

امش رگا  نیاربانب  دننک و  یم  تکرح  يدنت  نیمه  اب  زین  ییویدار  جاوما  دنک . یط  ار  هام 
لقادح 5 دینک ، تبحص  تسا  هداتسیا  هام  حطس  يور  هک  يدروناضف  اب  لوط /  هیناث   2

. دیراد تفایرد  باوج  ات  دیشک  دهاوخ 
*

؟ دراد دوجو  هام  ۀلها  ارچ  - 18

دیشروخ رون  ندرک  سکعنم  اب  اهنت  درادن و  دوخ  زا  يرون  چیه  هام  هک  میناد  یم 
) دوب دهاوخ  نشور  هام  حطس  فصن  اهنت  ینامز  ۀظحل  رهرد  هجیتن  رد  دوش . یم  نشور 
. تسا کیرات  رگید  حطس  مین  هک  یلاح  رد  تسا ) دیشروخ  يور  هبور  هک  یحطس  مین 

زا رادقم  هچ  هک  نیا  هب  هتسب  دنک ، یم  یط  هام  کی  زا  رتمک  رد  ار  نیمز  رود  هام  نوچ 
یم هدهاشم  ار  نآ  زا  یفلتخم  ياه  لکش  دشاب ، ام  فرط  هب  هام  ةدش  نشور  حطس 
فرط هک  يروط  هب  دریگ  یم  رارق  نیمز  دیشروخ و  نیب  ًابیرقت  هام  ون ، هام  رد  منیک .
رفس هب  هام  هک  نانچمه  مینیبب . ار  نآ  میناوت  یمن  ام  تسا و  ام  يوس  هب  شکیرات 

نآ ام  دور و  یم  رانک  دیشروخ  ولج  زا  مک  مک  دهد ، یم  همادا  نیمز  رود  هب  شدوخ 
هام عقوم  نیا  رد  مینیب . یم  دوش ، یم  نشور  دیشروخ  رون  ۀلیسو  هب  هک  ار  نآ  زا  تمسق 

رود هب  شرفس  مراهچ  کی  هام  هک  ینامز  رد  دوش . یم  هدید  كزان  لاله  کی  تروص  هب 
نیا و زا  دعب  تسا . لوا  عیبرت  هک  دوش  یم  هتفگ  عقوم  نآ  رد  مینیبب و  ار  هدش  نشور  فرط  فصن  میناوت  یم  ام  دشاب  هدرک  یط  ار  نیمز 
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هام زا  يرتشیب  ياه  تمسق  جیردت  هب 
تیؤر لباق  تمسق  مامت  ون ، هام  زا  دعب  هتفه  ود  دودح  رد  هکنیا  ات  مینیب  یم  نشور  ار 

دنراد و رارق  رگیدکی  لباقم  ۀطقن  رد  هام  دیشروخ و  تلاح  نیا  رد  دوش . یم  هدید  هام 
بورغ نامز  دودح  رد  هام  تسا  تیعقوم  نیا  رد  هام  هک  یتقو  تساهنآ . نیب  نیمز 

رت کیدزن  دیشروخ  هب  دهد  یم  همادا  شرفس  هب  هام  هک  نانچمه  دنک . یم  عولط  باتفآ ،
عیبرت درک . میهاوخ  هدهاشم  ار  نآ  زا  يرتمک  تمسق  جیردت  هب  ام  نیاربانب  ددرگ و  یم 
حبص نامسآ  رد  ار  هام  نشور  فرط  فصن  میناوتب  ام  هک  دتفا  یم  قافتا  ینامز  موس 

هب ار  شکیرات  فرط  رگید  راب  کی  هام  ون ، هام  زا  زور  هن  تسیب و  زا  دعب  هرخآلب  مینیبب و 
. تسا هدناخرچ  نیمز  يوس 

؟ درک عارتخا  ار  پوکسلت  یسک  هچ   20-
مان هب  يدنله  زاس  کنیع  کی  طسوت  پوکسلت  هک  دوش  یم  هتفگ  نینچ  ًالومعم  « 

یشرپیل سناه  هب «  تبسن  سک  چیه  اما ، دش . عارتخا  986 ش ) لاس 1608 م ( دودح  رد 
ارچ هک  تسا  نیا  پوکسلت  عارتخا  ةرابرد  یعقاو  زار  تسین . نئمطم  ًالماک  عوضوم  نیا 

یشریپل نامز  زا  لبق  لاس  اهدص  يا  هشیش  ياه  یسدع  دشن ؟ عارتخا  اه  نیا  زا  رتدوز 
مهدزیس نرق  رد  یتح  دش و  یم  هدرب  راک  هب  نکیب ، »  رجار  داهنشیپ «  یسیلگنا  بهار 
عرتخم درک . هدافتسا  ءایشا  نتخاس  کیدزن  يارب  ناوت  یم  اه  یسدع  زا  هک  دوب  هدرک 

اب هطبار  رد  عوضوم  هک  ینامز  ات  اما  دوشن ، هتخانش  زگره  تسا  نکمم  پوکسلت  یعقاو 
ییامنهار ار  ییایلاتیا  سانش  هراتس  هلیلاگ  هک  دوب  یشرپیل  راک  نیا  تسا ، یسانش  هراتس 

. دروآ تسد  هب  ار  پوکسلت  اب  هدش  تبث  یموجن  تادهاشم  نیلوا  ات  درک 
*

یسانش هراتس  رد  پوکسلت  زا  ینامز  هچ  رد  راب  نیتسخن  يارب  - 19

؟ دش هدافتسا 
طسوت 987 ش ) ناتسمز 1609 م ( رد  راب  نیلوا  يارب  پوکسلت  میناد ، یم  هک  ییاج  ات 

. تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  یموجن  تادهاشم  يارب  هلیلاگ ، ییایلاتیا ، گرزب  سانش  هراتس 
هک ار  شدوخ  پوکسلت  ات  تفرگ  میمصت  دش ، علطم  یشرپیل  راک  زا  وا  هکنیا  ضحم  هب 

پوکسلت عون  نیا  دزاسب . دنک و  حرط  دوب  هدش  لیکشت  رعقم  بدحم و  یسدع  ود  زا 
یـسدع زا  دـش و  حرط  رلپک  طـسوت  دـعب  لاـس  هک  یپوکـسلت  اـما ، داد . یم  تسد  هب  يدومع  اـی  تسار  تروص  هب  ار  رود  ءایـشا  ریوصت 

یم هنوراو  ریوصت  درک  یم  هدافتسا  بدحم 
پوکسلت هب  تبسن  هچرگا  تشاد . هلیلاگ  پوکسلت  رب  یتازایتما  پوکسلت  عون  نیا  داد .

هب تبسن  مدرم  دیاقع  تسناوت  وا  اما  دوب ، ییادتبا  رایسب  هلیلاگ  پوکسلت  يزورما ، ياه 
وا دهد . رییغت  یلک  هب  دید  نامسآ  رد  پوکسلت  نامه  قیرط  زا  هچنآ  کمک  هب  ار  ملاع 
و دیشروخ ) ياه  هکل  تسا ( ییاه  هکل  ياراد  دیشروخ  حطس  هک  دهد  ناشن  دوب  رداق 
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راب نیلوا  يارب  نینچمه  هلیلاگ  دوبن . فاص  ًالماک  صرق  کی  دش ، یم  روصت  هک  نانچنآ 
کیرات ياه  تمسق  ناشفشتآ و  ياه  هناهد  اه و  هوک  زا  هدیشوپ  هام  حطس  هک  دید 

میناد یم  ام  هزورما  هچرگا  دنتسه ، ایرد  کیرات  قطانم  نیا  هک  درک  یم  روصت  وا  تسا .
هراتس نارازه  وا  پوکسلت  درادن . دوجو  یبآ  هام  ةرک  رد  دنتسه و  کیرات  حوطس  اهنآ  هک 
یمن هدید  حلسم  ریغ  مشچ  اب  هک  دندوب  رون  مک  يردق  هب  هک  یناگراتس  داد . یم  ناشن  ار 
هرایس و لکش  هلیلاگ  دوب . يرتشم  ةرایس  ةرابرد  وا  تادهاشم  نیرت  بلاج  اما  دندش ،

رود هب  رمق  راهچ  هک  دید  نینچمه  وا  دومن . هدهاشم  ار  نآ  وج  يربا  ياهدنبرمک 
نیمز و هک  کینرپوک  ۀتفگ  نیا  وا  ات  دش  ثعاب  عوضوم  نیا  دنشدرگ . لاحرد  يرتشم 

. دنک رواب  ار  دندرگ  یم  دیشروخ  رود  هب  تارایس 
*

؟ دنک یم  راک  هنوگچ  يراسکنا  پوکسلت  - 20

تسا هدش  لیکشت  هدش  هداد  انحنا  يا  هشیش  یسدع  ود  زا  ًاساسا  يراسکنا  پوکسلت 
، پوکسلت ۀلول  ولجرد  دهد . یم  تسد  هب  ار  رود  مارجا  زا  هدش  گرزب  ریوصت  کی  هک 

ار تسد  رود  ماسجا  رون  یسدع  نیا  دراد . دوجو  یئیش  یسدع  مان  هب  یگرزب  یسدع 
یسدع پوکسلت ، ۀلول  رگید  فرط  رد  دهد . لیکشت  ار  مسج  ریوصت  ات  دنک  یم  عمج 

گرزب ریوصت  نآ  قیرط  زا  ناوت  یم  هک  دراد  دوجو  یمشچ  یسدع  مان  هب  يرت  کچوک 
هک رون  ياهوترپ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  اه  یسدع  نیا  درکراک  یگنوگچ  دید . ار  هدش 

یم دروخرب  راد  انحنا  یسدع  کی  حطس  هب  یتقو  دسر  یم  رود  ۀلصاف  رد  عقاو  مسج  زا 
هراتس کی  هب  ندرک  هاگن  لاحرد  رگا  دننک . یم  ادیپ  راسکنا  ای  دنوش و  یم  مخ  دننک ،

دنوش و یم  عمج  یسدع  تشپ  هطقن  کی  رد  دسر  یم  هراتس  زا  هک  ییاهوترپ  میشاب ،
یسدع ات  نآ  ۀلصاف  یسدع و  نوناک  ۀطقن  نیا  دنهد . یم  لیکشت  هراتس  زا  ریوصت  کی 

یـسدع نیا  دنک . عمج  ار  يرون  ياهوترپ  رتشیب  هچره  دـناوتب  ات  تسا  گرزب  یـسدع  کی  یئیـش  یـسدع  دـنمان . یم  ینوناک  ۀلـصاف  ار 
هب ام  رگا  تسا . يدایز  ینوناک  ۀلصاف  ياراد 

یسدع نوناک  رد  نآ  زا  سوکعم  ریوصت  کی  مینک ، هاگن  هام  دننام  يرگید  مسج 
تسرد تسا و  يرت  هاتوک  ینوناک  ۀلصاف  ياراد  یمشچ  یسدع  دش . دهاوخ  لیکشت 

دنیب یم  ار  هدش  گرزب  ریوصت  کی  سپس  ام  مشچ  دراد . رارق  یئیش  یسدع  نوناک  تشپ 
نوناک ۀلصاف  رب  میسقت  یئیش  یسدع  ینوناک  ۀلصاف  اب  تسا  ربارب  نآ  یگرزب  نازیم  هک 

. یمشچ یسدع 

پوکسلت نیا  درک و  عارتخا  ار  یساکعنا  پوکسلت  یسک  هچ  - 21

؟ دنک یم  راک  هنوگچ 
هتخاس نتوین  قاحسا  طسوت  1049 ش ) لاس 1671 م ( رد  یساکعنا  پوکسلت  نیلوا 
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زا وا  يرون ، ياهوترپ  ندرک  عمج  يارب  یئیش ) یسدع  زنل ( کی  زا  هدافتسا  ياج  هب  دش .
یم دراو  يزاوم  ياهوترپ  تروص  هب  رود  ماسجا  زا  رون  درک . هدافتسا  رعقم  ۀنیآ  کی 

هک دنوش  یم  سکعنم  یتروص  هب  دننک  یم  دروخرب  هنیآ  رادانحنا  حطس  هب  یتقو  دنوش و 
هطقن نآ  رد  مسج  زا  يریوصت  دنوش . یم  عمج  دشاب  هنیآ  نوناک  هک  هطقن  کی  رد 

کی هچنانچ  دوش . یم  هدیمان  ینوناک  ۀلصاف  هنیآ ، ات  نوناک  ۀلصاف  ددرگ . یم  لیکشت 
هتشاذگ هنیآ  نوناک  تشپ  تسرد  رت ) هاتوک  ینوناک  ۀلصاف  اب  یسدع  کی  ) یمشچ یسدع 

نیا نآ  دراد و  دوجو  هلأسم  کی  اما  دید . دهاوخ  ار  يا  هدش  گرزب  ریوصت  مشچ  دوش ،
يرون ياهوترپ  ولج  رس  دنیبب ، ار  ریوصت  یمشچ  یسدع  نورد  زا  دهاوخب  مشچ  رگا  هک 

هک دوب  نیا  هلأسم  نیا  يارب  نتوین  لح  هار  دریگ . یم  رارق  دسر  یم  یئیش  یسدع  هب  هک 
اب ار  نآ  داد و  رارق  نوناک  يولج  تسرد  پوکسلت و  ۀلول  رد  ار  کچوک  حطسم  ۀنیآ  کی 

پوکسلت ۀلول  ةرانک  تمس  هب  هنیآ  زا  رون  هک  يروط  هب  دومن  لیامتم  هجرد  ۀیواز 45 
دس رطخ  رگید  دش ، هتشاذگ  پوکسلت  ۀلول  ةرانک  رد  یمشچ  هک  یتقو  دش . یم  سکعنم 

ناونع هب  عون  نیا  زا  یپوکسلت  تشادن . دوجو  هدننک  هدهاشم  رس و  ۀلیسو  هب  هنیآ  ندش 
رطق هک  دوب  يا  هنیآ  ياراد  نتوین  یلصا  پوکسلت  تسا . هدش  هتخانش  ینتوین  پوکسلت 

رت گرزب  ریارب  يا 200  هنیآ  ياراد  زورما  ناهج   54 چنیا ( کی  اهنت  نآ  رد /  هدننک  سکعنم  پوکـسلت  نیرت  گرزب  دوب . رتم ) یتناس   2
نتوین هچرگا  ًانمض  تسا . نتوین  ۀنیآ  زا 

طسوت یساکعنا  پوکسلت  رگید  عون  کی  حرط  اما  دوب ، هدننک  سکعنم  ةدنزاس  درف  نیلوا 
مان هب  يدنلتاکسا  ناد  یضایر  يروگرگ »  زمیج  رشتنم «  1041 ش ) لاس 1663 م ( رد 

رارق یلصا  ۀنیآ  نوناک  ولج  رد  هک  دوب  بدحم  ۀنیآ  کی  ياراد  پوکسلت  نیا  دوب . هدش 
دش یم  سکعنم  يا  هطقن  هب  نآ  زکرم  رد  يا  هنزور  قیرط  زا  یلصا  ۀنیآ  زا  رون  تشاد .

. تشاد رارق  یمشچ  هک 
**

؟ دید ناوت  یم  پوکسلت  کمک  هب  ار  يا  هلصاف  هچ  -22

رون پوکسلت  کی  دوش . یم  هدیسرپ  ًابلاغ  هک  تسا  هدننک  هارمگ  لاؤس  کی  ًابیرقت  نیا 
مک ماسجا  هک  يروط  هب  دنک ، یم  عمج  تسا  رداق  ناسنا  مشچ  هک  هچنآ  زا  ار  يرتشیب 

عمج يرتشیب  رون  دشاب ، رت  گرزب  یئیش  یسدع  هچره  دنوش . یم  هدید  ینشور  هب  رون 
هنوگچ عوضوم  نیا  دوب . دنهاوخ  تیؤر  لباق  يرترون  مک  ماسجا  هجیتن  رد  دش و  دهاوخ 

هدهاشم ناوت  یم  هک  ار  يا  هلصاف  هک  تسا  نیا  باوج  دنک ؟ یم  ادیپ  هطبار  لاؤس  اب 
ياراد ناگراتس  زا  یضعب  دراد . یگتسب  هراتس  کی  ًالثم  مسج ، ییانشور  رادقم  هب  درک 
يا هلصاف  رد  هچرگا  دنتسه  تیؤر  لباق  نیاربانب  دنتسه و  هیقب  هب  تبسن  يرتشیب  رون 

ملاع رد  امن  رتخا  ای  رازاوک  مان  هب  یصخشم  ماسجا  دنشاب . هتشاد  رارق  هیقب  زا  رترود 
ۀلصاف هک  یلاحرد  درک . هدهاشم  ار  اهنآ  ناوت  یم  دوجوم  ياه  پوکسلت  اب  هک  دنتسه 
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اب 10 تسا  ربارب  يرون  لاس  کی  و  تسا ( يرون  لاس  نویلیم  زا 8000  رتشیب  اهنآ 
لباق ناشدایز  یلیخ  ییانشور  لیلد  هب  اهنت  هلصاف  نیا  زا  اهنآ  رتمولیک )! نویلیم  نویلیم 

یمراهچ کی  ۀلصاف  رد  هام  ییانشور  هب  یمسج  هچنانچ  رگید ، فرط  زا  دنتسه . تیؤر 
ندید هب  رداق  زین  ناهج  ياه  پوکسلت  نیرت  گرزب  یتح  تشاد ، رارق  يرون  لاس  کی 

! دندوبن نآ 
**

؟ تسا مادک  ناهج  پوکسلت  نیرت  گرزب  - 23

1 یچنیا ( پوکسلت 200  دنک ، یم  راک  رضاح  لاح  رد  هک  یپوکسلت  نیرت  گرزب  / 5
پوکسلت نیا  دراد . رارق  اکیرمآ  ياینرفیلاک  تلایا  رد  رامولاپ  تنوم  رد  هک  تسا  يرتم )

هب رامولاپ  پوکـسلت  دراد . دوجو  يوروش  رد  رطق 1  هب  یلـصا  ۀنیآ  کی  ياراد  زین /  يرتم  شـش  ةدـننک  سکعنم  کی  هتبلا  تسا . رتم   5
يرس کی  يارب  هک  تسا  گرزب  يردق 

یلصا ۀنیآ  نوناک  يور  پوکسلت  لخاد  رد  دناوت  یم  سانش  هراتس  صاخ ، ياهراک 
هب ناوت  یم  ار  یچنیا  پوکسلت 200  نوناک  يا ، هنیآ  متسیس  کی  زا  هدافتسا  اب  دنیشنب !

يا هطقن  هچ  لباقم  پوکسلت  دوخ  هکنیا  هب  هجوت  نودب  ) ادج قاتا  کی  رد  لحم  کی 
زا تسا و  هدش  هتخانش  هدوک  نوناک  ناونع  هب  بسانم  لحم  نیا  دروآ . دشاب ) هتشاد  رارق 

پوکسلت نیرت  گرزب  دشاب . یم  دیدج  گرزب  ياه  پوکسلت  زا  يرایسب  ياه  یگژیو 
ۀناخ دصر  رد  ایند  يراسکنا  زکری »  پوکسلت «  نیا  دراد . رارق  اکیرمآ  ناگیشیم  رد  عقاو 

کی يور  رب  هک  تسا  چنیا ) عقاو 40  رد  رتم ( کی  زا  شیب  یئیش  یسدع  کی  ياراد 
نآ زا  هک  تسا  لاس  زا 70  شیب  نونکا  تسا . هدش  راوس  رتم  هدزون  لوط  هب  پوکسلت 
یمن رظن  هب  تسا و  هدشن  هتخاس  نآ  زا  رت  گرزب  یپوکسلت  نونک  ات  دوش و  یم  هدافتسا 

ياه پوکسلت  نتخاس  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  نیا  دوش . هتخاس  زین  هدنیآ  رد  هک  دیآ 
. تسا یساکعنا  ياه  پوکسلت  زا  رت  نارگ  رت و  لکشم  رایسب  يراسکنا 

**

؟ میراد زاین  یپوکسلت  هچ  هب  لحز  ياه  هقلح  ندید  يارب  - 24

ام هک  ییاج  نآ  ات  تسا و  زیگنا  تفگش  ۀناشن  کی  لحز  ةرایس  فارطا  ياه  هقلح 
دیراد زاین  امش  هک  یپوکسلت  درادن . دوجو  نامسآ  لکر  اهنیا د  هیبش  زیچ  چیه  میناد  یم 
یئیش یسدع  اب  يراسکنا  پوکسلت  کی  اهنت  دینیبب  ار  لخز  ياه  هقلح  نآ  ۀلیسو  هب  ات 

یمشچ ود  نیبرود  کی  یتح  دشاب . یم  هاجنپ  دودح  رد  ییامن  گرزب  رتم و  یتناس   5
اب هلیلاگ  یتح  هک  مینک  شومارف  یتسیابن  دهد . ماجنا  ار  راک  نیا  تسا  رداق  زین  يوق 

وا هچ  رگا  ) دنیبب ار  اه  هقلح  نیا  دش  رداق  دوب  ینییاپ  تیفیک  ياراد  هک  یپوکسلت 
جنپ يراسکنا  پوکسلت  کی  نینچمه  دنتسه .) هچ  اهنآ  هک  دریگب  میمصت  تسناوتن 
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امش هب  ناتیت  مان  هب  ار  لحز  ياه  هام  نیرت  نشور  یکی ا ز  تسا  رداق  يرتم  یتناس 
نآ 5600 رطق  تسا و  یسمش  ۀموظنم  رد  هام  نیرتگرزب  هام  نیا  نمض  رد  دهد . ناشن 

کی هب  میشاب ، هتشاد  اه  هقلح  زا  يرت  قیقد  ریوصت  هکنیا  يارب  اما  تسا . رتمولیک 
يرتم یتناس  هدزناپ  یساکعنا  پوکسلت  کی  ای  يرتم و  یتناس  هد  يراسکنا  پوکسلت 

. میراد زاین 
*

؟ تسیچ پوکسلت  ۀیزجت  تردق  - 25

یلیخ يایشا  نداد  ناشن  رد  نآ  ییاناوت  زا  تسا  ترابع  پوکسلت  کی  ۀیزجت  تردق 
رایسب اهنآ  ندید  حلسم  ریغ  مشچ  اب  هک  مسج  کی  رد  قیقد  زیر و  تایئزج  اب  کچوک 

هچره رون ( ندرک  عمج  تردق  لوا  دراد . هدمع  راک  ود  پوکسلت  عقاورد  تسا . لکشم 
. هیزجت تردق  مود  و  دوش ) یم  عمج  يرتشیب  رون  دشاب ، رت  گرزب  هنیآ  ای  یئیش  یسدع 

هب هک  هراتس  ود  دنشاب ( یم  ییاتود  تروص  هب  هک  دنتسه  نامسآ  رد  يدایز  ياه  هراتس 
حلسم ریغ  مشچ  اب  تسا  دایز  یلیخ  اهنآ  ۀلصاف  هکنآ  لیلد  هب  دندرگ .) یم  رگیدکی  رود 

یم رظن  هب  هک  دنوش  یم  هدید  مه  هب  کیدزن  يردق  هب  اهنآ  کچوک  پوکسلت  کی  اب  ای 
دهاوخ ناشن  ار  اهنآ  ندوب  ییاتود  رت  گرزب  پوکسلت  کی  یلو  دنشاب ، هراتس  کی  دسر 
يارب بسانم  یشور  ییاتود ، ياه  هراتس  نداد  ناشن  ادج  رد  پوکسلت  کی  ییاناوت  داد .

يرتم یتناس  جنپ  پوکسلت  کی  لاثم ، ناونع  هب  دشاب . یم  اهنآ  ۀیزجت  تردق  حیرشت 
یسوق ۀیناث  ۀیواز 2  دودح  رد  یسوق  اب  مه و  زا  ادج  ار  هراتس  ود  نیا  دوب  دهاوخ  رداق 

، دنریگب رارق  رگیدکی  هب  تبسن  رادقم  نیا  زا  رت  کیدزن  هک  يا  هراتس  ود  ره  دهد . ناشن 
يرتم یتناس  پوکسلت 50  کی  لاحره  هب  اما  دش . دنهاوخ  هدید  هراتس  کی  تروص  هب 

ات 2 ياه  هراتس  دشاب  رداق  یتسیاب  پوکسلت /  هچره  دهد . ناشن  ار  مه  زا  ادج  هیناث   0
رد تقد  عوضوم ، نیا  ۀعلاطم  رگید  شور  تسا . رتدایز  نآ  ۀیزجت  تردق  دشاب ، رت  گرزب 

یناشفشتآ ياه  هناهد  هک  دوب  دهاوخ  رداق  يرتم  یتناس  جنپ  پوکسلت  تسا . هام  ندید 
ضرع 5 اب  کی /  رد  يرتم  یتناس  هاجنپ  پوکسلت  هک  یلاحرد  دهد ، ناشن  ار  رتمولیک   4

اهنت 45 رطق  اب  ياه  هناهد  تسا  رداق  بوخ  تیعضو  دهد / . ناشن  ار  رتمولیک   0
***

؟ تسیچ یگنر  یهاریبا  - 26

ینامز تلاح  نیا  دشاب . یم  هداس  ياه  یسدع  زاس  هلأسم  یگژیو  کی  یگنر  یهاریبا 
. دننک زکرمتم  هطقن  کی  رد  ار  رون  ياه  گنر  ۀمه  دنناوت  یمت  اهنآ  هک  دتفا  یم  قافتا 

یم راک  درذگ ، یم  نآ  لخاد  زا  هک  رون  ياهوترپ  ندرک  مخ  ای  رسکنم  اب  یسدع  کی 
زکرمتم یسدع ) نوناک   ) هطقن کی  رد  ار  اهوترپ  ۀمه  یتسیاب  بدحم  یسدع  کی  دنک و 
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. دنوش یمن  رسکنم  ناسکی  روط  هب  رون  فلتخم  ياه  گنر  هک  تساجنیا  هلأسم  اما  دنک .
رتمک یبآ  يارب  یسدع  کی  ینوناک  ۀلـصاف  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  نیا  دبای و  یم  تسکـش  زمرق  زا  رتشیب  رایـسب  یبآ  رون  لاثم ، ناونع  هب 

دش دهاوخ  ثعاب  نیا  تسا . زمرق  رون  زا 
داجیا ار  يریوصت  نشور ، فافش و  ریوصت  کی  ندروآ  دوجو  هب  ياج  هب  یسدع  کی  ات 
هک تسا  ینعم  نیا  هب  بلطم  نیا  هتبلا ، دنتسه . نآ  رود  هب  یگنر  ياه  هیشاح  هک  دنک 
زا هک  ییادتبا  يراسکنا  ياه  پوکسلت  تسا . هتفر  نیب  زا  ریوصت  قیقد  زیر و  تایئزج 
زین هزورما  یتح  دندوب . رثأتم  یگنر  یهاریبا  زا  تدش  هب  دندوب  هدش  هتخاس  یسدع  ود 

ندرک مک  شور  کی  دنتسه . لکشم  نیا  ياراد  تمیق  نازرا  ياه  پوکسلت  زا  یضعب 
هب رما  نیا  دنتخاس . یم  دنلب  ياه  پوکسلت  دوب  نکمم  هک  ییاج  ات  هک  دوب  نیا  رثا  نیا 

لاثم ناونع  هب  دیدرگ . رجنم  مهدفه  نرق  رد  دنلب  ياه  پوکسلت  نتخاس  سویلوه ، »  » 
مک و هلأسم  نیا  درک . یم  هدافتسا  رتم  ًابیرقت 50  لوط  هب  یپوکسلت  زا  سانش ، هراتس 

مان هب  یسیلگنا  روتامآ  کی  طسوت  1107 ش ) لاس 1729 م ( رد  شیب  لاهروم »  رتسچ  » 
کیره هک  دوب  هدش  لیکشت  تمسق  ود  زا  هک  تخاس  یسدع  کی  وا  دیدرگ . لح 

ار نیغورد  گنر  ۀلأسم  زا  يدایز  رادقم  ًاعومجم  تشاد و  یتوافتم  يراسکنا  تیصوصخ 
ار عون  نیا  زا  ياه  یسدع  درب . یم  نیب  زا  گنر »  یب  ياه  یسدع  نونکا «  دنمان و  یم 

یسدع تسا  نکمم  عقاورد ، دنوش . یم  هتفرگ  راک  هب  يراسکنا  ياه  پوکسلت  مامت  رد 
يروآدای هب  مزال  اما  تسا . تروص  نیمه  هب  راک  ساسا  اما  دنشاب  نیا  زا  رت  هدیچیپ  اه 

اه گنر  ۀمه  يارب  ًالماک  گنر  یب  يراسکنا  ياه  پوکسلت  نیرتهب  یتح  هک  تسا 
، اما داد  شهاک  يدایز  نازیم  هب  ناوت  یم  ار  نیغورد  گنر  تاریثأت  دنا . هدشن  حیحصت 

، دنرب یمن  جنر  هلأسم  نیا  زا  یساکعنا  ياه  پوکسلت  درب . نیب  زا  ار  نآ  ًالماک  ناوت  یمن 
. دنک یم  دروخرب  نآ  حطس  هب  اهنت  هکلب  دنک ، یمن  روبع  اهنآ  یسدع  نایم  زا  رون  هک  اریز 

؟ دنراد یصاخ  عاونا  اه  پوکسلت  ایآ  - 27

ياه فده  يارب  یضعب  دوش . یم  هدافتسا  اه  پوکسلت  زا  یفلتخم  عاونا  زا  هزورما 
ياه پوکسلت  رتشیب  هچرگا  صاخ . یموجن  ياه  فده  يارب  یضعب  ماع و  یموجن 

ياه پوکسلت  اب  هک  تسا  مهم  ياهراک  یضعب  زونه  اما  دنتسه ، یساکعنا  دیدج  گرزب 
هزادنا ملع  نیا ، ناگراتس . یبای  لحم  دننام  دوش  یم  ماجنا  وحن  نیرتهب  هب  يراسکنا 

ۀلصاف راک  نیا  يارب  دشاب و  یم  یساکع ) اب  ًالومعم  ناگراتس ( قیقد  لحم  يریگ 
یتسیاب هک  یـساکعنا  پوکـسلت  کی  ياه  هنیآ  اب  هسیاقم  رد  نآ ( ياه  یـسدع  یمئاد  میظنت  يراسکنا و  ياـه  پوکـسلت  داـیز  ینوناـک 

باسح هب  تیزم  کی  ددرگ ) میظنت  بترم 
نامز ندرک  تشاددای  ۀلیسو  هب  ار  نامز  ناسانش  هراتس  رخاوا  نیا  ات  نانچمه  دیآ . یم 

فصن يور  ) نامسآ بونج  رد  ینیعم  ناگراتس  اه  هظحل  نآ  رد  هک  قیقد  ياه  هظحل 
راک هب  روظنم  نیا  يارب  هک  ییاه  پوکسلت  دندرک . یم  يریگ  هزادنا  دنتشاد  رارق  راهنلا )
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پوکسلت عون  زا  هشیمه  دنوش و  یم  هتخانش  رذگ  ۀلیسو  ناونع  هب  دنوش ، یم  هتفرگ 
ای ینتوین  عون  یساکعنا  ياه  پوکسلت  لئاسم  زا  یکی  دنا . هدوب  يراسکنا  ياه 

يا هنزور  هب  بقع و  هب  ار  ینوناک  ۀطقن  کچوک  بدحم  ۀنیآ  کی  هک  یتقو  ) ینیرگسک
دید کچوک  ًالماک  ياه  نادیم  ياراد  هک  تسا  نیا  دنک ) یم  سکعنم  یلصا  ۀنیآ  رد 

یم ناشن  نامز  کی  رد  ار  نامسآ  زا  یکچوک  قطانم  اهنت  اهنآ  هکنیا  ینعی  دنتسه -.
ۀیهت يارب  نامسآ  گرزب  قطانم  زا  يرادرب  سکع  يارب  تیزم  مدع  کی  نیا  دنهد -

اب يا  هنیآ  ياراد  هک  تسا  یساکعنا  پوکسلت  کی  تیمشا  دشاب . یم  نامسآ  رادومن 
هب هک  دراد  رارق  يا  هشیش  ۀحفص  کی  نآ  يولج  رد  دشاب . یم  مک  یلیخ  ینوناک  ۀلصاف 

نیا دهد . شهاک  لقادح  هب  ار  اه  لکش  رییغت  ات  تسا  هدش  هدیشارت  یصاخ  لکش 
هناخدصر دهد . ناشن  نامز  کی  رد  ار  نامسآ  زا  یعیسو  قطانم  تسا  رداق  پوکسلت 

ۀنیآ کی  اب  گرزب  تیمشا  پوکسلت  کی  ياراد  اکیرمآ  رد  رامولاپ  نوسلیو و  تنوم  ياه 
کی گربنتات  رد  یقرش و  ناملآ  رد  نینچمه  دنتسه . رتم  ود  زا  رتمک  يرطق  اب  یلصا 

نیرگسک پوکسلت  کی  هب  دناوت  یم  هک  دراد  دوجو  رتم  ود  رطق  اب  تیمشا  پوکسلت 
ماغدا مهاب  ار  فلتخم  متسیس  نیدنچ  عقاورد  گرزب ، ياه  پوکسلت  رتشیب  ددرگ . لیدبت 

دوجو هیوناث  ۀنیآ  هک  ییاج  ) تسخن نوناک  زا  دنترابع  اهنیا  زا  ییاه  هنومن  دننک . یم 
دروم دیشروخ  هب  ندرک  هاگن  يارب  اهنت  هک  ییاه  پوکسلت  هدوک . نیرگسک و  درادن ،)
هک دنشاب  یسدع  يا و  هنیآ  متسیس  کی  لماش  تسا  نکمم  دنریگ  یم  رارق  هدافتسا 

نیا دننک . سکعنم  صوصخم  قاتا  کی  رد  تباث  ۀحفص  کی  يور  ار  دیشروخ  ریوصت 
. دنمان یم  تاتسلوک  ار  اه  پوکسلت  عون 

**

؟ دنوش اپرب  ییاوتسا  بصن  تروص  هب  دیاب  اه  پوکسلت  رثکا  ارچ  - 28

نامسآ رد  یتمس  ره  هب  دنناوتب  هک  دنوش  بصن  يوحن  هب  دیاب  اه  پوکسلت  ًاتعیبط 
- تمس دراد : دوجو  بصن  قیرط  ود  دنیامن . لابند  نامسآ  رد  ار  يوامس  مارجا  رگید  ناگراتـس و  تکرح  دنناوتب  نینچمه  دنور و  هناشن 

بصن متسیس  ییاوتسا . یعافترا و 
ضرع رد   ) قفا رب  دومع  تروص  هب  هک  دهد  یم  هزاجا  پوکسلت  هب  یعافترا  - تمس

پوکسلت يارب  ًابلاغ  متسیس  نیا  دنک . تکرح  تمس ) رد  قفا ( اب  يزاوم  ییایفارغج ،)
ویدار يارب  ًانمض  دوش . یم  هدرب  راک  هب  ناحایس  ياه  تیلودوئت  لمح و  لباق  ياه 

بیع کی  اما  تسا  هداس  پوکسلت  بصن  عون  نیا  دراد . دربراک  زین  گرزب  ياه  پوکسلت 
هک دسر  یم  رظن  هب  نینچ  ددرگ ، یم  زور  رد  راب  کی  نیمز  هکنآ  لیلد  هب  دراد . هدمع 

ای لامش  بطق  رد  ًاعقاو  امش  هکنیا  رگم  دندرگ . یم  نامسآ  رود  هب  زور  ره  ناگراتس 
ياه ضرع  رد  درک . دنهاوخن  تکرح  اوتسا  اب  يزاوم  ناگراتس  دینک ، یگدنز  بونج 

هب ات  دنیآ  یم  الاب  نامسآ  رد  دننک ، یم  عولط  قرشم  زا  اه  هراتس  رگید ، ییایفارغج 
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ندرک لابند  دننک . بورغ  برغ  رد  ییاج  رد  ات  دنور  یم  نییاپ  سپس  بونج و  فرط 
رد دحاو  نآ  رد  ار  پوکسلت  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  یعافترا  - تمس بصن  اب  تکرح  نیا 

- تمس بصن  نامه  عقاورد  ییاوتسا  قیرط  هب  بصن  میهد . تکرح  تهج  ود  ره 
يدومع روحم  ) روحم کی  هک  دوش  یم  جک  يروط  هیواز  کی  اب  هک  تسا  یعافترا 

ياه بطق  نیب  طخ  اب  يزاوم  ای  دریگ (  رارق  نیمز  روحم  اب  يزاوم  یعافترا ) - تمس
تسا مزال  اهنت  دیور ، هناشن  تمس  کی  هب  ار  پوکسلت  امش  رگا  نونکا  بونج .) لامش و 
رگا دینک . لابند  ار  هراتس  ات  یبطق ) روحم  ) دیهد تکرح  شروحم  لوح  ار  پوکسلت  هک 

زور رد  راب  کی  ار  یبطق  روحم  هک  دینک  لصتم  پوکسلت  هب  يروط  ار  يروتوم  امش 
شور شور ، نیا  اریز  درک . دهاوخ  لابند  ار  هراتس  راکدوخ  روط  هب  پوکسلت  دناخرچب ،

بیع دنوش . یم  بصن  شور  نیا  هب  گرزب  ياه  پوکسلت  رثکا  تسا ، یبسانم  رایسب 
ياه پوکسلت  يارب  صوصخ  هب  نآ  ندوب  نارگ  بصن و  لکشم  طقف  ییاوتسا  بصن 

اب اما ، دنا  هدش  بصن  یعافترا  - تمس شور  هب  اه  پوکسلت  زا  یضعب  ًاریخا  تسا . گرزب 
. دنشاب یم  هارمه  ناگراتس  ریسم  لرتنک  يارب  هنایار  کی 

**

؟ دید ناوت  یم  هچ  یمشچود  ياه  نیبرود  زا  هدافتسا  اب  - 29

رد ار  یبلاج  ياهزیچ  بوخ ، یمشچود  نیبرود  کی  زا  هدافتاس  اب  دیناوت  یم  امش 
کی تمیق ، نازرا  کچوک  پوکسلت  کی  ياج  هب  هک  تسا  رتهب  یلیخ  دینیبب و  نامسآ 

هک تسا  ینعم  نیا  هب  ماقرا  نیا  .) تسا یفاک  ةزادنا 7  رد  یمشچود  نیبرود  کی  یمومع  ياه  هدافتسا  يارب  دیرخب . یمـشچود  نیبرود 
50  × تسا و تفه  نیبرود  ییامن  گرزب 

هناهد دیناوت  یم  امش  نیبرود  نیا  اب  تسا ). رتم  یلیم  هاجنپ  نآ  یئیش  ياه  یسدع  رطق 
رتمک ربارب  هاجنپ  اهنآ  رون  هک  یناگراتس  يرتشم ، رامقا  یضعب  هام ، يور  ناشفشتآ  ياه 

ار رگید  بلاج  مارجا  زا  یلیخ  اه و  یباحس  يا ، هراتس  ياه  هشوخ  دشاب ، ام  مشچ  دید  زا 
. دینیبب

**

؟ تسا لکشم  ناگراتس  زا  نتفرگ  سکع  ایآ  - 30

لاثم يارب  تسا . هداس  یلیخ  یلیخ  ناگراتس  زا  سکع  یصاخ  عاونا  نتفرگ  عقاورد 
تمس هب  يا  هطقن  رد  ار  نآ  دیریگب و  دراد  میظنت  لباق  یبایرون  نامز  هک  ار  ینیبرود 
نیا رد  دیراذگب ، زاب  تعاس  کی  ًالثم  ار  نیبرود  ۀچیرد  دییامن . میظنت  یبطق  ةراتس 

، ددرگ یم  نیمز  هک  یلاحرد  ناگراتس  هک  ار  يرون  ياهرثا  زا  يریوصت  امش  تروص 
کی كون  هب  ار  یساکع  نیبرود  کی  ًاددجم  امش  رگا  تشاد . دیهاوخ  دننک ، یم  داجیا 

هب پوکسلت ) ۀلول  يالاب  رد  هکلب  یمشچ  یسدع  تشپ  رد  هن  هتبلا  ) دینک لصو  پوکسلت 
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ياه سکع  دیناوت  یم  تروص  نیا  رد  دشاب  یکی  پوکسلت  نیبرود و  تهج  هک  يروط 
هدش بصن  ییاوتسا  روط  هب  پوکسلت  هک  یطرش  هب  دییامن  هیهت  یکلف  روص  زا  یبوخ 

بسانم هقیقد  هدزناپ  دودح  رد  یبایرون  نامز  بوخ ، دیفس  هایس و  ملیف  کی  اب  دشاب .
یم ار  ناگراتس  ياه  سکع  هتبلا  تسا . رتهب  رایسب  هک  دیشاب  هتشاد  هلت  زنل  رگا  تسا و 

هک دشاب  هتشاد  دوجو  يروتپادآ  هک  یتروص  رد  تفرگ  مه  پوکسلت  دوخ  قیرط  زا  ناوت 
امش هک  ینیبرود  بولطم ، روط  هب  دیامن . لصو  پوکسلت  ۀلول  هب  ار  نیبرود  دناوتب 
پوکسلت زا  دیرادرب و  ار  نآ  یسدع  دیناوتب  هک  دشاب  یعون  زا  یتسیاب  دینک  یم  هدافتسا 

کت نیبرود ، عون  نیرت  بسانم  دییامن . هدافتسا  نآ  يارب  گرزب  هلت  زنل  کی  ناونع  هب 
هزاجا امش  هب  هک  دنک ) یم  هدافتسا  يرتم  یلیم  ملیف 35  زا  ) تسا یساکعنا  عون  یسدع 

زاین امش  هک  هچنآ  اما ، دینیبب . دتفا  یم  ملیف  يور  هک  ار  يریوصت  نامه  ًاقیقد  دهد  یم 
، دشاب هدافتسا  لباق  پوکسلت  کی  نوناک  رد  هک  دیزاسب  یموجن  نیبرود  کی  ات  دیراد 

. دشاب حطسم  ملیف  نتشاد  هگن  يارب  يا  هلیسو  ياراد  هک  تسا  رون  زا  نوصم  يا  هبعج 
، يرادرب سکع  نامز  رد  دناشوپب و  ار  ملیف  هک  دیراد  زاین  هدنزغل  ۀحفص  کی  هب  نینچمه 

الب یلومعم  نیبرود  کی  ینامز  مسیناکم  دنتـسه ، داـیز  یهدرون  ناـمز  ياراد  هشیمه  ناگراتـس  ياـه  سکع  هکنیا  لـیلد  هب  دور . راـنک 
نینچ زا  هدافتسا  اب  تسا . هدافتسا 

سکع دیشروخ  زا  دیلیام  رگا  تفرگ . سکع  زین  تارایس  هام و  زا  ناوت  یم  ینیبرود 
دینک و هدافتسا  هحفص  کی  يور  دیشروخ  ندرک  ریوصت  يارب  پوکسلت  کی  زا  دیریگب 

. دیریگب سکع  نآ  زا  دعب 

ار رون  زا  یفلتخم  ياه  گنر  دیشروخ  هک  درک  فشک  یسک  هچ  - 31

؟ دنک یم  شخپ 
( دسر یم  دیفس  رظن  هب  هک  ) ار دیشروخ  رون  نتوین  قاحسا  1044 ش ،) لاس 1666 م ( رد 

هب نامک  نیگنر  کی  نآ  رگید  فرط  رد  هک  دید  دنارذگ و  يا  هشیش  روشنم  کی  زا 
یلین و یبآ ، درز ، یجنران ، زمرق ، ياهرون  بیترت  هب  نامک  نیگنر  نیا  رد  دیآ . یم  دوجو 
، دسر یم  دیشروخ  زا  هک  دیفس  رون  هک  داد  ناشن  راک  نیا  اب  نتوین  دنتشاد . دوجو  شفنب 

زا ار  رون  داد و  همادا  شدوخ  ياه  شیامزآ  هب  نتوین  تسا . اه  گنر  ۀمه  زا  یطولخم 
یم هدنکارپ  رت  گرزب  دناب  کی  رد  اهرون  هک  دش  هجوتم  وا  دنارذگ . رگید  روشنم  کی 

دیشروخ رون  رد  هک  ییاه  گنر  ۀمه  نیاربانب ، دماین . دوجو  هب  يدیدج  رون  چیه  اما  دنوش 
وا يدعب  شیامزآ  دناوخ . فیط  کی  ار  یگنر  راون  نیا  وا  دندوب . اه  نیمه  دنتشاد  دوجو 

بیکرت مه  اب  اه  گنر  نیا  رگا  هک  داد  ناشن  درک و  سکعرب  ار  مود  روشنم  هک  دوب  نیا 
یم هیزجت  فیط  کی  رد  ار  دیفس  رون  روشنم ، دم . دهاوخ آ  دوجو  هب  دیفس  رون  دنوش ،

نیا عقاورد ، دنبای . یم  راسکنا  یتوافتم  ریداقم  اب  فلتخم  ياه  گنر  هک  اریز  دنک ،
نتوین دوش و  یم  یسدع  کی  رد  یگنر  یهاریبا  ثعاب  هک  تسا  يزیچ  نامه  تسرد 
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پوکسلت تسناوت  اما  دشن ، قفوم  وا  هتبلا  دنک . ادیپ  هلأسم  نیا  يارب  یلح  هار  ات  دیشوک 
شخپ شبات  ای  رون  زا  يرگید  عاونا  دیشروخ  تقیقح ، رد  دیامن . نآ  نیزگیاج  ار  یساکعنا 

لوط اب  سکیا  ياهوترپ  زا  شبات  نیا  تسین . اهنآ  ندید  هب  رداق  ام  مشچ  هک  دنک  یم 
. تسا ریغتم  ییویدار  جاوما  ات  دنبای ) یمن  ذوفن  وج  رد  هک  ) هاتوک جوم 

*

كانرطخ پوکسلت  کی  قیرط  زا  دیشروخ  هب  ندرک  هاگن  ارچ  - 32

؟ تسا
تسا نشور  هزادنا  زا  شیب  ًاعقاو  دنک و  یم  شخپ  ار  امرگ  رون و  يدایز  رادقم  دیشروخ 

ندرک تظفاحم  نودب  زگره  یتسیابن  امش  .) درک هاگن  نآ  هب  پوکسلت  کی  اب  ناوتب  هک 
زا امش  رگا  اما ، دینک ). هاگن  نآ  هب  میخض  کیرات و  یفاص  کی  ۀلیسو  هب  ناتیاه  مشچ  زا 

دیشروخ هب  دنک ، یم  عمج  ار  امرگ  رون و  امش  مشچ  زا  رتشیب  رایسب  هک  پوکسلت ، قیرط 
دنک و یم  لقتنم  امش  مشچ  يور  تسرد  ار  امرگ  رون و  نیا  ۀمه  پوکسلت  دینک ، هاگن 

هب ناوت  یم  ار  دیشروخ  يامرگ  دوش . یم  امش  لماک  ندرکروک  یتح  دایز و  بیسآ  ثعاب 
ناشن نیب  هرذ  کی  دننامه  یسدع  کی  نوناک  رد  ذغاک  ۀکت  کی  نداد  رارق  اب  یگداس 
تسا نیا  دیشروخ  ةدهاشم  نئمطم  هار  دزوس . یم  ًاروف  ذغاک  هک  دید  دیهاوخ  امش  داد .
گرب کی  ًالثم  هحفص ( کی  يور  رب  دیشروخ  ندرک  ریوصت  يارب  پوکسلت  کی  زا  هک 

. دینکن هاگن  دیشروخ  هب  پوکسلت  کی  قیرط  زا  زگره  دینک . هدافتسا  ذغاک )
**

؟ دنک یم  راک  هنوگچ  امن  فیط  - 33

هب دنک  یم  هیزجت  شفلتخم  ياه  گنر  هب  ار  رون  هک  تسا  يا  هلیسو  امن  فیط 
نیا دهدب . ماجنا  ار  یفیط  قیقد  ياه  يریگ  هزادنا  دناوتب  سانش  هراتس  هک  يروط 

زا هدش ، هتفرگ  رون  نآ  لخاد  زا  هک  تسا  کیراب  فاکش  کی  ياراد  ًالومعم  هلیسو 
سپس دنک . هیزجت  ار  رون  ات  دریگ  یم  رارق  روشنم  دنچ  نآ  هار  رس  درذگ و  یم  پوکسلت 
یم زکرمتم  شا  هحفص  يور  هکنیا  ای  دوش و  یم  هراظن  اه  یسدع  نایم  زا  يرون  فیط 
نامز يا ، هراتس  ياه  فیط  ندروآ  تسد  هب  يارب  دهد . تسد  هب  ار  سکع  کی  ات  دوش 

مامت ًابیرقت  تسا . فیعض  رایسب  رون  هک  اریز  تسا  مزال  ینالوط  یلیخ  یهدرون  ياه 
یضعب تسا . يرادرب  سکع  دریگ ، یم  تروص  امن  فیط  اب  هک  ناسانش  هراتس  ياهراک 

ۀحفص کی  يروت  نیا  دوش . یم  هدافتسا  شارپ  يروت  کی  زا  روشنم  ياج  هب  تاقوا 
) تسا هدش  داجیا  فیرظ  یلیخ  ياهرایش  يرس  کی  نآ  يور  هک  تسا  يا  هشیش 

یم میسقت  فیط  کی  هب  ار  رون  نینچمه  اهرایش  نیا  رتم )! یتناس  رد  طخ  رازه  نیدنچ 
یم فلت  يرت  مک  رون  درذگب  هشیش  نایم  زا  تسین  روبجم  رون  هک  ییاجنآ  زا  دننک و 
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یم صخشم  دریگ ، یم  رارق  یسررب  دروم  کیدزن  زا  هراتس  کی  ای  دیـشروخ  فیط  هک  یتقو  تسا . یمهم  یلیخ  ۀلیـسو  امن  فیط  دوش .
ياراد مه  رون  نشور  راون  هک  دوش 

هک يرون  زا  طوطخ  نیا  دنریگ . یم  رارق  یصاخ  وحن  هب  هک  تسا  يرایسب  کیرات  طوطخ 
صاخ لکش  ییایمیش  رصنع  ره  دنوش و  یم  تسرد  دوش  یم  بذج  زاگ  ياه  متا  طسوت 

مهارف ام  يارب  ار  یطیارش  امن  فیط  لیلد ، نیا  هب  دهد . یم  طوطخ  نیا  هب  ار  شدوخ 
ناهیک ياهاج  رگید  رد  يا  هدام  عون  هچ  هک  میمهفب  میناوتب  نآ  کمک  هب  ات  دروآ  یم 

. دراد دوجو 

؟ تسیچ یسیطانغمورتکلا  فیط  - 34

دنراد دوجو  زین  يرگید  عاونا  دنک . یم  تکرح  اضف  رد  هک  تسین  یشبات  عون  اهنت  رون 
فیط مه  اب  هک  رگید  فلتخم  ياه  شبات  ۀمه  ییویدار و  جاوما  لیبق  زا 

شبات عون  کی  اهنت  رون  عقاورد ، دنهد . یم  لیکشت  ار  یسیطانغمورتکلا 
یم تکرح  اضف  رد  جوم  کی  دننامه  یسیطانغمورتکلا  شبات  تسا . یسیطانغمورتکلا 
فلتخم ياه  گنر  ياراد  رون  نیا  هک  میناد  یم  مینک  رکف  یعرم  رون  درومرد  رگا  دنک و 

جوم لوط  دنتسه . جوم  لوط  ياراد  زین  يرون  جاوما  ایرد ، يور  جاوما  دننامه  تسا .
مینیب یم  ام  هک  یفلتخم  ياه  گنر  تسا . رتم  موینویلیم  کی  زا  رت  مک  يرون  جاوما 

هاتوک جوم  لوط  ياراد  یبآ  رون  لاثم  يارب  تسا . فلتخم  ياه  جوم  لوط  اب  رون  عقاورد 
، دش فشک  هک  یعرمریغ  یسیطانغمورتکلا  شبات  نیلوا  تسا . زمرق  رون  هب  تبسن  يرت 

ات داد  ماجنا  ار  یشیامزآ  لشره  مایلیو  1178 ش ) لاس 1800 م ( رد  دوب . زمرق  نودام 
ار یفیط  وا  مینک . یم  ساسحا  ام  هک  دراد  ار  یترارح  دیشروخ  فیط  رد  گنر  مادک  دنیبب 

بجعت لامک  اب  داد . رارق  جنسامد  فیط ، فلتخم  طاقن  رد  درک و  دیلوت  دیشروخ  رون  زا 
نیرتالاب تشاد  رارق  فیط  زمرق  تمسق  ياهتنا  زا  رتالاب  هک  یجنسامد  هک  درک  هدهاشم 

( زمرق زا  رتدنلب  زمرق ( نودام  اهوترپ  هنوگنیا  لیلد  نیمه  هب  داد . ناشن  ار  ترارح  ۀجرد 
دعب لاس  دندش . هدیمان  رتیر »  نآوج  هک «  درک  فشک  ار  یعرم  رون  زا  يرت  هاتوک  وترپ 

ياهوترپ زا  سیطانغمورتکلا  فیط  لماک  ةدودحم  دندش . هدیمان  شفنب  ءاروام  ياهوترپ 
یعرم رون  شفنب ، ءاروام  سکیا ، ياهوترپ  ات  یعرم ) رون  زا  رت  هاتوک  راب  نارازه  اماگ (

دورو زا  وج ، تسا . هدرتسگ  دـشاب ، یلومعم  رون  زا  رت  دـنلب  راب  اـه  نویلیم  اـت  تسا  نکمم  هک  ییویدار  جاوما  ویوورکیم و  زمرق ، نوداـم 
دنک و یم  يریگولج  نیمز  هب  اهنیا  زا  يرایسب 

هب دایز  رادقم  هب  ییویدار  ویوورکیم و  جاوما  زا  ینیعم  ياه  جوم  لوط  یعرم و  رون  اهنت 
. دسر یم  نیمز  حطس 

؟ تسیچ رتموتف  - 35

دوجو رتموتف  زا  یفلتخم  عاونا  ناگراتس . ییانشور  يریگ  هزادنا  يارب  تسا  يا  هلیسو 
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یم هدرب  راک  هب  يا  هفرح  ناسانش  هراتس  طسوت  هک  نآ  عون  نیرت  یلومعم  اما ، دراد .
ربارب دنچ  کی  هب  پوکسلت  کی  زا  رون  عون ، نیارد  تسا . یکیرتکلا  يرون  رتموتف  دوش ،
یم لیدبت  يریگ  هزادنا  لباق  یکیرتکلا  نایرج  هب  ار  رون  دوش و  یم  تیاده  رون  ةدننک 

ۀلیسو هب  تسا . رت  نشور  هراتس  دشاب ، رتشیب  هدش  دیلوت  یکیرتکلا  نایرج  هچره  دنک .
ناگراتس ییانشور  زا  یقیقد  ياه  يریگ  هزادنا  دنناوت  یم  ناسانش  هراتس  اهرتموتف ، نیا 

رون زا  یصاخ  گنر  اهنت  هک  ) یگنر ياه  یفاص  ام  هچنانچ  دنروآ . تسد  هب  ار  تارایس  ای 
هراتس هک  ار  یصاخ  گنر  رون  میناوت  یم  میهد ، رارق  رتموتف  ولج  رد  دنهد ) یم  روبع  ار 
یم کمک  ناسانش  هراتس  هب  اه  يریگ  هزادنا  نیا  مینک . يریگ  هزادنا  دنک ، یم  شخپ 

. دنتسه مرگ  رادقم  هچ  ناگراتس  دنمهفب  هک  دنک 
**

؟ دنوش یم  هتخاس  اه  هوک  يور  رب  اه  هناخدصر  زا  يرایسب  ارچ  - 36

ياه تیعقوم  هک  اریز  دنوش ، یم  هتخاس  دنلب  ياهاج  رد  نکمم  دح  ات  اه  هناخدصر 
رت و هدرشف  اوه  ایرد  حطس  رد  تسایرد . حطس  زا  رتهب  ًالومعم  الاب  تاعافترا  رد  يوج 

ایرد حطس  يرتم  رازه  دنچ  رد  مکارتم  ياهربا  رثکا  نیارب ، هوالع  دشاب . یم  رت  هدولآ 
! دنیبب ار  ییاج  اهربا  لخاد  زا  دناوت  یمن  ناسانش  هراتس  ياه  پوکسلت  هتبلا  دنراد و  رارق 

ار دوخ  تادهاشم  غولش  قطانم  اهرهش و  زا  رود  ناکما  دحرس  ات  دنلیام  ناسانش  هراتس 
اهرهش ینارون  ياضف  زا  نینچمه  دنشاب و  رود  ینافوط  ياوه  دود و  زا  ات  دنهد  ماجنا 

ار نامسآ  رهش ، ياهرون  دننامب . نوصم  دوشن ، هدید  یبوخ  هب  نامسآ  دنوش  یم  ثعاب  هک 
ثعاب نیا  دنوش و  یم  هدید  یتخس  هب  رون  مک  ناگراتس  هک  دنک  یم  نشور  يردق  هب 

رد اه  هناخدصر  بیترت  نیا  هب  دنهدب . یهابتشا  جیاتن  ناسانش ، هراتس  رازبا  هک  دوش  یم 
. *** دنوش یم  بصن  اکیرمآ  بونج  رد  هدنآ  نینپآ و  پلآ ، دننامه  ییاه  هوک  هتشر 

؟ دوش یم  ناسانش  هراتس  راک  عنام  هنوگچ  وج  - 37

یموجن تادهاشم  هک  ینامز  اما  میراد ، زاین  وج  هب  ندیشک  سفن  يارب  ام  ۀمه  هچرگا 
یگمه دود  رابغ و  درگ و  اهربا ، دیآ . یم  باسح  هب  محازم  کی  وج  دشاب ، رظن  دروم 

هب زگره  شدوخ  زین  اوه  نآ  رب  هوالع  دننک و  یم  رس  دسر ، یم  اه  هراتس  زا  هک  ار  يرون 
ًالثم پوکسلت  کی  قیرط  زا  ام  هک  یتقو  لیلد  نیمه  هب  تسین . تخاونکی  لماک  روط 

جوم هکلب  تسین ، تباث  حضاو و  لماک  روط  هب  نآ  ریوصت  مینک ، یم  هاگن  هراتس  کی  هب 
. دوش یم  هدید  بآ  ضوح  لخاد  زا  هک  ییوگ  دشخرد  یم  تباث  ریغ  رون  اب  دنز و  یم 

هب بش  رد  ناگراتس  دوش  یم  ثعاب  هک  تسا  وج  رد  تباث  ریغ  رون  اب  ششخرد  نیمه 
طیارش ات  دنرب  یم  راک  هب  ار  دید  تغل  ناسانش  هراتس  دنیآ . رظن  هب  نز  کمشچ  تروص 

دنیوگ یم  اهنآ  دنشاب  دب  طیارش  نیا  رگا  دنهد . حیضوت  ار  هدهاشم  فیعض »  دید  » 
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دنیوگ یم  تروص  نیا  رد  دشاب ، تباث  ًاتبسن  اوه  رگا  اما ، تسا . بوخ »  دید  اما « ، تسا .
زا موادم  روط  هب  یسیطانغمورتکلا  شبات  عاونا  ۀمه  دراد . نیا  زا  رتشیب  يدج  رثا  وج 
، دسر یم  وج  هب  شبات  نیا  هک  یتقو  اما  دوش ، یم  شخپ  ناهیک  رد  فلتخم  ماسجا 
سکیا ياهوترپ  اماگ ، ياهوترپ  دبای . لاقتنا  نیمز  حطس  هب  دناوت  یم  نآ  زا  یمک  رادقم 

یم روبع  وج  زا  یعرم  رون  دنوش . یم  دس  وج  ۀلیسو  هب  ًالماک  شفنبارف  شبات  رتشیب  و 
ویوورکیم و زمرق ، نودام  وترپ  زا  یمک  شخب  اهنت  اما  دشابن - يربا  هک  یطرش  هب  دنک -

يارب هاتوک  جاوما  ياه  شبات  هک  تسا  یلاحرد  نیا  دنسر . یم  نیمز  هب  ییویدار  شبات 
شبات نیا  نیمز  يور  رد  دنناوت  یمن  زین  ناسانش  هراتس  اما ، دنتسه . روآ  نایز  رایسب  ام 

ام هب  ار  يدایز  تاعالطا  دنتسناوت  یم  دش ، یم  نینچ  رگا  هک  دنیامن  يریگ  هزادنا  ار  اه 
. دنهدب

****

؟ تسیچ ییویدار  موجن  - 38

ییاه شبات  هب  وج  دسر . یم  اضف  زا  هک  تسا  ییویدار  جاوما  ۀعلاطم  ییویدار ، موجن 
نیا دنشاب و  رتم  دنچ  ات  رتم  یلیم  دنچ  نیب  اهنآ  جوم  لوط  هک  دهد  یم  دورو  ةزاجا 

ًابلاغ یسیطانغمورتکلا  فیط  رد  هدودحم  ییویدار »  ۀچیرد  فشک «  دوش . یم  هدیمان 
یم رب  1309 ش ) لاس 1931 م ( رد  ییاکیرمآ  راک  هب  تسا و  دیدج  ًاتبسن  دنسر  یم  ام  هب  اضف  زا  هک  ییویدار  جاوما  یکسناج »  لراک  » 

هک یفاضا  ياهادص  دروم  رد  وا  ددرگ .
نیمه هب  درک و  یم  هعلاطم  دسر ، یم  شوگ  هب  ییویدار  ياه  هدنریگ  زا  تاقوا  یضعب 

هب وا  ییویدار ، ياه  تیزاراپ  نایم  رد  دوب . هتخاس  یشیامزآ  ییاوه  يویدار  کی  روظنم 
ام هک  یلحم  نامسآ ، رد  یصاخ  لحم  کی  زا  دیسر  یم  رظن  هب  هک  دروخرب  یتمالع 

بجعت لامک  اب  دش . یم  تفایرد  میسانش  یم  نامناشکهک  زکرم  تهج  هب  ار  نآ  نونکا 
طسوت یتاقیقحت  اهنت  دشن . لابند  یلیخ  دعب  لاس  هد  لوط  رد  یکسناج  فشک  وترگ » 

ربر زا «  درک . ادیپ  نامسآ  رد  ییویدار  جاوما  زا  يددعتم  عبانم  وا  دش . ماجنا  اکیرمآ  رد 
يردق هب  ییویدار  موجن  هتفای و  تعرس  هینمز  نیا  رد  تفرشیپ  گنج ، نیرخآ  نامز 

ناوت یم  نآ  زا  تسا و  هتشگ  يرون  موجن  فیدر  مه  نآ  تیمها  هک  تسا  هتفای  هعسوت 
هدافتسا ناهیک  رود  لصاوف  رد  عقاو  مارجا  یضعب  ناشکهک و  دیشروخ ، ۀعلاطم  يارب 

. درک
***
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ار اهنآ  دنک و  یم  عمج  ار  ییویدار  جاوما  هک  تسا  يا  هلیسو  ًاساسا  ییویدار  پوکسلت 
دوجو هب  ار  یتمالع  سپس  هدنریگ  نیا  دیامن . یم  زکرمتم  ییویدار  ةدنریگ  کی  يور 
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يا هحفص  يور  رب  یملق  ۀلیسو  هب  راکدوخ  روط  هب  تمالع  نآ  تردق  دروآ و  یم 
هاگن ییویدار  پوکسلت  کی  لخاد  امش  دراد ) مان  تابث  هلیسو  نیا  .) دوش یم  صخشم 
تسا تمالع  کی  دینک  یم  تفایرد  امش  هچنآ  دینیب . یمن  زین  ار  يریوصت  دینک و  یمن 

نآ هب  ور  امش  پوکسلت  هک  یتهج  زا  شبات  رادقم  هچ  دیوگ  یم  امش  هب  نآ  تردق  هک 
دینک یم  هاگن  نآ  هب  هک  ار  یئیش  ۀشقن  دیناوت  یم  امش  نیا ، دوجو  اب  دیآ . یم  دراد  رارق 

تکرح ینیعم  نامز  يارب  تمس و  تهج  رد  تباث  يدنت  کی  اب  پوکسلت  دییامن . مسر 
تکرح تمس  رد  هرابود  دوش و  یم  هداد  رییغت  نآ  عافترا  یمک  سپس  دوش . یم  هداد 

یم بقع  ولج و  پوکسلت  نامسآ ، زا  یکچوک  شخب  رد  بیترت  نیا  هب  دوش . یم  هداد 
رییغت زین  یتفایرد  تمالع  تردق  دنک ، یم  رییغت  پوکسلت  لحم  هک  نانچمه  دور .

هدش مسر  لکش  لیلحت  اب  هرخآلب ، دش . دهاوخ  هداد  ناشن  تابث  ۀلیسو  هب  درک و  دهاوخ 
لحم هب  هجوت  اب  ییویدار  ياه  تمالع  تردق  زا  يا  هشقن  دیناوت  یم  امش  تابث ، طسوت 

یم دیلوت  تروص  نیمه  هب  زین  ینویزیولت  ریواصت  دوب . دهاوخ  روتناک  ياه  هشقن  دننامه  هجیتن  دییامن . میـسرت  تابث ، ۀـشقن  فلتخم  ياه 
يور تعرس  اب  هطقن  کی  دنوش :

هب رداق  مشچ  هک  يروط  هب  دنک  یم  تکرح  بقع  ولج و  فرط  هب  نویزیولت  ۀحفص 
یم دوجو  هب  يریوصت  دنک ، یم  رییغت  هطقن  نیا  ییانشور  هک  نانچمه  تسین . نآ  ندید 
یم هنایار  کی  هب  ًامیقتسم  ار  ناشیاه  تمالع  دیدج  ییویدار  ياه  پوکسلت  رثکا  دیآ .

پوکسلت عون  نیرت  هداس  دنک . یم  داجیا  ار  هطوبرم  ریوصت  راکدوخ  روط  هب  هک  دنهد 
رد ریاشچ  رد  رتم  داتشه  رطق  هب  عون  نیا  زا  يا  هنومن  تسا . نآ  یباقشب  عون  ییویدار ،

هک يا  هطقن  هب  ار  ییویدار  جاوما  گرزب  باقشب  کی  هاگتسد  نیا  رد  تسا . عقاو  سیلگنا 
ياه پوکسلت  رتشیب  ای  ود  تاقوا  یضعب  دیامن . یم  زکرمتم  دراد  رارق  ییویدار  ةدنریگ 

اب طابترا  رد  هارمه و  هب  دنناوت  یم  دنشاب ، هتفرگ  رارق  مه  زا  دایز  ۀلصاف  هب  هک  ییویدار 
لخادت يا  هلیسو  نینچ  دنهد . تسد  هب  ار  ییالاب  ۀیزجت  تردق  ات  دنور  راک  هب  رگیدکی 

. دوش یم  هدیمان  جنس 
***
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. دراد يرون  مجنم  رب  ییویدار  سانش  هراتس  هک  تسا  گرزب  تیزم  کی  نیا  هلب !
ياوه رد  دنراد  دربراک  فاص  بش  کی  رد  هک  تروص  نامه  هب  تسرد  وا  ياه  هلیسو 

تسیب ار  شا  هدهاشم  ۀمانرب  دناوت  یم  وا  نیاربانب ، دنا . هدافتسا  لباق  زین  يربا  ای  یباتفآ 
هب رداق  وا  دتفیب  نامسآ  رد  یصاخ  قافتا  رگا  هک  نیقی  نیا  اب  دهد  همادا  هتعاس  راهچ  و 

يارب رگید ، ترابع  هب  دوش )! بارخ  شا  هلیسو  هکنیا  رگم  .) دوب دهاوخ  نآ  ةدهاشم 
رگا دوش و  يربا  اوه  ساسح ، ۀظحل  رد  هک  دراد  دوجو  رطخ  نیا  يرون  سانش  هراتس 
نیا رد  دهد ، يور  دیشروخ  لماک  فوسک  دننام  بایمک  رایسب  عقاوم  رد  قافتا  نیا 
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. تشاد دهاوخن  اه  لاس  يارب  ار  شیامزآ  رارکت  سناش  وا  تروص 
***

؟ درک فشک  ار  زمرق  نودام  شبات  یسک  هچ  - 41

، نیاربانب تسا . یعرم  رون  زا  رتدنلب  شجوم  لوط  هک  تسا  یشبات  زمرق ، نودام  شبات 
شبات ام  تسا ( ساسحا  لباق  امرگ  تروص  هب  اما ، تسا  یعرم  ریغ  ام  مشچ  يارب 

مایلیو طسوت  راب  نیلوا  وترپ  نیا  مینک .) یم  ساسحا  دیشروخ  زا  ار  زمرق  نودام 
مادک دنیبب  ات  داد  ماجنا  ار  یـشیامزآ  وا  دـش . فشک  1178 ش ) م ( لاس 1800  رد  درک ) فشک  ار  سوناروا  ةرایـس  هک  یـصخش  ) لشره

، دیشروخ فیط  رد  دوجوم  ياه  گنر  زا  کی 
دومن و داجیا  ار  دیشروخ  رون  زا  یفیط  روظنم  نیمه  هب  دنتسه . نآ  يامرگ  لماح 

درک هدهاشم  بجعت  لامک  اب  داد . رارق  نآ  یگنر  راون  فلتخم  طاقن  رد  ار  ییاه  جنسامد 
ناشن ار  ترارح  ۀجرد  نیرتالاب  تشاد  رارق  زمرق  رون  هیلا  یهتنم  رد  هک  یجنسامد  هک 

زا رتدنلب  یجوم  لوط  ياراد  یتسیاب  دنتشاد ، رارق  زمرق  رون  زا  رتارف  جاوما  نیا  نوچ  داد .
کمک تسا  هدش  هتفرگ  نیمز  زا  اضف  زا  هک  يزمرق  نودام  ياه  سکع  دنشاب . زمرق  رون 

. دنا هدومن  هدز  تفآ  ياه  ینتسر  ندرک  صخشم  رد  يدایز 

؟ تسیچ يرادار  موجن  - 42

ای هاتوک  یلیخ  ییویدار  پت  کی  امش  هچنانچ  تسا . هداس  ًالماک  رادار  ۀیلوا  لوصا 
زا دعب  پت  نیا  تروص  نیا  رد  دیتسرفب ، رود  ۀلصاف  رد  یئیش  کی  فرط  هب  ویوورکیم 

رب میسقت  مسج ، ۀلصاف  اب  دوب  دهاوخ  ربارب  نامز  نیا  دسر . یم  ءیش  نآ  هب  ینیعم  تدم 
ات دش و  دهاوخ  سکعنم  مسج  طسوت  پت  تسا . رون  تعرس  نامه  هک  پت  تعرس 

تفر نامز  ةزادنا  هب  تشگزاب  نامز  تشگ . دهاوخزاب  یلاسرا  ۀطقن  هب  رت  فیعض  يدودح 
يریگ هزادنا  ار  پت  تشگزاب  تفر و  نیب  ینامز  ۀلصاف  امش  هچنانچ  هجیتن ، رد  تسا .

هکاریز دینک - میسقت  ود  رب  سپس  دییامن و  برض  رون  تعرس  رد  ار  نامز  نیا  دییامن و 
، هدمآ تسد  هب  باوج  دنک - یم  یط  ار  ءیش  ۀلصاف  ربارب  ود  نتشگرب  نتفر و  رد  پت 
يا هطقن  زا  يوق  ویوورکیم  پت  کی  مینزب . یلاثم  دیهد  هزاجا  دوب . دهاوخ  ءیش  ۀلصاف 
رارق يا  هلصاف  هچ  رد  رظن  دروم  ءیش  ددرگ . یمرب  دعب  ۀیناث  دصیس  تسا و  هدش  لاسرا 

اب 45.000.000 تسا  ربارب  ود ، رب  میسقت  رون و  تعرس  رد  برض  ینامز  ۀلصاف  دراد ؟
ام اب  ضیضح  رد  هک  یتقو  هرهز  ةرایس  ۀلصاف  اب  تسا  ربارب  ًابیرقت  هلصاف  نیا  رتمولیک .
قیقد ياه  يریگ  هزادنا  تسا ؛ موجن  رد  رادار  دربراک  عون  کی  ةدنهد  ناشن  نیا  تسا .
رگید دربراک  دنچ  ياراد  يرادار  موجن  نیا ، دوجو  اب  یسمش . ۀموظنم  لخاد  رد  لصاوف 

رثا یتشگرب  پت  لکش  يور  هدننک  سکعنم  حطس  تعیبط  هک  ییاجنآ  زا  دشاب . یم  زین 
ًاریخا فاص . ای  تسا  راومهان  هرایس  حطس  هک  درک  نییعت  ناوت  یم  نیاربانب  دراذگ ، یم 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 983 

http://www.ghaemiyeh.com


نکمم راک  نیا  دهد . یم  ناشن  ناشفشتآ  ۀناهد  هیبش  ار  ییاه  هصتخم  نشور  روط  هب  ًاتبسن  هک  تسا  هدش  هیهت  هرهز  ةرایس  زا  ییاه  هشقن 
هب يرون  ناسانش  هراتش  يارب  دوب 

یم نینچمه  رادار  دشاب . یعرم  ریغ  ًالماک  هرایس  وج  رد  مکارتم  يربا  ياه  هیال  لیلد 
اب زین  راک  نیا  دریگ -. رارق  هدافتسا  دروم  هرایس  کی  شخرچ  نامز  ندرک  ادیپ  يارب  دناوت 

تیقفوم اب  ًاریخا  دروم  نیا  تسا - ماجنا  لباق  یتشگرب  پت  جوم  لوط  رد  رییغت  ۀعلاطم 
. تسا هدش  ماجنا  دراطع  ةرایس  دروم  رد 

**

؟ دننک یم  کمک  ناسانش  هراتس  هب  هنوگچ  یعونصم  ياهرمق  - 43

هراتس هب  نیمز  وج  زا  جراخ  رد  نتفرگ  رارق  لیاسو و  لمح  اب  یعونصم  ياهرمق 
عون ره  ضرعم  رد  ًالماک  لیاسو  نیا  تروص  نیا  رد  نوچ  دننک . یم  کمک  ناسانش 

نامز زا  دنریگ . یم  رارق  دنسر ، یمن  نیمز  حطس  هب  وج  تارثا  لیالد  هب  هک  یشبات ،
(، 1335 ش لاس 1957 م ( رد  اضف  هب  کینتوپسا 1  مان  هب  یعونصم  رمق  نیلوا  نداتسرف 

ناهیکرد دیدج  ياه  هچیرد  نیا  زا  هتفرگ و  تروص  هنیمز  نیا  رد  يدایز  ياه  شالت 
( ییاکیرمآ زیمآ  تیقفوم  رمق  نیلوا  يرواکسید 1 (  لاثم ، ناونع  هب  تسا . هدش  هدافتسا 
هب یمتا  ياه  هرذ  زا  دنبرمک  نیا  ) درک فشک  ار  نیمز  رود  هب  یشبات  دنبرمک  کی  دوجو 

هدش هتخانش  نلآ  ناو  یلخاد  دنبرمک  ناونع  هب  نونکا  هک  تسا ) هدش  لیکشت  هداتفا  ماد 
ةدننک فشک  دیدرگ . فشک  لاس  نامه  ربماسد  رد  رنویاپ 3  طسوت  یجراخ  دنبرمک  تسا .

يرس کی  زا  رمق  نیلوا  تفرگ ، رارق  رادم  رد  1341 ش ) لاس 1963 م ( رد  هک   18
ات زونه  نیمز  زا  شا  هلصاف  نیرتشیب  رد  هک  يرادم  اب  دوب  يا  هرایس  نیب  رظان  ياهوکس 

بسک يارب  هراوهام  ای  یعونصم  ياهرمق  هنوگ  نیا  زا  تشاد . ار  هلصاف  فصن  هام 
هچ هکنیا  ای  دراد  دوجو  اجنآ  رد  شبات  رادقم  هچ  هک  نیا  لیبق  زا  اضف  قمع  زا  تاعالطا 

هراوهام ریخا ، ياه  لاس  رد  دوش . یم  هدافتسا  دراد ، دوجو  اجنآ  رد  اه  باهش  زا  يدیدهت 
دروم شفنب  ءاروام  ياه  شبات  سکیا و  ياهوترپ  ۀعلاطم  يارب  صاخ  روط  هب  اه 

لماش دنا  هتفرگ  رارق  هعلاطم  دروم  صاخ  روط  هب  هک  یمارجا  دنا . هتفرگ  رارق  هدافتسا 
طسوت دیشروخ  تاعلاطم  دوش . یم  رگید  ۀتخانشان  عبانم  تسدرود و  ناگراتس  دیشروخ ،
هیبش ییاه  هراوهام   Orbiting Solar Observatory)OSO  ) هتفرگ و تروص 

یسررب هعلاطم و  دروم  کیدزن  زا  ار  يدیشروخ  ياهداب  ییاضف  هاگشیامزآ  زین  ًادیدج 
رداق درک و  یم  لمح  ار  سکیا  وترپ  فشک  دایز  یلیخ  تیقفوم  اـب  دـیدج  ةراوهاـم  کـی  تسا . هداد  رارق   ، UHURU لیاسو هک  دوب 

صخشم ۀلیسو  ناونع  هب  هام  زا  ات  دوب 
عبنم کی  يولج  زا  هام  هک  یتقو  دنک . هدافتسا  نامسآ  رد  رگید  صاخ  عبانم  لحم  ةدننک 
رهرد ًاقیقد  هام  میناد  یم  ام  هک  ییاجنآ  زا  دیامن . یم  عطق  ار  تمالع  دنک  یم  روبع  وترپ 

ًابیرقت میناوت  یم  ام  دوش ، عطق  سکیا  وترپ  لانگیس  هک  یتقو  دراد ، رارق  اجکرد  هظحل 
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. میروآ تسد  هب  ار  عبنم  لحم 

؟ دنتسه هچ  یناهیک  ياهوترپ  - 44

یسیطانغمورتکلا ياه  شبات  دننامه  جاوما و  موهفم  هب  وترپ  ًاعقاو  یناهیک  ياهوترپ 
رون تعرس  هب  کیدزن  ًالماک  یتعرس  اب  اضف  رد  هک  دنتسه  یمتا  تارذ  هکلب  دنتسین .

نوتورپ لماش  هتسه  کی  زا  لکشتم  ناوت  یم  یگداس  هب  ار  متا  دننک . یم  تکرح 
نورتکلا هک  تسناد  راب ) نودب  تارذ  اه ( نورتون  دراوم  يرایسب  و  تبثم ) راب  اب  تارذ  ) اه
هتسه زا  یناهیک  ياهوترپ  دندرگ . یم  نآ  رود  هب  یفنم ) راب  اب  کبس  رایسب  تارذ  ) اه

اما نژوردیه ) ياه  متا  ياه  هتسه  ینوتورپ ( کت  ياه  هتسه  ًالومعم  اه ، متا  ياه 
روط هب  یناهیک  ياهوترپ  تسا . هدش  لیکشت  داوم  ریاس  ای  نهآ  میله ، ياه  هتسه  ًابلاغ 
ثعاب دننک و  یم  دروخرب  وج  رد  دوجوم  تارذ  اب  اما ، دنسر . یمن  نیمز  حطس  هب  يداع 
یم هام  حطس  هب  یناهیک  ياهوترپ  دیآ . دوجو  هب  رگید  تارذ  زا  یشراب  ات  دنوش  یم 

یم هدید  تسا ، هدش  يروآ  عمج  ولوپآ  طسوت  هک  ییاه  گنس  ۀنومن  رد  اهنآ  رثا  دنسر و 
زونه دننک  یم  تکرح  تعرس  نیا  هب  هنوگچ  دنیآ و  یم  اجک  زا  اهوترپ  نیا  هکنیا  دوش .

. تسا هدنام  یقاب  زار  کی  تروص  هب 
****

؟ تسیچ میراتنالپ ) ) امن كالفا  - 45

دوش و یم  هتشاذگ  شیامن  هب  یعونصم  روط  هب  نامسآ  هک  تسا  ییاج  امن  كالفا 
. دنوش یم  هداد  ناشن  یبوخ  هب  راد  هلابند  ناگراتس  هام و  دیشروخ ، اه ، هرایس  ناگراتس ،

نآ يور  رب  هک  هدش  لیکشت  لکش  يا  هریاد  نامتخاس  کی  زا  ًالومعم  امن  كالفا  کی 
بش رد  دوش . یم  هتشاذگ  شیامن  هب  نامسآ  نآ  لخاد  رد  هک  دراد  رارق  يورک  دبنگ  کی 

هدش تباث  نآ  يور  هب  زین  ناگراتـس  هک  میا  هتفرگ  رارق  گرزب  دـبنگ  کی  ریز  رد  هک  تسا  نیا  لثم  مینک  یم  هاگن  نامـسآ  هب  یتقو  زین 
روتکژورپ امن  كالفا  طسو  رد  دنا .

یم ناشن  ار  ناگراتس  یبسن  تیعقوم  اهنت  هن  هک  هدیچیپ  تسا  يا  هلیسو  هک  دراد  رارق 
نیا لباقم  رد  ار  هام  دیشروخ و  راد ، هلابند  ناگراتس  اه ، هرایس  تکرح  هکلب  دهد ،

نیا ۀجیتن  رد  میناد  یم  ام  هک  نامسآ ( يرهاظ  ۀنازور  شخرچ  دهد . یم  ناشن  ناگراتس 
یگتفرگ تسا . هدهاشم  لباق  زین  یلصف  تارییغت  و  ددرگ ) یم  نیمز  هک  تسا  تیعقاو 

یم روتکژورپ  ندرک  جک  اب  نینچمه  دروآ . دوجو  هب  ناوت  یم  زین  هام  دیشروخ و  ياه 
، دوش یم  هاگن  نآ  هب  نیمز  حطس  ۀطقن  ره  زا  هک  یعقوم  هیبش  ار  نامسآ  رهاظ  ناوت 
ار لامش  بطق  نامسآ  دیوش  کشخ  دینزب و  خی  هکنیا  نودب  دیلیام  رگا  داد . ناشن 
رد عقاو  انیژ  رد  امن  كالفا  نیلوا  دینک . هعجارم  امن  كالفا  نیرت  کیدزن  هب  دنینیبب ،

كالفا ياراد  زین  كرویوین  ندنل و  دننامه  يرگید  ياهرهش  دش . داجیا  یقرش  ناملآ 
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هدش دیلوت  یکچوک  رایسب  ياهامن  كالفا  زین  ًاریخا  دزرا . یم  شندید  هب  هک  دنتسه  امن 
. دننک یم  هدافتسا  اهامن  كالفا  عون  نیا  زا  اه  جلاک  اه و  ناتسریبد  زا  يدایز  دادعت  دنا و 

تکرح مهف  یکلف و  روص  ندرک  صخشم  رد  لوا  ياه  مدق  ًانئمطم  اهامن  كالفا  نیا 
. دنا هتشادرب  ار  اه  هرایس 

***

؟ مینیبب نامسآ  رد  میناوت  یم  ار  هرایس  دنچ  - 46

دنترابع اهنآ  مینیبب . نامسآ  رد  ار  هرایس  جنپ  میناوت  یم  ام  پوکسلت  زا  هدافتسا  نودب 
دننامه اهنآ  حلسم ، ریغ  مشچ  لباقم  رد  هتبلا  لحز . يرتسم و  خیرم ، سونو ، دراطع ، زا :

جنپ نیا  دننک . یم  رییغت  نامسآ  رد  ناشلحم  اما  دنسر  یم  رظن  هب  نشور  ناگراتس 
هراتس رظن  رد  دنشاب . هدش  هتخانش  زین  خیرات  زا  لبق  ياه  نامز  رد  یتسیاب  هرایس 

ةوالع هب  هرایس  جنپ  نیا  اریز  دوب ، ات  جنپ  نیمه  اه  هرایس  لک  دادعت  ناتساب  ناسانش 
درک یم  رییغت  نامسآ  رد  ناشلحم  هک  دنهد  یم  لیکشت  ار  یمسج  تفه  هام  دیشروخ و 

عارتخا نامز  زا  تسا . یمهم  یلیخ  ددع  تفه  هک  دش  یم  روصت  نینچ  نامز  نآ  رد  و 
نوتپن 1159 ش ،) لاس 1781 م (  رد  سوناروا  تسا . هدش  فشک  رگید  هرایس  هی  پوکسلت 

هب هرایس  هن  ًاعومجم  هک  1308 ش ) لاس 1930 م ( رد  وتولپ  و  1224 ش ) لاس 1846 م ( رد 
تردق رگا  اما ، دید  ار  اهنآ  ناوت  یمن  پوکـسلت  نودب  هک  دنتـسه  رون  مک  يردق  هب  وتولپ  نوتپن و  دندروآ . یم  دوجو  هب  ار  نیمز  ةوالع 

بش کی  رد  دشاب  بوخ  امش  مشچ  دید 
. دینیبب ار  سوناروا  دیناوتب  دیاش  دینک ، هاگن  ار  نامسآ  ياجک  دینادب  هکنیا  فاص و  یلیخ 

****

؟ تسا هلباقم  تلاح  رد  هرایس  ینامز  هچرد  - 47

نیا دشاب و  هتفرگ  رارق  دیشروخ  ربارب  رد  هک  تسا  هلباقم  تلاح  رد  ینامز  هرایس  کی 
رد دنشاب  میقتسم  یطخ  دادتما  رد  هرایس  نیمز و  دیشروخ ، هک  دتفا  یم  قافتا  ینامز  رما 
رد هرایس  یتیعقوم  نینچ  رد  دشاب . هتفرگ  رارق  هرایس  نآ  دیشروخ و  نیب  نیمز  هک  یلاح 

هدیسر ام  هب  هطقن  نیرت  کیدزن  قفا و  حطس  زا  دوخ  عافترا  نیرتشیب  رد  بش  ۀمین 
هک ینورد  تارایس  یلو  دنشاب  هتشاد  هلباقم  تلاح  دنناوت  یم  ینوریب  تارایس  طقف  تسا .

هاگره تشاد . دنهاوخن  هلباقم  تلاح  هاگ  چیه  دنرت  کیدزن  دیشروخ  هب  ام  زا  هشیمه 
نیب هرایس  ) دنریگب رارق  میقتسم  یطخ  دادتما  رد  نیمز  یلخاد و  ةرایس  کی  دیشروخ و 

هک تسا  حضاو  تسا . یلفس  ۀنراقم  تلاح  رد  هرایس  هک  دوش  یم  هتفگ  دیشروخ ) نیمز و 
نیا نآ  رگید  تروص  دتفا . یم  قافتا  هرهز  دراطع و  نوچ  یتارایس  يارب  طقف  رما  نیا 

تلاح نیا  رد  دنوش . عقاو  میقتسم  یطخ  دادتما  رد  هرایس  دیشروخ و  نیمز ، هک  تسا 
یم ایلع  ۀنراقم  ار  تلاح  نیا  دشاب . هتفرگ  رارق  دیشروخ  تشپ  رد  تسیاب  یم  هرایس 
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ریذپ ناکما  ینوریب  تارایس  يارب  مه  ینورد و  تارایس  يارب  مه  ریخا  تلاح  نیا  دنمان .
. تسا

*

؟ تسیچ داب  نوناق  - 48

تارایس ۀلصاف  نیب  يدج  يا  هطبار  ةدنهد  ناشن  هکلب  تسین ، نوناق  عقاورد  دب  نوناق 
مان هب  یناملآ  ناوج  سانشرتخا  1150 ش ،) لاس 1772 م ( رد  تسا . دب »    ناهوی هجوت « 

دوب هدش  داهنشیپ  سوتیت  ناهوی  ۀلیسو  هب  لصا  رد  هک  لصاوف  نیا  نیب  ۀطبار  هب  ار  دوخ 
: دینک باختنا  ار  دادعا  زا  يرس  نیا  دوب : نینچ  نیا  نآ  ۀجیتن  تشاد و  فوطعم 
هفاضا دحاو  دادعا 4  نیا  زا  کی  ره  هب  سپس   0-3-6-12-24-48-96-192-384

: تشاد میهاوخ  دینک ،
میسقت هب 10  ار  دادعا  نیا  زا  کی  ره  لاح   4-7-10-16-28-52-100-196-388

38/8-19/6-10-5/2-2/8-1/6-1-0/7  - هب ار  نیمز  ات  دیشروخ  ۀلصاف  نونکا   0/4 میراد : دینک ،
اب 150 تسا  ربارب  دنمان و  یم  یموجن  دحاو  ار  نآ  ناسانشرتخا  ) هلصاف دحاو  کی  ناونع 

دیشروخ زا  تارایس  یقیقح  ۀلصاف  میناوت  یم  لاح  میریگ . یم  رظن  رد  رتمولیک ) نویلیم 
: میسیونب ار 

4 دراطع :  / 7 هرهز : - 0  / 5 خیرم : - 1 نیمز : - 0  / 2 يرتشم : 1 - ؟ -  / 5 لحز : - 5 / 9-
2 سوناروا :  / 1 نوتپن :  - 19  / 4 وتولپ :  - 30 / 39

زا لصاوف  دادعا  اب  سوناروا  ات  تارایس  یعقاو  ۀلصاف  دینک  یم  هظحالم  هک  هنوگ  نامه 
ۀلصاف 8 رد  صاخ  ياج  کی  يارب  زج  دراد . یحیحص  رایسب  تقباطم  دب  نوناق  رد /  هک   2

ار نوناق  نیا  دب  هک  یماگنه  دشاب . هتشاد  دوجو  يا  هرایس  هک  دسر  یمن  رظن  هب  اجنیا 
مایلیو ۀلیسو  هب  روبزم  ةرایس  دعب  لاس  دنچ  اما  دوب . هدشن  فشک  سوناروا  زونه  داد  هئارا 

دیشروخ 2 زا  سوناروا  ۀلصاف  دیدرگ . فشک  لشره  کیدزن /  یلیخ  دوب ، یموجن  دحاو   19
هب 6 رد /  فاکش  دیشخب . یم  میکحت  ار  دب  نوناق  هب  هدیقع  رما  نیا  دب و  نوناق   19
مان هب  یناتسهل  سانشرتخا  دوب . هدرک  جیگ  ار  نامز  نآ  ناسانشرتخا  یسمش  ۀموظنم 

 « كاز ناو  سانشرتخا «  تقو  نیمه  رد  دمآرب . هدشمگ  ةرایس  يوجتسج  ددص  رد 
نآ دومن و  فشک  هلصاف  نامه  رد  تسرد  ًابیرقت  ار  یکچوک  ةرایس  يزایپ  مان  هب  ییایلاتیا 

دروم نونک  ات  نآ  زا  ددع  نارازه  دوب و  هدش  فشک  ةرایس  هدرخ  ای  كرایس  نیتسخن 
نوتپن و ةرابرد  هک  دسر  یمن  رظن  هب  روبزم  نوناق  لاحره ، هب  دنا . هتفرگ  رارق  ییاسانش 

هئارا یبسانم  یملع  حیضوت  کی  هک  تسا  هدوبن  رداق  یسک  نونک  ات  دنک و  قدص  وتولپ 
هک تسا  نکمم  تسا . هتشاد  یناوخ  مه  هداس  دادعا  نیا  اب  تارایس  لصاوف  ارچ  هک  دهد 
. دوب دهاوخ  هداعلا  قراخ  رایسب  تسا  نینچ  رگا  دشاب . يوامس  قافتا  کی  اهنت  دب  نوناق 

**
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؟ تسا گرزب  ردقچ  دیشروخ  - 49

نارک ات  نارک  زا  نآ  رطق  نازورف ، ياهزاگ  زا  لکشتم  تسا  یمیظع  ةرک  دیشروخ 
تسا دیشروخ  رطق  مدص  کی  زا  رتمک  ام  نیمز  رطق  تسا . رتمولیک  ًابیرقت 1.400.000 

هک تسا  دایز  ردق  نآ  دیشروخ  مجح  تسا . رتمولیک  طقف 12680  نیمز  رطق  هکاریز 
. دنامب یقاب  یفاضا  ياضف  زونه  داد و  ياج  نآ  نورد  رد  ناوت  یم  ار  نیمز   1.000.000

نیمز هب 330.000  زاین  دیـشروخ ، نزو  اب  نیمز  نزو  ندرک  هنزاوم  يارب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يرکیپ  لوغ  يوزارت  کی  رگا  لاـحره ، هب 
مجح هچرگا  رگید ، ترابع  هب  تسا .

طقف نآ  مرج  یلو  تسا ، رت  گرزب  ام  نیمز  مجح  زا  هبترم  نویلیم  کی  دیشروخ 
موس کی  زا  رتمک  دیشروخ  یلاگچ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . رت  نوزفا  هبترم   330.000
تسا بلص  مسج  کی  نیمز  هک  اریز  تسین ، بجعت  ۀیام  رما  نیا  تسا . نیمز  یلاگچ 

دیشروخ حطس  زا  هک  تسا  یقیقر  وج  ياراد  دیشروخ  تسا . زاگ  زا  دیشروخ  هک  یلاحرد 
. ** دراد همادا  اضف  رد  رتمولیک  اه  نویلیم  ات 

؟ تسیچ يدیشروخ  ياه  فلک  - 50

هب تبسن  دنراد و  رارق  دیشروخ  حطس  رد  هک  دنتسه  ییاه  هکل  يدیشروخ  ياه  فلک 
هب تبسن  هک  دنتسه  یقطانم  اهنآ  عقاورد ، دنسر . یم  رظن  هب  رت  کیرات  دیشروخ  رود 
یتناس ۀجرد  دیشروخ 4500  ياه  فلک  رد  امد  یلک ، روط  هب  دنرتدرس . دیشروخ  حطس 

. تسا هجرد  يامد 6000  ياراد  هک  دیشروخ  حطس  ۀیقب  اب  هسیاقم  رد  تسا  دارگ 
ۀکل کی  ًاضرف  رگا  ردک . هن  تسا و  درس  هن  عقاورد  يدیشروخ  فلک  کی  نیاربانب ،

ًالماک میهد  رارق  دیشروخ  زا  رود  ياضف  رد  هتفرگرب و  دیشروخ  حطس  زا  ار  يدیشروخ 
ۀنیمز رد  هک  تسا  نیا  نآ  ندیسر  رظن  هب  ردک  تلع  دیسر . دهاوخ  رظن  هب  ناشخرد 

مک رون  رت  مرگ  ماسجا  هب  تبسن  رتدرس  ماسجا  یلک  روط  هب  دراد . رارق  دیشروخ  رت  نشور 
يزکرم شخب  کی  زا  هدش  لیکشت  يدیشروخ  گرزب  فلک  کی  دنراد . یم  لیسگ  يرت 

فلک اما  تسا . هدش  هطاحا  هیاس  مین  رت  نشور  شخب  ۀلیسو  هب  هک  هیاس  مان  هب  رت  هریت 
فلک ًالومعم  دنسر . یم  رظن  هب  کیرات  زیر و  دنوش  یم  هدیمان  زرپ  هک  رت  کچوک  ياه 
نادیم ياراد  يدیشروخ  ياه  فلک  دنوش . یم  رهاظ  تفج  تروص  هب  گرزب  رایسب  ياه 

بطق ياراد  نیشیپ  فلک  یفلک ، تفج  کی  رد  دنشاب و  یم  يوق  یسیطانغم  ياه 
یسیطانغم نادیم  هک  دوش  یم  روصت  نینچ  دشاب . یم  يدعب  فلک  اب  فلاخم  یسیطانغم 

دومن هدهاشم  ناوت  یم  هک  ییاه  فلک  دادعت  دشاب . اه  هکل  نیا  شیادیپ  ببس  دیشروخ 
هب اه  فلک  لاس  ره 11  تسا . ریغتم  مظنم  ًاتبسن  یقیرط  هب  اما ، تسا  توافتم  لاسره 

يرت مک  ياه  هکل  تدم  نیا  لالخ  رد  هک  یلاحرد  دنسر  یم  دوخ  دادعت  رثکادح 
هتفه ای  اهزور  دنبای  یم  شهاک  دوخ  لقادح  هب  اه  هکل  هک  یماگنه  دوش . یم  هدهاشم 
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فلک ةرود  ار  اه  هکل  دادعت  رد  فالتخا  نیا  دوش . هدید  يا  هکل  هکنآ  نودب  درذگ  یم  اه 
رد لاثم ، يارب  دنشاب . گرزب  رایسب  دنناوت  یم  اه  هکل  نیا  زا  يا  هراپ  دنیوگ . یم  اه 

نآ 6 حطس  هک  هدش  هدهاشم  اسآ  لوغ  ۀکل  کی  1325 ش ) لیروآ 1947 م ( مین /  دصرد   0
لک حطس  زا  رت  گرزب  راب  زا 30  شیب  هکل  نیا  تفرگ . ارف  ار  دیشروخ  تیؤر  لباق  ةرک 

. دنتسه نیا  زا  رت  کچوک  یلیخ  اه  هکل  ًالومعم  یلو  دوب ، نیمز 

؟ ددرگ یم  دوخ  رود  هب  دیشروخ  ایآ  - 51

یم دوخ  رود  هب  زین  دیشروخ  ددرگ ، یم  شروحم  رود  هب  نیمز  هک  هنوگ  نامه  تسرد 
دیشروخ حطس  ياه  هکل  تکرح  نتشاد  رظن  ریز  اب  رتشیب . رایسب  نامز  تدم  اب  اما ، ددرگ 

هک لاح  نامه  رد  دیشروخ  میربب . یپ  دیشروخ  یعضو  تکرح  نامز  تدم  هب  میناوت  یم 
ًاصوصخم دننک و  یم  تکرح  دیشروخ  حطس  رود  هب  زین  اه  هکل  ددرگ ، یم  دوخ  رود  هب 

کی ار  دیشروخ  حطس  تدم  هچ  هک  دیشروخ  حطس  ياه  هکل  تکرح  نتشاد  رظن  ریز  اب 
هب تشاد ) هجوت  دیاب  زین  دیشروخ  رود  هب  نیمز  تکرح  هب  هتبلا  ) دننز یم  لماک  رود 

دیاب اما ، مییامن . هبساحم  دخرچ ، یم  دوخ  رود  هب  دیشروخ  هک  ار  یتدم  میناوت  یم  يدوز 
بلص مسج  کی  ینارود  تکرح  هباشم  دیشروخ  ینارود  تکرح  هک  تشاد  رظن  رد 
يارب تکرح  تسا و  زور  دودح 25  رد  اوتسا  ياه  یکیدزن  رد  تکرح  نیا  تسین و 

زا 27 شیب  دنشاب  یم  اوتسا  بونج  ای  لامش  زا  هجرد  ضرعم 40  رد  هک  ییاه  تمسق 
تکرح عون  نیا  دریگ . یم  تروص  يدنک  هب  نیبطق  رد  تکرح  نایرج  دشاب و  یم  زور 

. دنک یم  تیبثت  تسا  يزاگ  مسج  کی  دیشروخ  هک  نیا  رب  ینبم  ار  ام  ةدیقع  دیشروخ 
هطقن کی  تسا و  نآ  ندوب  گرزب  رایسب  رد  دیشروخ  یعضو  تکرح  ندوب  ینالوط  تلع 

. دنک یم  تکرح  هیناث  رد  رتمولیک  لداعم 2  یتعرس  اب  دیشروخ  ياوتسا  رد 

؟ میناد یم  هچ  دیشروخ  راتخاس  ةرابرد  - 52

(. زایپ ياه  هیال  هب  هیبش  ًابیرقت  ) مینادب هیال  دنچ  زا  لکشتم  ار  دیشروخ  میناوت  یم  ام 
رد امد  تسا و  ظیلغ  غاد و  رایسب  هک  دراد  رارق  دیشروخ  ۀتسه  دیشروخ  زکرم  رد  تسرد 

نیمه زا  تسا و  دارگ  یتناس  ۀجرد  زا 14.000.000  زواجتم  دیشروخ  زا  شخب  نیا 
رود ددرگ . یم  دیلوت  يدیشروخ  يژرنا  میله  هب  نژوردیه  لیدبت  رثا  رب  هک  تساج 

هب ار  هتسه  زا  لصاح  ياه  شبات  هک  دراد  دوجو  غاد  رایسب  ياهزاگ  زا  يا  هقطنم  هتسه ،
ار دیشروخ  یعرم  حطس  نیا  دنهد . یم  روبع  دیشروخ  یعرم  حطس  رهپس »  دیش  ای « 

زا هیال  نیا  تسا . دارگ  یتناس  ۀجرد  شخب 6000  نیا  يامد  دنمان . یم  رون  ةرک 
زا ییاه  نوتس  ندش  نییاپ  الاب و  نآ  تلع  تسا و  هناد  هناد  راتخاس  ياراد  دیشروخ 
یم ام  دوب  یم  رطخ  زا  یلاخ  دیشروخ  زا  شخب  نیا  تیؤر  رگا  تسا . غاد  ياهزاگ 

نیا رد  مه  يدیشروخ  ياه  هکل  مینک . هاگن  ار  تاعطق  نیا  پوکسلت  نورد  زا  میتسناوت 
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 « رهپس نیگنر  رگید «  هب  تبسن  هیال  نیا  دنمان . یم  هد  دنچ  تماخض  هب  یکزان  ۀیال  رهپس ، دیـش  يالاب  رد  تسرد  دنوش . یم  رهاظ  هقطنم 
ار نآ  هک  دراد  رارق  رتمولیک  رازه 

صاخ یلیاسو  اب  اهنت  تسا و  دارگ  یتناس  ۀجرد  نآ 4500  يامد  تسا و  رتدرس  اه  هیال 
فیط رد  هک  کیرات  طوطخ  لماک . فوسک  عقاوم  رد  رگم  درک  هدهاشم  ار  نآ  ناوت  یم 

ۀقبط هیال ، نیا  يارو  رد  دنوش . یم  داجیا  تمسق  نیا  رد  دوش ، یم  هدهاشم  دیشروخ 
مان هب  يرگید  دیشروخ »  جات  هک «  قیقر  رایسب  ياهزاگ  زا  لکشتم  يا  هیال  دراد . رارق 

ۀجرد اه  نویلیم  شخب  نیا  يامد  تسا . هدنکارپ  اضف  رد  رتمولیک  اه  نویلیم  تفاسم  هب 
یعقاو يامرگ  رادقم  هک  تسا  مک  ردقنآ  اجنیا  رد  داوم  رادقم  اما ، تسا  دارگ  یتناس 

. تسا ضامغا  لباق  ًالماک  دیشروخ  جات  زا  لصاح 

؟ دشخرد یم  دیشروخ  ارچ  - 53

نآ حطس  يامد  تسا . نآ  دح  زا  شیب  ندوب  غاد  دیشروخ  یگدنشخرد  تلع  ًالوصا 
زا يرگید  عاونا  هکلب  تیؤر  لباق  ياهرون  اهنت  هن  تسا . دارگ  یتناس  ۀجرد  ًابیرقت 6000 

تروص هب  ار  نآ  ام  هک  زمرق  نودام  وترپ  دننام  یسیطانغمورتکلا  یعرم  ریغ  ياهوترپ 
نوچ تسا ؟ غاد  ردق  نیا  ارچ  دیشروخ  دراد . یم  لیسگ  دوخ  زا  مینک ، یم  ساسحا  امرگ 

رطاخ هب  دیشروخ  نورد  رد  زاگ  نیا  هک  نژوردیه  زاگ  زا  ًابلاغ  تسا و  هدش  هتخاس  زاگ  زا 
يرادقم امش  رگا  هک  هنوگ  نامه  دراد . رارق  يدایز  رایسب  راشف  ضرعم  رد  ینارگ  مکارت 

(، لماک زاگ  نوناق  ساسارب  ) دبای یم  شیازفا  نآ  يامد  دینک  مکارتم  هاگشیامزآ  رد  ار  زاگ 
. دنشاب غاد  یلیخ  تسیاب  یم  زکرم  هب  کیدزن  ياهزاگ  دیشروخ  لخاد  رد  نیاربانب 

هک تسا  دایز  هداعلا  قوف  نانچ  ترارح  هتسه ) ینعی  ) دیشروخ يزکرم  شخب  رد  تسرد 
ینژوردیه بمب  رد  هک  هنوگ  نامه  دریگ . یم  تروص  اجنآ  رد  يا  هتسه  تالاعفنا  لعف و 

نژوردیه ياهزاگ  دارگ  یتناس  ۀجرد  يامد 14.000.000  رد  دریگ . یم  تروص  راک  نیا 
میله متا  کی  نژوردیه  متا  راهچ  ره  دنزاسب . ار  میله  متا  ات  دنوش  یم  بیکرت  مه  اب 

نیا تسا . نآ  ةدنزاس  نژوردیه  زا  رت  کبس  یمک  میله  متا  مرج  اما  دنک . یم  تسرد 
رد هیناث  ره  رد  تقیقحرد  تسا . هدش  لیدبت  يژرنا  هب  هک  تسا  يداوم  اب  ربارب  فالتخا 

ياج لاح  نیا  اب  دوش . یم  لیدبت  يژرنا  هب  دیشروخ  داوم  زا  نت  نویلیم  راهچ  دودح 
یگدنشخرد ببس  هک  تسا  یفاک  تخوس  ياراد  میظع  هاگورین  نیا  اریز  تسین ، ینارگن 

. دوش یم  رگید  لاس  نویلیم  نارازه  يارب  نآ  موادم 

؟ مینک هدهاشم  میناوت  یم  ینامز  هچ  ار  دیشروخ  جات  - 54

ییانشور دیشروخ و  ةدننک  هریخ  شبات  تلع  هب  تسادیپان و  رایسب  دیشروخ  جات 
لماک فوسک  ماگنه  هب  اما ، درک . هدهاشم  ار  نآ  ناوت  یمن  ًالومعم  نامسآ  فارطا 

جات ۀیال  ددرگ ، یم  ناهنپ  هام  صرق  تشپ  رد  دیشروخ  نشور  رهپس  دیش  هک  دیشروخ 
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یم هدید  دیشروخ  رود  هب  دیراورم  ۀلاه  کی  تروص  هب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  دیشروخ 
ۀلیسو هب  رگید ، عقاوم  رد  زاگ ، زا  قیقر  رایسب  تسا  يا  هیال  عقاورد  دیشروخ  جات  دوش .

. دومن هدهاشم  ار  دیشروخ  رت  ینورد  جات  ناوت  یم  فارگونورک  مان  هب  یصوصخم  رازبا 
رب هک  یپوکسلت  قیرط  زا  مه  دشاب و  فاص  مه  اوه  هک  تسا  نکمم  ینامز  رما  نیا  اما ،
یم رشب  هزورما  نیا ، دوجو  اب  دوش . هتسیرگن  دراد  رارق  يدنلب  رتم  نارازه  اب  یهوک  زارف 

اب ) یعونصم لماک  فوسک  کی  داجیا  اب  وج ، دوجو  تاریثأت  زا  دازآ  دورب و  اضف  هب  دناوت 
جات دهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  دیشروخ ) ربارب  رد  بسانم  ةزادنا  اب  هکس  کی  نداد  رارق 

هب يدیشروخ  جات  ندید  سناش  اهنت  دارفا  ریاس  يارب  اما ، دیامن . هدهاشم  ار  يدیشروخ 
ۀخرچ هب  دنک و  یم  رییغت  يدیشروخ  جات  يامیس  تسا . رسیم  دیشروخ  فوسک  ماگنه 

هب يدیشروخ  جات  دراد . یگتسب  اه  فلک  ندوب  هنیشیب  ماگنه  هب  يدیشروخ  ياه  فلک 
يدیشروخ ياه  فلک  شهاک  ماگنه  هب  اما ، درادرارق . دیشروخ  فارطا  رد  هنیرق  تروص 

. تسا یمظنم  صاخ و  لکش  ياراد  رتمک 
**

؟ تسیچ يدیشروخ  داب  - 55

دیشروخ زا  هک  یمتا  تارذ  نایرج  حیرشت  يارب  تسا  یحالطصا  يدیشروخ  داب 
راتخاس ساسا  ینعی  دنشاب ، یم  نوتورپ  نورتکلا و  ًابلاغ  تارذ  نیا  دنوش . یم  لیسگ 

اب دنسر  یم  نیمز  هب  یتقو  دنتسه  یکیرتکلا  راب  ياراد  اهنآ  هک  نیا  لیلد  هب  متا و  کی 
تدش تهج  زا  يدیشروخ  ياهداب  تشاد . دنهاوخ  لباقتم  ریثأت  نیمز  یسیطانغم  نادیم 

دادعت ات  دنوش  یم  ببس  يدیشروخ  ياه ) هلعش  ياهراجفنا (  تاقوا  یضعب  دنتوافتم .
اه و هراوهام  ۀلیسو  هب  تارذ  نیا  دنوش . هدنکارپ  اضف  رد  تارذ  نیا  زا  يدایز  رایسب 

طسوت هژیو  هب  دنا ، هتفرگ  رارق  يریگ  هزادنا  یسررب و  دروم  ییاضف  ياه  هاگشیامزآ 
تارذ نیا  يروآ  عمج  يارب  دنتفرگ . رارق  رظن  دم  هام  حطس  رد  يولوپآ 11  نادروناضف 

ببس هک  تسا  نآ  يدیشروخ  ياهداب  رگید  رثا  تسا . زاین  یموینیمولآ  ةدرپ  کی  هب 
. دندرگ یم  دیشروخ  زا  راد  هلابند  ياه  هراتس  مد  ندرکرود 

؟ ددرگ یم  یبطق  ياهرون  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  زیچ  هچ  - 56

ضرع دودح  زا  تروص  نیرتهب  هب  هک  دنتسه  یبلاج  رایسب  ةرظنم  یبطق ، ياهرون 
ياهرون دوش . یم  هدید  یبونج ) دمجنم  ای  ) یلامش دمجنم  سونایقا  ةریاد  ییایفارغج 

رثا رد  یبطق  ياهرون  دنتسه . نامسآ  رد  یگنر  ياه  شبات  دننامه  تسرد  یبطق 
هب دننز ، یم  هقلح  نیمز  یسیطانغم  نادیم  يورین  طوطخ  لوط  رد  هک  ییاه  نورتکلا 

هک دندرگ  یم  ثعاب  دنوش و  یم  نیمز  وج  دراو  ینورتکلا  ياه  هقلح  نیا  دنیآ . یم  دوجو 
تنسرولف پمال  رون  راون  دننامه  دنراد ، رارق  وج  يالاب  تاعافترا  رد  هک  یقیقر  ياهزاگ 
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تیلاعف هب  یگتسب  اهنآ  دادعت  دنسر و  یم  دیشروخ  زا  ًاتدمع  اه  نورتکلا  نیا  دنشخردب .
یبطق ياهرون  ام  دشاب ، لاعف  یلیخ  دیشروخ  حطس  هک  یتقو  دراد . دیشروخ  دوخ 

دناوت یم  یبطق  رون  تسا . رت  مارآ  دیشروخ  هک  ینامز  ات  مینک  یم  هدهاشم  ار  يرتشیب 
ياهراون ای  نازیوآ ، ةدرپ  هب  هیبش  اه  تقو  یضعب  دشاب . هتشاد  یفلتخم  ياه  لکش 

ياراد عقاوم  رتشیب  یلو  دنک  یم  رییغت  زین  نآ  گنر  تسا . رون  ياهوترپ  ای  كرحتم و 
. تسا یتروص  ای  زبس  ۀیاس 

****

؟ مینیبب میناوت  یم  ار  هام  زا  رادقم  هچ  نیمز  يور  زا  ام  - 57

میناوت یمن  ام  مینیبب . ار  هام  حطس  فصن  زا  شیب  میناوت  یم  اهنت  ام  نیمز ، يور  زا 
تسرد شخرچ  نیا  دخرچ . یم  شدوخ  روحم  لوح  هام  نوچ  مینیبب  ار  هام  حطس  مامت 

3 ددرگ ( یم  نیمز  رود  هب  لماک  رود  کی  هام  هک  دشک  یم  لوط  هزادنا  نامه  هب  / 27
رد نینچمه  دخرچ و  یم  شدوخ  روحم  لوح  هام  نوچ  هک  تسانعم  نادب  نیا  زور .)

فرط هب  ار  يدحاو  حطس  تالاح  ۀمه  رد  دیاب  ددرگ ، یم  نیمز  رود  هب  تهج  نامه 
کی دیامن . نشور  ار  بلطم  نیا  كرد  یلمع  شیامزآ  کی  دیاش  دشاب . هتشاد  نیمز 

يور هبور  دیهد . رارق  قاتا  کی  طسو  رد  ار  نآ  هب  هیبش  رگید  زیچ  کی  ای  یلدنص 
امش دشاب . یلدنص  فرط  امش  يور  هک  دیدرگب  یلدنص  رود  يروط  دیریگ و  رارق  یلدنص 

یلاح رد  رگید ، ترابع  هب  دیا . هدرک  هاگن  قاتا  زا  یتمس  ره  هب  یلدنص ، رود  هب  شدرگ  اب 
لماک شخرچ  کی  لاح  نیمه  رد  دیا ، هدیدرگ  یلدنص  رود  هب  لماک  ةریاد  کی  امش  هک 

، دنک یم  تکرح  لکش  یضیب  يرادم  رد  هام  نوچ  دیا . هتشاد  ناتدوخ  روحم  لوح 
شخرچ نیاربانب ، دنک و  یم  رییغت  دشاب ) رود  نیمز  زا  ردقچ  هک  نیا  هب  هتسب  ) شتعرس

یکچوک شخب  میناوت  یم  ام  نیاربانب ، دوب . دهاوخ  توافتم  نیمز  رود  هب  شتکرح  اب  هام 
رگا هجیتنرد ، مینیبب . دراد ، شرادم  رد  نآ  تیعقوم  هب  یگتسب  هک  ار  هام  رود  فرطز  ا 
ار هام  حطس  دصرد  ًاعومجم 59  دینک ، هاگن  هام  هب  تقد  هب  ینالوط  یتدم  يارب  امش 

. دید دیهاوخ 
***

؟ تسیچ مرج  زکرم  - 58

عوضوم نیا  یلو  ددرگ . یم  نیمز  رود  هب  هام  هک  تسا  نیا  نامروصت  ًالومعم  ام 
دننک یم  تکرح  يا  هطقن  لوح  نیمز  مه  هام و  مه  تقیقح ، رد  درادن . لماک  تیعقاو 
نیا دوش و  یم  هدیمان  مرج  زکرم  هطقن ، نیا  دراد . رارق  ود  نآ  زکارم  نیب  ییاج  رد  هک 

یم دوجو  هب  دننک ، یم  دراو  مه  يور  یشنارگ  ششک  هام  نیمز و  هکنیا  لیلد  هب  تکرح 
زین اه  تقو  یضعب  دشاب و  یم  هام  نیمز و  نیب  لداعت  ۀطقن  مرج  زکرم  نیاربانب ، دیآ .

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 992 

http://www.ghaemiyeh.com


هب يا  هلیم  ۀلیسو  هب  هک  دیتشاد  يواسم  ۀنزو  ود  امش  رگا  دوش . یم  هدیمان  ینارگ  زکرم 
لداعت اهنآ  نیب  هلیم ، طسو  نتفرگ  اب  دیتسناوت  یم  تروص  نآ  رد  دندش ، یم  لصو  مه 

نیب تسرد  مرج  زکرم  تروص  نآ  رد  دندوب ، يواسم  هام  نیمز و  رگا  دیروآ . دوجو  هب 
رارق نیمز  زکرم  هـب  رت  کـیدزن  ربارب  مرج 81  زکرم  تـسا ، هاـم  زا  رت  نیگنـس  ربارب  نیمز 81  هکنیا  لـیلد  هب  اـما ، تفرگ . یم  رارق  اـهنآ 

زکرم عقاو ، رد  هام . زکرم  ات  تشاد  دهاوخ 
. دریگ یم  رارق  نیمز  زکرم  يرتمولیک  رد 4700  مرج 

***************************************

؟ میراد دم  رزج و  ارچ  - 59

یم داجیا  بآ  حطس  يور  رب  دیشروخ  هام و  یشنارگ  ششک  رثا  رد  ایرد  دم  رزج و 
يرت هدمع  شقن  نیاربانب  تسا ، کیدزن  ام  هب  یلیخ  دیشروخ  هب  تبسن  هام  نوچ  دوش .

رد ششک  نیا  دنک . یم  دراو  نیمز  هب  یشنارگ  ششک  کی  هام  دراد . دم  رزج و  داجیا  رد 
رما نیا  تسین . هام  هک  تسا  یتمس  زا  رت  يوق  تسا  هام  لباقم  هک  نیمز  زا  یتمس 
نییاپ الاب و  یمک  ام  رس  يالاب  هام  تکرح  اب  نیمز  دماج  حطس  ات  ددرگ  یم  ثعاب 

یتمس رد  اه  سونایقا  اما ، دشاب . هجوت  لباق  هک  تسا  نآ  زا  رتمک  رایسب  رثا  نیا  ددرگ .
نوچ دنوش . یم  هدیشک  الاب  هب  یشنارگ  ششک  نیا  رثا  رد  دنراد  رارق  هام  فرط  هب  هک 

رد بآ  ندمآ  الاب  ثعاب  نیاربانب ، دنک و  یم  تکرح  هام  ششک  تهج  رد  تسا ، عیام  بآ 
رت فیعض  هام  ششک  هک  ییاج  نیمز ، فلاخم  تمس  رد  ددرگ . یم  نیمز  زا  تمس  نآ 

هک يروط  هب  ددرگ ، یم  نایامن  بآ  زا  نیمز  ندش  هدیشک  تروص  هب  ریثأت  نیا  تسا ،
تمس رد  اه  بآ  زین ، تلاح  نیا  رد  تشاد . دنهاوخ  ام  زا  ندش  رود  هب  لیم  اه  سونایقا 

لوح نیمز  شخرچ  اب  دننک . یم  تکرح  ندش  هتشابنا  تهج  رد  نیمز و  ةرک  رگید 
زین بآ  یگتشابنا  دنک و  یم  تکرح  نامسآ  ضرع  رد  هام  هک  دسر  یم  رظن  هب  شروحم ،

حطس دنک ، روبع  صاخ  لحم  کی  زا  بآ  یگتشابنا  هک  یتقو  ددرگ . یم  گنهامه  نآ  اب 
هب رزج  هدرک و  ادیپ  لیلقت  بآ  حطس  نآ  زا  دعب  تشاد . میهاوخ  دم  ام  دیآ و  یم  الاب  ایرد 
لیلد هب  عقاو ، رد  میراد . دم  ود  زور  ره  رد  میراد ، بآ  یگدمآ  رب  ود  نوچ  دیآ . یم  دوجو 

ًافداصت تعاس . هن 24  میراد  تعاس  ۀلصافرد 25  ار  دم  ود  ام  شرادم ، رد  هام  تکرح 
، دیآ یم  دوجو  هب  هام  ششک  رثا  رد  هک  اه  سونایقا  رد  بآ  حطس  یگتفرورف  یگدمآرب و 

دیشروخ ۀلیسو  هب  هک  يدم  رزج و  ياهورین  دشاب . یم  رتم  کی  زا  رت  مک  مک و  یلیخ 
. دنشاب یم  هام  ۀلیسو  هب  هدش  داجیا  ياهدم  رزج و  فصن  تردق  رظن  زا  دنوش ، یم  داجیا 

هدش عمج  مه  اب  اهنآ  ششک  دنریگ ، یم  رارق  اتسار  کی  رد  هام  دیشروخ و  هک  یتقو  اما ،
فرط زا  دننک . یم  داجیا  دنوش  یم  هدیمان  يراهب  ياهدم  هک  يرت  يوق  ياهدم  و 

هلسلس کی  دننک و  یم  یثنخ  ار  رگیدکی  اهنآ  ششک  دنریگ ، یم  رارق  مه  هب  تبـسن  هجرد  ۀیواز 90  رد  هام  دیشروخ و  هک  یتقو  رگید ،
ياهدم هب  هک  دش  دهاوخ  هدید  ییاهدم 
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. دنتسه فورعم  یئزج 
*

؟ تسا هدش  هتخاس  يداوم  هچ  زا  هام  - 60

هب هیبش  الماک  ییاه  هرخص  زا  هام  هک  تسا  هداد  ناشن  ام  هب  ولوپآ  ياه  تیرومأم 
هرخص اه ، هرخص  عون  نیا  زا  یکی  تسا . هدش  هتخاس  دراد ، دوجو  نیمز  يور  رد  هچنآ 

بلاج ۀتکن  کی  دشاب . یم  ام  ةرایس  یحطس  رشق  ۀیلوا  ةدام  هک  تسا  یناشفشتآ  ياه 
دودح رد  هام  حطس  ياه  هرخص  یلاگچ  هک  تسا  نیا  هام  راتخاس  بیکرت  صوصخ  رد 

هام لک  یلاگچ  اما ، دنشاب . یم  نیمز  ياه  هرخص  هب  هیبش  یلیخ  بآ و  یلاگچ  ربارب  هس 
دودح 3 رد  دودح 5 /  رد  نیمز  ةرک  یلاگچ  هک ، یلاحرد  تسا  بآ  ربارب   3 یلاگچ /  ربارب   5

رت هدرشف  داوم  میوش ، رت  کیدزن  هام  زکرم  هب  هچره  هک  تسانعم  نادب  نیا  تسا . بآ 
ةدرشف ۀتسه  کی  ياراد  هک  تسا  نیمز  ةرک  اب  داضت  رد  ًالماک  عوضوم  نیا  دنتسین .

يا هدرشف  ۀتسه  نینچ  دقاف  هام  هک  میریگب  هجیتن  میناوت  یم  ام  نیاربانب ، تسا . ینهآ 
دهد یم  ناشن  هام  حطس  زا  يا  هرخس  ياه  هنومن  يور  هدش  ماجنا  ياه  یسررب  تسا .

یم ناشن  نینچمه  اه  یسررب  نیا  تسا . هتشادن  دوجو  ایرد  هام  حطس  رد  هاگ  چیه  هک 
درادن وج  هام  درادن . دوجو  هام  يور  رد  هتشذگ  ای  لاح  نامز  رد  تایح  زا  يراثآ  هک  دنهد 

یم خر  نآ  حطس  يور  یناشفشتآ  ياه  تیلاعف  هاگ  هاگ  هک  تسا  تسد  رد  يدهاوش  اما ،
ار هام  حطس  زا  جورخ  لاحرد  ياهزاگ  هک  دوب  رداق  ولوپآ 14  یملع  تازیهجت  ًالثم  دهد .

زین اهراگن  هزرل  دهدب . صیخشت  ییاه »  هزرل  هام  نادنچ «  هام  نیاربانب ، دنا . هدرک  تبث  ار 
. تسین تکرح  یب  تکاس و  مه 

**************************************

؟ دمآ دوجو  هب  هنوگچ  دوخ  هام  - 61

کی نرق ، نیا  لیاوا  رد  دراد . دوجو  هام  نتفرگ  لکش  دروم  رد  یفلتخم  ياه  هیرظن 
ادج نآ  زا  یلیالد  هب  هک  دوب  نیمز  ةرک  زا  یئزج  ادتبا  رد  هام  هک  دوب  نیا  جیار  رظن 

يور هدمآ  لمع  هب  ياه  یسررب  اب  دیآ . دوجو  هب  مارآ  سونایقا  ات  دش  ثعاب  دیدرگ و 
نیمز زا  یئزج  هاگ  چیه  هام  هک  تسا  هدیدرگ  صخشم  نونکا  مه  هام ، ياه  هرخص 

زا 4000 شیب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدیدرگ  صخـشم  دـنا و  هتفرگ  رارق  هعلاطم  دروم  تقد  هب  هام  یحطـس  ياه  هرخـص  تسا . هدوبن 
نهک عقاورد ، دنراد . تمدق  لاس  نویلیم 

ات 4700 دودح 4500  رد  ام  نیمز  دنتسه . نیمز  نس  مه  اه  هرخص  نیا  نیرت  لاس 
کی رد  ًابیرقت  هام  نیمز و  هک  دسر  یم  رظن  هب  نیاربانب ، دمآ . دوجو  هب  لبق  لاس  نویلیم 

کیدزن هام  ایآ  هک  تسا  نیا  دنام  یم  یقاب  هک  یلاؤس  دنا . هدمآ  دوجو  هب  مه  اب  نامز و 
ینارگ يورین  ریثأت  تحت  تسا و  هدوب  ام  اب  هشیمه  نیاربانب  تفرگ و  لکش  نیمز  هب 
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هب اه  دعب  هتفرگ و  لکش  يرگید  ياج  رد  هکنیا  ای  ددرگ ، یم  نیمز  رود  هب  نیمز  يوق 
، دوب یم  نیمز  هب  کیدزن  یلیخ  هام  شخرچ  رادم  رگا  تسا ؟ هداتفا  ماد  هب  نیمز  ۀلیسو 

. دش یم  بذج  نیمز  ۀلیسو  هب  هام 

؟ تسیچ یخیرم  ياه  لاناک  - 62

مان هب  ییایلاتیا  سانشرتخا  1255 ش ) لاس 1877 م ( رد  یلراپش »  هریت « ، یتامالع 
زا دعب  ناسانشرتخا  دیمان . لاناک  ار  اهنآ  درک و  هدهاشم  هرایس  حطس  رد  کیراب  میقتسم و 

تقیقح رد  مئالع  نیا  هک  دومن  دشر  هدیقع  نیا  يدوز  هب  دنتفگ و  یم  لاناک  ار  اهنآ  يو 
هدش هتخاس  هتفرشیپ  رکف و  نشور  یلایخ  یتادوجوم  ۀلیسو  هب  هک  دنتسه  ییاه  لاناک 

حطس عرزی  مل  ياه  نابایب  هب  بآ  ندناسر  يارب  اه  لاناک  نیا  هک  دش  یم  روصت  دنا .
دمجنم ياه  کهالک  نامه  دش  یم  هداد  لامتحا  زین  بآ  عبنم  دنا . هدش  هیبعت  هرایس 

، اما دنتسه .) تیؤر  لباق  زین  کچوک  یپوکسلت  اب  اه  کهالک  نیا  ) دنشاب هرایس  نیبطق 
دنشاب یم  دمجنم  نبرک  دیسکا  يد  زا  یبطق ، ياه  کهالک  نیا  هک  میناد  یم  ام  هزورما 

نیا ۀعلاطم  تهج  یصوصخم  هاگشیامزآ  ییاکیرمآ  سانشرتخا  لوال  هدز . خی  بآ  هن  و 
هک دسر  یم  رظن  هب  هزورما  درک . حرط  خیرم  لاناک  زا 12  يا  هشقن  تخاس و  اه  لاناک 

تسا نکمم  اهنآ  زا  یضعب  یتح  دنتسه ، مشچ  ياطخ  ۀجیتن  اه  لاناک  نیازا  يرایسب 
. دنشاب هرایس  حطس  رد  ییاه  هرد  اه و  هوک  هلسلس  هب  طوبرم 

*

؟ تسا هیبش  زیچ  هچ  هب  خیرم  حطس  - 63

هوالع هب  مینیب . یم  گنر  خرس  ار  هرایس  حطس  مینک ، هاگن  خیرم  هب  پوکسلت  اب  رگا 
ریوصت هب  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  دراد  دوجو  هرایس  حطس  رد  صخشم  هریت و  یمئالع 

جیردت هب  تسا  نکمم  اه  هناشن  نیا  دینک . هدهاشم  ار  ود  ره  ای  یبونج  کهالک  ای  یلامش  کهالک  دیشاب  رداق  تسا  نکمم  امش  دیشک .
دنک رییغت  تدش  لکش و  تهج  زا 

لکش یثلثم  يا  هقطنم  مئالع ، نیرت  هتسجرب  زا  یکی  دنتسه . یمئاد  ابیز و  اهنآ  یلو 
لاس رد  يدنله  سانشرتخا  ۀلیسو  هب  راب  نیتسخن  يارب  هقطنم  نیا  تسا .

ياه هشقن  اب  دوخ  ياه  هشقن  ندرک  هسیاقم  اب  وا  دیدرگ . تبث  1037 ش ) 1659 م (
خیرم عقاورد ، دروآ . تسد  هب  ار  هرایس  یعضو  شدرگ  تدم  تسناوت  قیقد  یلیخ  نارگید 

لوط هب  هیبش  یلیخ  هقیقد و  تعاس و 37  نآ 24  تدم  هک  تسا  يزور  هنابش  ياراد 
ياه هناهد  هب  تسا  هیبش  خیرم  ناشفشتآ  ياه  هناهد  تسا . نیمز  شخرچ  تدم 

ات رتمولیک  زا 100  زواجتم  اه  هناهد  رطق  زین  هزادنا  تهج  زا  هام و  حطس  رد  ناشفشتآ 
يدایز یناشفشتآ  ياه  هلق  خیرم  رد  دراد . دوجو  صیخشت  لباق  ۀناهد  نیرت  کچوک 

نآ 500 ةدعاق  رطق  هک  تسا  یمیظع  ناشفشتآ  نآ  دراد و  دوجو  اکیپملا  سکین  ریظن 
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هتفر الاب  حطس  هب  تبسن  رتمولیک  عافترا 25  ات  طورخم  تروص  هب  تسا و  رتمولیک 
دسر یم  رظن  هب  دراد . رارق  يرتمولیک  یناشفشتآ 65  راتخاس  کی  نآ  ۀلق  رد  تسا .

ياه هرد  نینچمه  خیرم  حطس  رد  دنتسه . لاعف  زونه  خیرم  ياه  ناشفشتآ  زا  یضعب 
هب هیبش  چیپ  رد  چیپ  کیراب  ياه  هرد  زا  دنتوافتم . هزادنا  تهج  زا  هک  دراد  دوجو  يدایز 

دودح هرد  نیا  نآ . یبرغ  بونج  رد  عیسو  ياه  هرد  ات  کشخ  رتسب  اب  ییاه  هناخدور 
راثآ نیا  رهاظ  زا  دراد . قمع  رتمولیک  انهپ و 7  رتمولیک  لوط و 400  رتمولیک   5000

بآ خیرم  حطس  رد  هتشذگ  لاس  رازهدص  دنچ  لالخ  رد  کش  نودب  هک  دیآ  یم  رب  نینچ 
یعون زا  هک  دسر  یم  رظن  هب  هرایس  حطس  زا  خرس  هب  لیامتم  قطانم  تسا . هتشاد  دوجو 

. درک هدافتسا  ارحص  تغل  زا  ناوت  یم  نآ  حیرشت  يارب  اذل  تسا و  هدش  لیکشت  هسام 
تعرس هب  امد  بش  رد  اما  دسرب ، دارگ  یتناس  ۀجرد  هب 20  تسا  نکمم  اوتسا  رد  امد 

لثم خیرم  حطس  لاح ، نیا  اب  دسر . یم  دارگ  یتناس  هجرد  هب 70 -  دیآ و  یم  نییاپ 
. تسین هناتسود  ریغ  دعاسم و  ان  هرهز  حطس 

***************************************

؟ دش دهاوخ  هدایپ  خیرم  رد  یناسنا  نرق  نیا  رد  ایآ  - 64

فرصم رد  ییوج  هفرص  يارب  تسا . ریذپ  ناکما  ًانئمطم  رما  نیا  يرظن  دید  زا 
نیرت هاتوک  هب  خیرم  لاس  نآ  رد  هک  تسا  یلاس  باختنا  تیعقوم  نیرت  مهم  تخوس ،

دروناضف و  9 لاس ، رد  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  دراد . دوجو  تیرومأم  نیا  يارب  یهیجوت  لـباق  ياـه  حرط  دـسر . یم  نیمز  زا  دوخ  ۀلـصاف 
رد اهنآ  نداد  رارق  يارب  ییاضف  ۀنیفس  هس 

نامه هب  هرایس  حطس  هب  یتاقیقحت  هورگ  هکنآ  زا  لبق  درک ، مازعا  هرایس  رود  هب  يرادم 
تالکشم هار  نیا  رد  لاحره ، هب  دیآ . رد  ارجا  هب  هام  هب  رفس  يارب  ولوپآ  تیرومأم  قیرط 
یهار ندومیپ  يارب  يوق  ياه  کشوم  دوجو  مدع  هلمج  نآ  زا  دراد . دوجو  يدایز 

هک دوب  دهاوخ  ینحنم  اما  ینالوط  یهار  ندومیپ  زا  ریزگان  هنیفس  هجیتن  رد  هک  میقتسم 
ربص لاس  کی  لمحت  زا  ریزگان  هنیفس  نانیشن  رس  دسر . یم  خیرم  هب  هام  یط 8  زا  سپ 
هب تشگزاب  لاحرد  زین  هام   8 دنتسه . نیمز  هب  ناشتشگزاب  يارب  بسانم  تصرف  يارب 

زا 5 شیب  هتفر  مه  يور  هک  دوب  دنهاوخ  نیمز  ةدمع /  لکشم  تسا . مزال  تقو  لاس   2
لاسرا نرق  نیا  نایاپ  زا  شیپ  ات  تهج  نیا  زا  تسا . تیرومأم  نیا  فازگ  ۀنیزه  رگید ،

. دوب دهاوخن  ریذپ  ناکما  نیشنرس  اب  هنیفس 

؟ دنا هدش  هتخاس  زیچ  هچ  زا  لحز  ياه  هقلح  - 65

رب دوب  یم  نینچ  رگا  نوچ  دنشاب ، يدماج  ماسجا  دنناوت  یمن  لحز  فارطا  ياه  هقلح 
ۀیال رب  ینارگ  رثا  هک  يروط  هب  دندش  یم  هدیشاپ  مه  زا  لحز  یشنارگ  ششک  رثا 

زا ناسانشرتخا  عقاورد ، ینوریب . ياه  هرانک  ات  دوب  یم  رت  يوق  بتارم  هب  اه  هقلح  ینورد 
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هک دنیوگب  دنناوت  یم  یناسآ  هب  اه  هقلح  زا  هدش  سکعنم  فیط  هب  ندرک  هاگن  قیرط 
هک دهد  یم  ناشن  عوضوم  نیا  لیلحت  هیزجت و  دنا . هدشن  هتخاس  دماج  داوم  زا  اه  هقلح 
هک يوحن  هب  تسا  تکرح  رد  رگید  شخب  زا  توافتم  یتعرس  اب  اه  هقلح  زا  یشخب  ره 

يزیچ نامه  نیا  تسرد  دننک . یم  تکرح  ینوریب  ياه  هبل  زا  رت  عیرس  ینورد  ياه  هبل 
يزیر تارذ  نویلیم  اه  نویلیم  زا  اه  هقلح  هکنیا  نآ  میراد و  ار  نآ  راظتنا  ام  هک  تسا 

هاگن اب  دننز . یم  رود  ار  هرایس  کچوک ، رمق  کی  دننامه  مادکره  هک  دنا  هتفای  لیکشت 
هتخاس خی  عاونا  زا  ًابلاغ  اه  هقلح  هک  دنا  هتفایرد  ناسانشرتخا  اه ، هقلح  فیط  هب  ندرک 

يارب نوتسا  لگ  میظع  پوکسلت  ویدار  زا  1351 ش ،) لاس 1973 م ( رد  ًاریخا  دنا . هدش 
اه هقلح  هک  دنهد  یم  ناشن  جیاتن  تسا . هدش  هدافتسا  رادار  ۀلیسو  هب  اه  هقلح  ۀعلاطم 

یم خی ) زا  یششوپ  رد  تسا  نکمم  ) گرزب ياه  گنس  هدرخ  یهبانتم  رادقم  ياراد 
دح زا  دایز  هک  دنشاب  يرمق  کی  زا  هدنام  یقاب  راثآ  اهنآ  هک  تسه  ناکما  نیا  اما  دنا  هدمآ  اجک  زا  اه  هقلح  نیا  هک  تسین  مولعم  دنشاب .

يورین رثا  رب  هدش و  کیدزن  هرایس  هب 
. تسا هدش  هدیشاپ  مه  زا  هرایس  ینارگ 

**

؟ دنک یم  رییغت  لاس  هب  لاس  لحز  ياه  هقلح  رهاظ  ارچ  - 66

نیمز و یبسن  تکرح  لیلد  هب  مینیب  یم  ار  لحز  ياه  هقلح  ام  نآ  زا  هک  يا  هیواز 
هب مینیب ، یم  بوخ  رایسب  ار  اه  هقلح  ام  اه  تقو  یضعب  تسا . رییغت  لاحرد  ًامئاد  لحز ،

هدیبسچ هرایس  نییاپ  الاب و  هب  اه  هقلح  زا  ییاه  تمسق  هک  مینیبب  میناوت  یم  هک  يروط 
روحم ندوب  لیام  دید . ار  اه  هقلح  ناوت  یم  یتخس  هب  رگید  عقاوم  یضعب  رد  اما ، دنا .

روحم هک  هنوگ  نامه  تسرد  دشاب . یم  اه  هقلح  رهاظ  رییغت  ةدمع  لیلد  لحز  شخرچ 
لیامت 5 ۀیواز  ياراد  تسین و  نآ  رادم  رب  دومع  نیمز  شخرچ  روحم /  تسا ، هجرد   23
لیامت 7 ۀیواز  ياراد  زین  لحز  هک 5 /  شرادم  رد  لحز  تکرح  اب  تسا . هجرد   26 / 29

نآ هب  تبسن  ام  دید  دنزب ، دیشروخ  رود  هب  لماک  شخرچ  کی  ات  دشک  یم  لوط  لاس 
تشاد و دهاوخ  لیامت  ام  تمس  هب  نآ  لامش  بطق  ۀطقن  کیرد  ًالثم ، دنک . یم  رییغت 

بطق تسا ، هدرک  یط  ار  شرادم  زا  یمین  لخز  هک  لاس  ًابیرقت 15  زا  دعب  سپس 
یحطس رد  اه  هقلح  هکنیا  لیلد  هب  نونکا  دش . دهاوخ  لیامتم  ام  تمس  هب  شبونج 

لامش بطق  یتقو  هک  درک  لالدتسا  ناوت  یم  دنریگ ، یم  رارق  هرایس  ياوتسا  هباشم 
یلامش ۀجرد  يور  نییاپ  هب  ندرک  هاگن  لاح  رد  ام  تسا ، لیامتم  ام  تمس  هب  هرایس 

ار اه  هقلح  یبونج  هجو  ام  تسام ، تمس  هب  بونج  بطق  هک  یتقو  و  میتسین ، اه  هقلح 
پوکسلت کی  اب  رگا  دندرگ ، یم  رهاظ  بروم  تروص  هب  اه  هقلح  هک  یتقو  مینیب . یم 

هقلح هچرگا  دنتسه . كزان  یلیخ  هکاریز  دنتسه ، ادیپان  ًالماک  مینک  هاگن  اهنآ  هب  کچوک 
تیؤر تسا . رتمولیک  هد  دودح  رد  اهنت  اهنآ  تماخض  دنراد ، رطق  رتمولیک  اه 270.000 
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اهنت اه  هقلح  رییغت  ۀیواز  تسا و  یبلاج  رایسب  ۀنحص  ًاعقاو  پوکسلت ، ۀلیسو  هب  اه  هقلح 
. دنک یم  هفاضا  اهنآ  ییابیز  تیباذج و  هب 

**

؟ دش فشک  هنوگچ  نوتپن  - 67

هب نآ  رادم  دیدرگ و  يرادرب  هشقن  نییعت و  تقد  هب  نآ  لحم  سوناروا  فشک  زا  سپ 
لاس دنک . یمن  تکرح  دنک ، تکرح  رادم  رد  تسیاب  یم  هک  هنوگنآ  سوناروا  هک  دش  مولعم  یتدم  زا  سپ  دش . هبساحم  دیـشروخ  رود 

هک دیسر  رظن  هب  نینچ  1200 ش ،) 1822 م (
زا هک  درک  تکرح  دنک  ردقنآ  نآ  زا  دعب  هک  یلاحرد  دنک ، یم  تکرح  عیرس  رایسب  هرایس 

ینارگ يورین  هتخانشان  یمسج  هک  دش  روصت  نینچ  داتفا . بقع  زین  دوخ  صاخ  عضاوم 
هب ندیشخب  تعرس  ثعاب  1200 ش ) لاس 1822 م ( ات  دنک و  یم  لامعا  نآ  رب  ار  دوخ 

يارو رد  يرگید  ةرایس  دیاش  دیدرگ . نآ  نتشاد  هگن  بقع  ثعاب  نآ  زا  سپ  نآ و 
(، 1200 ش لاس 1822 م ( رد  هک  يروط  هب  درک ، یم  تکرح  يدنک  هب  هک  دوب  سوناروا 

ناوج ناد  یضایر  کی  1221 ش ) لاس 1843 م ( رد  تفرگ . یشیپ  نآ  زا  سوناروا 
مان هب  یسیلگنا  زمادآ »  چوک  ناج  رد «  درک و  راک  هب  عورش  هتخانشان  ةرایس  يور  رب 

ار دوخ  راک  ۀجیتن  دیدرگ و  نآ  تیعقوم  مرج و  نتفای  هب  قفوم  1223 ش ) لاس 1845 م (
مان هب  نامز  نآ  سانش  رتخا  يارب  يریآ »  جرج  درواتسد «  نیا  هب  وا  یلو  درک ، لاسرا 
مان هب  يرگید  ناد  یضایر  هسنارف  رد  لاح  نیمه  رد  تشادن . لوذبم  یهجوت  نابروا » 

ریروول تسد «  يا  هجیتن  نامه  هب  درک  یم  راک  هرایس  رادم  يور  رب  زمادآ  زا  لقتسم  هک 
سانش رتخا  تسد  هب  يو  راک  زا  يا  هخسن  هجیتن و  دوب و  هتفای  تسد  زمادآ  هک  تفای 

دروم رد  یقیقحت  دیاب  هرخآلب  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  وا  دیسر . يریآ  مان  هب  نامز  نآ 
ریروول راک  اه ، یسناش  دب  یضعب  تلع  هب  لاح  ره  هب  دهد . ماجنا  هتخانشان  مسج  نیا 

ياه مان  هب  رگید  مجنم  ود  دوب . هدش  رید  یلیخ  هلاگ »  و «  تسرآد »  ۀناخ «  دصر  زا 
ار هرایس  1224 ش ) ربماتپس 1846 م ( رد 25  دندمآرب و  هرایس  يوجتسج  ددص  رد  نیلرب 

نوتپن دیدج  ةرایس  دندرک . فشک  هدش  ینیب  شیپ  لحم  زا  هجرد  کی  زا  رتمک  ۀلصاف  هب 
هک توافت  نیا  اب  تسا ، هیبش  رایسب  سوناروا  هب  مرج  هزادنا و  رظن  زا  نوتپن  دش . هدیمان 

هرایس نوتپن  تسا . رت  لاگچرپ  یلو  رت ، حطسم  سوناروا  زا  یمک  یلیخ  رادقم  هب  نوتپن 
هلصاف طسوتم  تعاس و  دوخ 14  روحم  رود  هب  هرایس  ندیخرچ  تدم  يزاگ . تسا  يا 
دیشروخ ةزادنا  میشاب  نوتپن  رد  ًاضرف  رگا  تسا . رتمولیک  نویلیم  دیشروخ 4500  زا  شا 
تروص هب  ار  نآ  اهنت  امش  دش و  دهاوخ  هدهاشم  نیمز  زا  نآ  یلعف  ةزادنا  ما  یس  کی 

. دبای یم  لیلقت  مرازه  کی  هب  نآ  رون  دینیب و  یم  صرق  کی 
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هک تارایس  هدرخ  زا  ریغ  ) دوش یم  کیدزن  ام  هب  رگید  ةرایس  ره  زا  شیب  هک  يا  هرایس 
زا 40 رتمک  ۀلصاف  هب  دناوت  یم  هک  تسا  هرهز  دنوش ،) یم  کیدزن  نیمز  هب  هاگ  هاگ 
رادم زا  رت  کچوک  يرادم  رد  هرایس  هک  اجنآ  زا  دوش . کیدزن  نیمز  هب  رتمولیک  نویلیم 

یم دایز  ای  مک  يا  هظحالم  لباق  روط  هب  نآ  ۀلصاف  ددرگ ، یم  دیشروخ  رود  هب  نیمز 
رثکادح هب  دراد ، رارق  دیشروخ  رگید  تمس  رد  نیمز  هب  تبسن  هرایس  هک  یماگنه  دوش .
کیدزن رد  خیرم  هک  یلاحرد  دسر . یم  رتمولیک  نویلیم  ینعی 250  نیمز ، زا  دوخ  ۀلصاف 

400 هطقن ، نیرترود  رد  يرتمولیک و  نویلیم  ۀلصاف 56  رد  نیمز  هب  شا  هطقن  نیرت 
هدید پوکسلت  اب  هک  یتقو  تارایس ، نیا  يود  ره  دراد . هلصاف  نیمز  زا  رتمولیک  نویلیم 
يرهاظ ردق  ياراد  هلصاف  نیرت  کیدزن  رد  هرهز  دننک . یم  رییغت  هزادنا  رظن  زا  دنوش  یم 

ياراد هام  دننامه  هرهز  تسا . نامسآ  رد  هام  ةزادنا  ما  یس  کی  ای  یسوق  ۀقیقد  کی 
لاله تسا  نکمم  دنتسه  یئانثتسا  يوق  دید  ياراد  هک  یناسک  تسا و  لاله  تلاح 

کی هب  نیمز  زا  شا  هلصاف  نیرترود  رد  هرهز  دنیامن . هدهاشم  پوکسلت  نودب  ار  هرهز 
. دبای یم  لیلقت  هزادنا  نیا  مشش 

**

؟ دنتسه مرگ  هزادنا  هچ  ات  تارایس  - 69

نشور تسا . توافتم  يا  هظحالم  لباق  روط  هب  لماع  دنچ  هب  هتسب  تارایس  يامد 
يارب دنک . یم  تفایرد  يرتمک  يامرگ  دشاب  رترود  دیشروخ  زا  هرایس  ردقره  هک  تسا 

ۀلصاف 2 رد  هک  يرتشم  لاثم  تسیب /  کی  زا  رتمک  تسا  دیشروخ  زا  نیمز  ۀلصاف  ربارب   5
یم تفایرد  مینک  یم  ساسحا  نیمز  حطس  زا  ینیعم  شخب  رد  ام  هک  ییامرگ  مجنپ  و 

یم شهاک  هلصاف  عبرم  اب  بسانتم  دیشروخ  رون  تدش  هک  تسا  نیا  رد  نآ  تلع  دراد .
ربارب جنپ ، عبرم  تسا . دیشروخ  زا  نیمز  ۀلصاف  ربارب  جنپ  دیشروخ  زا  يرتشم  ۀلصاف  دبای (

شهاک مجنپ  تسیب و  کی  زا  رتمک  دیشروخ  شبات  تدش  نیاربانب  جنپ ، تسیب و  اب  تسا 
داوم عون  هرایس ، رد  وج  ندوبن  ای  ندوب  هب  نینچمه  هرایس  حطس  رد  امد  اما ، دبای .). یم 

رد ییامرگ  عبنم  هرایس  ایآ  هکنیا  دوخ و  رود  هب  هرایس  شخرچ  تعرس  هرایس ، وج  ةدنزاس 
هب کیدزن  تسا و  وج  دقاف  هک  دراطع  نیاربانب  دراد . یگتسب  هن ، ای  دراد  دوخ  حطس  ریز 

ۀجرد زا 400  شیب  ) دوش یم  غاد  یلیخ  دخرچ ، یم  دوخ  رود  يدنک  هب  دیشروخ و 
دیـسکا يد  زا  ظیلغ  يوج  اب  هرهز  اـمرگ .) سبح  يارب  اوه  ندوبن  تلع  هب  کـیرات  شخب  رد  درـس  رایـسب  زور و  فرط  رد  دارگ  یتناـس 

مامترد ناسکی  ًابیرقت  يامد  ياراد  نبرک 
اذل دنشاب . دماج  یحطس  ياراد  هک  دسر  یمن  رظن  هب  نوگ  يرتشم  تارایس  تسا . هرایس 
یم اهنآ  وج  یناقوف  حطس  هب  کیدزن  يامد  میریگب ، هزادنا  میناوت  یم  هک  ار  ییامد  اهنت 

لقاال يرتشم  هک  دسر  یم  رظن  هب  هچرگا  تسا  نییاپ  رایسب  اه  شخب  نیا  رد  امد  دشاب .
. تسا غاد  زکرم  کی  ياراد 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 999 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دراد دوجو  اه  باهش  راد و  هلابند  ناگراتس  نیب  یقرف  هچ  - 70

تکرح لثم  دیشروخ  رود  هب  تکرح  لاحرد  گرزب و  تسا  یئیش  راد  هلابند  ةراتس 
زا هک  تسا  يزیچان  رایس  ةرذ  کی  ًافرص  باهش  هک  یلاحرد  دیشروخ ، رود  هب  تارایس 

، اما دنک . یم  تکرح  دیشروخ  رود  هب  مه  نآ  هک  تسا  نش  ۀناد  کی  هب  هیبش  هزادنا  رظن 
نیمز وج  اب  كاکطصا  رثا  رد  هدش و  نیمز  وج  دراو  هک  دوب  دهاوخ  تیؤر  لباق  یتقو 

تعرس 11 اب  ولوپآ  ۀنیفس  دیآرد . رذگدوز  رون  ۀقرج  کی  تروص  هب  هدش و  هتخوس 
قوف يامرگ  رثا  رب  شا  یتظفاحم  ششوپ  وج ، هب  ندش  دراو  ماگنه  هب  هیناث  رد  رتمولیک 

هب 70 کیدزن  تعرس  اب  اه  باهش  یضعب  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  یگتخوس  راچد  هداعلا 
نویلیم اهدص  تفاسم  زا  ار  راد  هلابند  ناگراتس  دنوش . یم  وج  دراو  هیناث  رد  رتمولیک 

اوه رد  يرتمولیک  دص  تفاسم  زا  اهنت  اه  باهش  یلو  درک ، هدهاشم  ناوت  یم  رتمولیک 
هدرخ اه  باهش  زا  یضعب  هک  دهد  یم  ناشن  دهاوش  دنشاب . هدهاشم  لباق  تسا  نکمم 

کی هشیمه  ود  نیا  نیب  نیاربانب ، دنتسه . نیشیپ  راد  هلابند  ناگراتسزا  هدنامزاب  ياه 
. دراد دوجو  ینتسسگان  طابترا 

؟ تسیچ یباهش  شبات  - 71

رادیدپ تسا  نکمم  ینامز  ره  رد  هک  هقرفتم  ياه  باهش  دراد : دوجو  باهش  عون  ود 
لاس و زا  نیعم  ینامز  رد  هک  يرابگر  ياه  باهش  دننک و  تکرح  تهج  ره  رد  دنوش و 

رد راو  هناخدور  ینایرج  تروص  هب  اه  باهش  نیا  دنوش . یم  رادیدپ  صخشم  یتهج  زا 
ار نایرج  نیا  دوخ  رادم  رد  نیمز  رگا  هک  دننک  یم  تکرح  دیشروخ  رود  هب  يرادم  دادتما 

ۀمه هک  ییاجنآ  زا  دنوش . یم  هدهاشم  رابگر  تروص  هب  باهش  يدایز  دادعت  دنک  عطق 
شبات ۀطقن  هب  روهـشم  هک  دنوش  یم  دعاصتم  هطقن  کی  زا  نامـسآ  رد  اهنآ  هک  دسر  یم  رظن  هب  دـنیآ ، یم  تهج  کی  زا  اه  باهـش  نیا 

رابگر يرهاظ  ةرهچ  نیا  تسا . باهش 
هار میقتسم  دادتما  هب  امش  رگا  لاثم  يارب  ایارم . رظانم و  ریثأت  هب  تسا  طوبرم  اه  باهش 

طاقن مامت  رد  مه  هب  تبسن  طوطخ  نیا  ۀلصاف  میناد  یم  هک  یلاحرد  دینک  هاگن  نهآ 
هک ییاه  باهش  بیترت ، نیمه  هب  دنسر . یم  هطقن  کی  هب  تسدرود  رد  اما  تسا  ربارب 

ییوگ هک  دنسر  یم  رظن  هب  نانچ  دنوش  یم  کیدزن  ام  هب  رگیدکی  يزاوم  يدادتما  رد 
، اما دراد  دوجو  يروهشم  دایز و  یباهش  ياهرابگر  دنیآ . یم  هطقن  کی  زا  اهنآ  ۀمه 

تهج رد  اهنآ  شبات  ۀطقن  هک  ییاه  باهش  رابگر  ینعی  تسا . دسا  رابگر  ناشنیرتروهشم 
. دوش یم  رهاظ  هام  نابآ  ياه  ۀمین  رد  لاس  ره  رابگر  نیا  دراد . رارق  دسا  یکلف  تروص 

نیمه رد  يدیدش  رایسب  رابگر  1244 ش ) و 1866 م ( 1211 ش ) ياه 1833 م ( لاس  رد 
نآ زا  دیراب . یم  نامسآ  زا  تعاس  رد  باهش  نارازه  دش و  هدهاشم  نامسآ  زا  هقطنم 

اهنآ زا  يدایز  دادعت  نونک  ات  نامز  نآ  زا  اذل  تسا ، هدرک  رییغت  اه  باهش  رابگر  رادم  سپ 
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. تسا هدشن  هدهاشم 
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یلومعم بش  کی  رد  میناوت  یم  ام  هک  ییاه  باهش  هب  تبسن  اه  گنس  باهش 
رد دنوش ( یم  هدید  تردن  هب  دنتسه و  داوم  زا  يرت  گرزب  رایسب  ياه  هخولک  مینیبب ،

وج دراو  هزور  ره  زیر  ياه  باهش  نویلیم  دص  دودح  رد  يزیچ  هتفر  مه  هور  تقیقح ،
گنس باهش  دوش ). یم  ادیپ  گنس  باهش  ییات  دنچ  طقف  لاس  رد  یلو  دنوش . یم  نیمز 

حطس هب  دننک و  روبع  نیمز  وج  نایم  زا  تسرد  دنناوت  یم  دنرت  گرزب  رایسب  نوچ  اه 
زا داوم  دنوش و  رجفنم  نیمز  حطس  هب  ندیسر  زا  شیپ  تسا  نکمم  بلغا ، دنسرب . نیمز 

وج نایم  زا  گنس  باهش  روبع  دوش . هدنکارپ  یعیسو  ۀقطنم  کی  رد  اهنآ  ةدیشاپ  مه 
رد دایز  رایسب  یتعرس  اب  هک  دسر  یم  ینیشتآ  پوت  رظن  هب  اریز  تسا  ییاشامت  رایسب 

یم هدنکارپ  فارطا  هب  نآ  زا  ییاه  هراپ  هکت  عقاوم  یضعب  رد  هک  یلاحرد  تسا . تکرح 
دنتسه و گنس  سنج  زا  هک  ییاه  گنس  باهش  دراد : دوجو  گنس  باهش  عون  ود  دوش .

حطس رد  هک  ییاه  گنس  باهش  زا  يرایسب  دنتسه . نهآ  لکین و  سنج  زا  هک  ییاهنآ 
زا هک  ییاه  گنس  باهش  رگید ، یفرط  زا  اما  دنا ، هدوب  نهآ  سنج  زا  دنا  هدش  ادیپ  نیمز 

ار دوخ  یعقاو  تیصوصخ  اه  گنس  باهش  هک  يروط  هب  تسا  لکشم  رایسب  یلومعم  ياه  گنـس  هکت  زا  اهنآ  صیخـشت  دنگنـس  سنج 
ییاه نامگ  سدح و  دنهد . یمن  ناشن 

اه گنس  باهش  زا  هک  ییاه  هزیر  هدرخ  رد  شیپ  لاس  دنچ  هکنیا  رب  ینبم  هتشاد  دوجو 
لیکشت ار  یگدنز  ساسا  هک  يداوم  ینعی  دش . هدهاشم  یتایح  داوم  دش  تفای  نیمز  رد 

دروم نآ  ناکما  اما ، دراد  دوجو  دیدرت  کش و  عوضوم  نیا  ةرابرد  هک  هچرگا  دنهد . یم 
کمک ام  هب  هک  اریز  تسا ، یتایح  تیمها  ياراد  اه  گنس  باهش  ۀعلاطم  تسا . هجوت 

باهش هتشذگ ، نیا  زا  میربب . یپ  یسمش  ۀموظنم  ندمآ  دوجو  هب  ةوحن  هب  ات  دنک  یم 
گنس باهش  نیرت  گرزب  دنشاب . یم  زین  اضف  زا  هدش  دازآ  ياه  گنس  ۀنومن  اه  گنس 
یبونج ياقیرفآ  رد  تسوابوه  گنس  باهش  زا : دنترابع  دنا  هدش  ادیپ  نونکات  هک  ییاه 

یلو دیدرگ . فشک  نت  نزو 36  هب  دنل  نیرگ  رد  هک  یگنس  باهش  نت و  شش  نزو  هب 
ۀناهد تسا . هدرکطوقس  نیمز  هب  هتشذگ  رد  زین  اهنیا  زا  رت  گرزب  هک  تسا  روهشم 

هب یگنس  باهش  طوقس  ۀجیتن  ار  انوزیرآ  رد  گنس  باهش  طوقس  زا  لصاح  یناشفشتآ 
باهش هب  تسا  طوبرم  دروم  نیا  رد  يدج  ۀیضق  کی  دنناد . یم  نت  نزو 50.000 

نآ طوقس  ۀجیتن  رد  درک . طوقس  يربیس  رد  1286 ش ) لاس 1908 م ( رد  هک  یگنس 
فارطا هب  رتمولیک  دص  ات  ناتخرد  ندش  باترپ  ثعاب  هک  دمآ  دوجو  هب  یمیظع  راجفنا 

هب نآ  زا  ییاه  هدرخ  اما  دوب ، هدش  هدینش  مه  يرتمولیک  رازه  ات  نآ  يادص  دیدرگ و 
راد هلابند  ةراتس  کی  ۀتسه  ای  میظع  یگنس  باهش  تسا  نکمم  اذل ، تسا . هدماین  تسد 

. دناد یمن  ًاعقاو  یسک  تسا . هدوب  کچوک 
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ناسانش هراتس  رتشیب  هچرگا  تسا ، هدشن  هداد  شسرپ  نیا  هب  ینئمطم  خساپ  زونه 
هب زا  دعب  یهاتوک  ۀلصاف  هب  ای  و  دیشروخ ، اب  نامز  مه  ای  تارایس  هک  دندقتعم  نونکا 

زا یکی  دندمآ . دوجو  هب  دندوب ، دیشروخ  فارطا  رد  هک  يداوم  زا  دیشروخ و  ندمآ  دوجو 
يوسنارف ناد  یضایر  هب  طوبرم  یمیدق  ياه  هیرظن  سالپال ،»  هریپ  وا «  دشاب . یم 

عورش دیخرچ ، یم  یمارآ  هب  هک  زاگ  میظع  ةرک  کی  تروص  هب  دیشروخ  هک  دوب  دقتعم 
رت و مرگ  دیشروخ  دنیآرف ، نیا  رد  دیدرگ . ضبقنم  شا  ینارگ  يورین  لیلد  هب  هک  دش 

عیرس يردق  هب  دیشروخ  ياوتسا  ًاتیاهن ، دیخرچ . رت  عیرس  رت و  عیرس  دش و  رت  مرگ 
هک تسا  نیا  دوش  یم  هتفرگ  رواب  نیا  هب  هک  يداریا  دنداد . لیکـشت  ار  تارایـس  ساسا  داوم  نیا  دندش و  ادج  نآ  زا  يداوم  هک  دـیخرچ 

دیشروخ دوب ، تسرد  هیرظن  نیا  رگا 
نرق نیا  لیاوا  دخرچب . دخرچ ، یم  نونکا  هچنآ  زا  رت  عیرس  رایسب  یتسیاب  زمیجرس ، » 

زنیج رانک «  زا  رگید  ةراتس  کی  هدوب ، ناوج  الماک  دیشروخ  یتقو  هک  درک  داهنشیپ 
نیا هک  تسا  هدومن  ادج  ار  دیشروخ  داوم  زا  دننام  راگیس  يا  هعطق  هتشذگ و  دیشروخ 

رد دوب ، نامالیف  دننام  هدش  ادج  ۀعطق  هچنانچ  تسا . هداد  لیکشت  ار  تارایس  ًادعب  هعطق 
رد لحز ) يرتشم و  ) گرزب تارایس  هک  میشاب  هتشاد  راظتنا  هک  تسا  یقطنم  تروص  نیا 

ییاهداریا اما ، وتولپ .) دراطع و  ) اهتنا ود  رد  رت  کچوک  تارایس  دنشاب و  هتشاد  رارق  طسو 
ردان رایسب  ملاع  رد  تارایس  دوب ، تسرد  هیرظن  نیا  رگا  تسا . دراو  هیرظن  نیا  هب  زین 
نیا مهم  لاؤس  دتفا . یم  قافتا  تردن  هب  یلیخ  مه  هب  ناگراتس  یکیدزن  نوچ  دندوب 

ییاه شالت  زا  یکی  دخرچ ؟ یم  شروحم  لوح  يدنک  نیا  هب  دیشروخ  ارچ  هک  تسا 
سایق زا  هدافتسا  هدمآ ، لمع  هب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  هک  هخرچود »  - خرچ رگا «  تسا .
نینچ نیا  نآ  لیکشت  زا  دعب  هک  نانچمه  دوب ( هدش  هطاحا  غاد  زاگ  ۀلیسو  هب  دیشروخ 
یم ثعاب  دیشروخ  یسیطانغم  نادیم  میریذپب ،) ار  سالپال  ۀیرظن  هکنیا  ای  تسا ، هدوب 

شخرچ لاح  نیمه  رد  دوش و  رود  دیشروخ  فارطا  زا  دریگب و  تعرس  زاگ  نیا  ات  دش 
نس اب  ًابیرقت  هام  نس  هک  میناد  یم  ام  هام ، ياه  هرخص  ۀعلاطم  اب  دیامن . دنک  ار  دیشروخ 
. دشاب دودح  نیمه  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  زین  اه  گنس  باهش  نس  تسا . یکی  نیمز 
. دندمآ دوجو  هب  نامز  نامه  رد  مه  تارایس  ۀمه  هک  تفگ  ناوت  یم  نانیمطا  اب  ًابیرقت 

نومنهر لاؤس  نیا  خساپ  هب  هدنیآ  لاس  دنچ  رد  ار  ام  ییاضف ، رتشیب  ياه  شواک 
. دش دنهاوخ 

***************************************
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يرهاظ ردق  دننک . یم  يریگ  هزادنا  يا  هراتس  ردق  اب  ار  هراتس  ییانشور  ناسانش  رتخا 
رب دوش و  یم  هدید  حلسم  ریغ  مشچ  اب  هک  هراتس  ییانشور  زا  تسا  ترابع  هراتس  کی 

هب هچره  هراتس  دوش . یم  يریگ  هزادنا  زاب  ناگوچ  سایقم  هیبش  ًابیرقت  یسایقم  قبط 
ییانشور فیرعت  متسیس  نیا  تسا . يرت  مک  ییانشور  ردق  ياراد  دیآ ، رت  نشور  مشچ 
مان هب  ناتساب  نانوی  زا  سانشرتخا  کی  طسوت  هراتس ، سوخ »  راپیه  مود «  نرق  رد 

نورق رد  برع  ناسانـشرتخا  دـنروآ ، رد  یملع  تروص  هب  ار  نآ  دـیدج  ناسانـشرتخا  هکنآ  زا  شیپ  دـش و  يراذـگ  هیاپ  دـالیم  زا  شیپ 
متسیس نیا  دنداد . شرتسگ  ار  نآ  یطسو 

ناونع هب  روث  یکلف  تروص  رد  ناربدلآ  دننام  نشور  ةراتس  کی  هک  تسا  تروص  نیا  هب 
اب تیؤر  لباق  ةراتس  نیرت  فیعض  هک  یلاحرد  دوش ، یم  هتخانش  لوا  ردق  اب  هراتس  کی 

. دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  مشش  ردق  ناونع  هب  فاص  بش  کی  رد  حلسم  ریغ  مشچ 
ردق تسا ( دص  زا  یبیرض  مشش  ردق  لوا و  ردق  ةراتس  نیب  ییانشور  رد  یعقاو  فالتخا 

ییانشور رد  دص  بیرض  هک  تسا  حضاو  تسا ). لوا  ردق  زا  رت  فیعض  راب  مشش 100 
رد فالتخا  اب  قباطم  ردق  کی  فالتخا  تقیقح  رد  ردق و  جنپ  فالتخا  اب  تسا  ربارب 

ییانشور 512 مود 512 /  ردق  نیاربانب  تسا .  2 موس /  ردق  لوا و  ردق  زا  رت  فیعض  راب   2
زین 512 موس 512 /  ردق  هجیتن ، رد  تسا . مود  ردق  زا  رت  فیعض  راب   2 / 2  × رت فیعض  راب   2

، دنشاب یم  مشش  ردق  زا  رت  فیعض  هک  یناگراتس  بیترت . نیمه  هب  تسا و  لوا  ردق  زا 
یناگراتس ناوت  یم  اه  پوکسلت  نیرت  يوق  اب  دنوش . هدید  پوکسلت  اب  تسا  نکمم 

نویلیم دصشش  ناگراتس  عون  نیا  داد . صیخشت  ار  موس  تسیب و  ردق  نوچمه  فیعض 
نیرت نشور  دننام  ) یموجن مارجا  زا  یضعب  دنتسه . رت  فیعض  لوا  ردق  ناگراتس  زا  هبترم 

، تروص نیا  رد  هک  دنتسه  لوا  ردق  زا  رت  نشور  دیشروخ ) هام و  تارایس ، ناگراتس و 
512 رفص (  ردق  ياراد  تسا  نکمم  اهنآ  یفنم /  ردق  یتح  ای  لوا ) ردق  زا  رت  نشور  راب   2

نیرتهب رد  هک  یماگنه  تسا و  هرهز  ناشنیرت  نشور  مارجا ، نیا  نایم  زا  دنشاب .
هب 4 دناوت  یم  نآ  ردق  دشاب ، دوخ  تیعقوم  دصکی /  زا  شیب  تروص  نیا  رد  هک  دسرب  - 4

. دروآ دوجو  هب  عیسو  ًاتبسن  ۀیاس  کی  دناوت  یم  تسا و  لوا  ردق  ةراتس  زا  رت  نشور  راب 
ردق 6 ياراد  مامت  هام  تسا / . دیشروخ 26 -  ردق  تسا و   - 12

***

؟ تسا مادک  هراتس  نیرت  ناشخرد  - 75

ةراتس تاقوا  یضعب  هک  تسا  ینامی  يارعش  ةراتس  نامسآ  رد  هراتس  نیرت  ناشخرد 
ردق دراد . رارق  گرزب  گس  ای  ربکا  بلک  یکلف  تروص  رد  اریز  دوش ، یم  هدیمان  گس 

نآ 4 يرهاظ  هب /  تسا  نکمم  ینامی  يارعش  ناگراتس ، ۀشقن  يور  دشاب . یم  - 1
ینانوی يابفلا  فورح  زا  فرح  نیتسخن  افلآ  دوش . هداد  ناشن  ربکا  بلک  افلآ  تروص 

نآ رد  هک  دومن  یفرعم  ار  یمتسیس  هنوگچ  ریاب  ناهوی  هک  میناد  یم  نونکا  ام  تسا (.
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ةراتس رگید  ناگراتـس  ریازج /  زا  تسا و  نیرت 0 - نشور  زا  دوش ). یم  هداد  ناشن  افلآ  فورح  اـب  یکلف  تروص  ناگراتـس  نیرت  نشور 
ردق 9 ياراد  هک  انیراک ) افلآ  ) تسا لیهس 

اب تسا  سروطنق  افلآ  ود ، نیا  زا  سپ  دوش . یم  هدید  هطقن  نیرت  یبونج  رد  ناتسلگنا 
ردق 06 زا /  تیاکح  ًاموزل  نآ ، يرهاظ  ردق  نامه  ای  نامسآ  رد  هراتس  کی  ییانشور  . 0

اریز دوش ) یم  هداتسرف  هراتس  زا  هک  یعقاو  ییانشور  رادقم  ای  ) درادن نآ  یعقاو  ییانشور 
. تسا حرطم  زین  هراتس  ۀلصاف  هک 

***

یشور هچ  زا  ناگراتس  لصاوف  يریگ  هزادنیا  يارب  ناسانشرتخا  - 76

؟ دننک یم  هدافتسا 
، دنریگ یم  راک  هب  ناگراتس  لصاوف  ندرک  ادیپ  يارب  ناسانشرتخا  هک  یساسا  شور 

رد هک  دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  ینف  شور ، نیا  رد  دوش . یم  هدیمان  یتاثلثم  رظنم  فالتخا 
. دیریگب رظن  رد  ار  کیدزن  ًاتبسن  ةراتس  کی  تسا . هدیچیپ  لمع  رد  یلو  هداس  لصا 

. میریگ یم  هزادنا  هنیمز  نآ  رد  رترود  ياه  هراتس  اب  هطبار  رد  ار  روبزم  ةراتس  تیعقوم 
رد نیمز  نامز  نیا  رد  مینک ، يریگ  هزادنا  ًاددجم  ار  هراتس  تیعقوم  دعب  هام  شش  رگا 

( نیمز رادم  رطق   ) رتمولیک نویلیم  ۀلصاف 300  هب  ینعی  هتفرگ ، رارق  دیشروخ  رگید  تمس 
يرگید لحم  زا  ام  راب  نیا  عقاورد ، میداد . ماجنا  ار  يریگ  هزادنا  نیتسخن  هک  یلحم  زا 

تبسن هنیمز  نآ  رد  نآ  لحم  هک  درک  میهاوخ  هدهاشم  مینک و  یم  هاگن  هراتس  نامه  هب 
مولعم ام  يارب  دیشروخ  ات  نیمز  ۀلصاف  نونکا  تسا . هدرک  رییغت  رترود  ناگراتس  هب 

ام يارب  هدمآ  دوجو  هب  دصر  ود  نیب  هراتس  تکرح  زا  هک  یکچوک  ۀیواز  نینچمه  تسا .
تسا نیمز  ات  هراتس  ۀلصاف  هک  لوهجم  مولعم ، ود  نیا  زا  هدافتسا  اب  تسا . مولعم 

یم تروص  ناگراتس  زا  يدایز  ياهدصر  لاس  لوط  رد  ًالومعم  ددرگ . یم  صخشم 
نینچ اه  نیچ  هطقن  نیا  زا  دندرک ، يراذگ  هطقن  ار  اه  تیعقوم  نیا  هک  یماگنه  دریگ .

رطاخ هب  ) تسا هدرک  یط  ار  یکچوک  یضیب  رادم  نامسآ  رد  هراتس  هک  دسر  یم  رظن  هب 
ناشن ام  هب  ار  هراتس  رظنم  فالتخا  یضیب ، نیا  یسررب  دیشروخ ) رود  هب  نیمز  تکرح 

ار هراتس  ۀلصاف  میناوت  یم  ام  هلصافالب  هراتس  کی  ۀنالاس  رظنم  فالتخا  زا  داد . دهاوخ 
ۀیواز دنتسه  رود  ناگراتس  نوچ  هک  تسا  رکذ  نایاش  هتکن  نیا  اذه ، عم  مینک . ادیپ 

رثؤم یناگراتـس  يارب  طقف  شور  نیا  اذل ، دور . یم  يریگ  هزادنا  رد  هابتـشا  لامتحا  نیاربانب ، تسا و  کچوک  رایـسب  اهنآ  رظنم  فالتخا 
تسیود زا  رتمک  يا  هلصاف  رد  هک  تسا 

. دنراد رارق  يرون  لاس 
**

؟ تسیچ کسراپ  کی  - 77
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دور و یم  راک  هب  هراتس  رظنم  فالتخا  اب  هطبار  رد  هک  تسا  يا  هلصاف  دحاو  کسراپ 
یم رارق  ناسانشرتخا  ةدافتسا  دروم  يرون  لاس  زا  رتشیب  بسانم و  رایسب  تسا  يدحاو 

رازه و هس  کی  ای  ) تسا یسوق  ۀیناث  کی  نآ  ۀنالاس  رظنم  فالتخا  هک  يا  هراتس  دریگ .
ۀلصاف 26 رد  زیچان ) رایسب  تسا  يا  هیواز  هک  هجرد  مدصشش  دراد و /  رارق  يرون  لاس   3

هلصاف کسراپ  کی  رگید ، ترابع  هب  دشاب . یم  کسراپ  کی  ۀلصاف  رد  دوش  یم  هتفگ 
ۀیناث کی  اب  ربارب  تسرد  يرظنم  فالتخا  ياراد  هراتس  هلصاف ، نآ  رد  هک  تسا  يا 

رادم عاعش  ةزادنا  دیشاب ، کسراپ  کی  ۀلصاف  رد  امش  رگا  ًافداصت  تشاد . دهاوخ  یسوق 
تسا هدشن  هتخاس  یپوکسلت  زونه  هچرگا   ) دیسر دهاوخ  رظن  هب  یسوق  ۀیناث  کی  نیمز 
رد سروطنق ) امیسکارپ  ) هراتس نیرت  کیدزن  دنیبب ). هلصاف  نآ  زا  ار  نیمز  دناوتب  هک 

ۀلصاف 2 اب 3 /  تسا  ربارب  هک  دراد  رارق  يرون  لاس   4 رظنم /  فالتخا  نیاربانب ، کسراپ .  1
تقد هب  ناوت  یم  هک  رظنم  فالتخا  نیرت  کچوک  تسا . یسوق  ۀیناث  نآ 76  ۀنالاس 

دودح 02 رد  دومن  يریگ  هزادنا  تسا / . کسراپ  هاجنپ  اب  ربارب  ًابیرقت  هک  تسا  هیناث   0
***

؟ تسا مادک  هراتس  نیرت  کیدزن  - 78

رد یبونج و  ةرکمین  رد  هک  تسا  سروطنق  امیسکارپ  هب  روهشم  هراتس  نیرت  کیدزن 
رایسب يا  هراتس  ام  هب  شندوب  کیدزن  مغر  یلع  دراد . رارق  سروطنق  یکلف  تروص 

نآ 5 يرهاظ  ردق  تسا . تیمها  مک  فیعض و  اب /  هکنآ  زا  رت  فیعض  ینعی  تسا ،  10
يرتم یتناس  پوکسلت 10  کی  هب  زاین  نآ  ندید  يارب  دوش . هدید  حلسم  ریغ  مشچ 

رون هک  تسا  شندوب  گنر  خرس  نآ و  ندوب  کچوک  رایسب  نآ ، رون  فعض  تلع  تسا .
هب اهنت  دنکارپ . یم  دیشروخ  دننام  یلومعم  ةراتس  کی  زا  رتمک  یتح  ار  یئزج  یلیخ 

افلآ درز  هب  لیامتم  ناشخرد و  ةراتس  نآ ، زا  رترود  يرون  لاس  مهد  کی  ۀلصاف 
ناگراتس زا  یکی  نیا  دیآ و  یم  باسح  هب  نشور  ةراتس  نیموس  هک  دراد  رارق  سروطنق 

ًابلاغ هک  هراتس  دودـح 11  رد  يرون  لاس  هد  ۀلـصاف  رد  درک . يریگ  هزادـنا  ار  نآ  ۀلـصاف  نسردـنه  راب  نیتسخن  يارب  هک  تسا  ییاـتود 
طقف عقاورد ، دنراد . دوجو  دنفیعض ، رایسب 

ۀلصاف 3 رد  سروطنق  افلآ  دنتسه . تیؤر  لباق  حلسم  ریغ  مشچ  اب  اهنآ  ياتود  لاس /   4
ۀلصاف 7 رد  ینامی  يارعش  يرون و  نامسآ /  ناگراتس  نیرت  نشور  زا  هک  يرون  لاس   8

. دنا یجنران  ای  گنر  خرس  فیعض  اهنآ  ۀیقب  تسا .
**

؟ تسیچ هراتس  قلطم  ردق  زا  روظنم  - 79

6 کسراپ ( ۀلصاف 10  رد  هراتس  هک  يرهاظ  ردق  زا  تسا  ترابع  هراتس  قلطم  ردق  / 32
راد ینعم  اما  دیآ . رظن  هب  بیجع  تسا  نکمم  فیرعت  نیا  تشاد . دهاوخ  يرون ) لاس 
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یم هدید  نیمز  زا  هک  یتقو  هراتس  ییانشور  زا  تسا  ترابع  هراتس  يرهاظ  ردق  تسا .
ییوترپ رادقم  هراتس و  یگدنشخرد  یکی  دراد : یگتسب  لماع  ود  هب  ییانشور  نیا  دوش .
هراتس ود  هاگره   ) هراتس ۀلصاف  يرگید  دراد و  یم  لیسگ  نوریب  هب  دوخ  زا  هراتس  هک 

رارق يرگید  زا  ربارب  ود  يا  هلصاف  رد  ود  نآ  زا  یکی  اما  دنشاب ، یگدنشخرد  کی  ياراد 
دسر یم  رظن  هب  رت  فیعض  راب  دراد 4  رارق  رترود  يا  هلصاف  رد  هکنآ  دشاب . هتشاد 

کی رد  ناگراتس  مامت  رگا  ددرگ . یم  هتساک  هلصاف  عبرم  اب  ییانشور  تدش  نیاربانب 
يرون فالتخا  ةدنهد  ناشن  اهنآ  يرهاظ  ردق  رد  فالتخا  هاگنآ  دنتشاد  رارق  ام  زا  هلصاف 

ار اهنآ  یگدنبات  میتسناوت  یم  ام  رگید ، ترالع  هب  دنتشاد . یم  لیسگ  دوخ  زا  هک  تسا 
هدش يراذگ  هیاپ  ساسا  نیمه  رب  هرات  کی  قلطم  ردق  مییامن . هسیاقم  مه  اب  ًامبقتسم 

هتشاد رارق  ام  زا  يرون  لاس  ۀلصاف 10  هب  ناگراتس  ۀمه  هک  مینک  یم  ضرف  تسا .
مه اب  ًامیقتسم  دنراد  یم  لیسگ  دوخ  زا  هک  ار  يرون  رادقم  میناوت  یم  ام  نیاربانب  دنشاب 

میناوت یم  یناسآ  هب  مینادب  ار  نآ  ۀلصاف  هراتس و  يرهاظ  ردق  ام  رگا  مییامن . هسیاقم 
قداص زین  عوضوم  نیا  سکع  نیا  زا  رت  دیفم  یتح  مینک  هبساحم  ار  هراتس  قلطم  ردق 

ردق میناوتب  يراگن ) فیط  ۀلیسو  هب  ًالثم  ) ناگراتس رون  هب  ندرک  هاگن  زا  ام  رگا  تسا .
یم هدهاشم  هک  يرهاظ  ردق  اب  ار  نآ  مینک و  مولعم  دشاب  دیاب  هک  هنوگنآ  ار  هراتس  یعقاو 
. مینک مولعم  ار  هراتس  ۀلصاف  میناوت  یم  قیقد  لماک و  روط  هب  هاگنآ  مییامن  هسیاقم  دوش 

. دور یم  راک  هب  رود  ياه  ناشکهک  ناگراتس و  يارب  شور  نیا 
*
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ناگراتس بیکرت  عون  ةرابرد  ار  يدایز  تاعالطا  يراگن ، فیط  قیرط  زا  ناسانشرتخا 
تسا نامک  نیگنر  هب  هیبش  هراتس  کی  فیط  ًالومعم  دنهد . رارق  ام  رایتخا  رد  دنناوت  یم 
. دومن هدهاشم  دناوت  یم  يرایسب  طوطخ  نآ  رد  هک  فلتخم  ياه  گنر  زا  يراون  اب 

مان هب  یناملآ  دنمشناد  رفوه »  نارف  راب «  نیتسخن  يارب  1192 ش ) لاس 1814 م ( رد 
ةرابرد 1237 ش ) لاس 1859 م ( رد  هک  یصخش  نیتسخن  اما ، دیدرگ . طوطخ  نیا  هجوتم 

فیط نوناق  هس  فهشیرک  دوب . فهشیرک  داد ، حیضوت  طوطخ  نیا  ندمآ  دوجو  هب 
نازورف غاد و  ياهزاگ  ای  ماسجا  هک  تشاد  یم  نایب  لوا  نوناق  درک . حرطم  يراگن 

زا هاگره  نامک  نیگنر  لماک  راون  دننک (. یم  رداص  يا  هتسویپ  فیط  دایز ، راشف  تحت 
، كدنا راشف  تحت  نازورف  زاگ  کی  دیوگ  یم  مود  نوناق  مینک .). هاگن  نآ  هب  امن  فیط 

ياه جوم  لوط  اب  نشور  طوطخ  زا  هدش  لیکشت  هک  دهد  یم  نوریب  هتسسگ  فیط 
راگ کی  نایم  زا  ار  هتسویپ  فیط  کی  امش  رگا  هک  دهد  یم  ناشن  موس ، نوناق  نیعم .
نیا دش . دهاوخ  رهاظ  فیط  رد  یبذج ) طوطخ  ) گنر هایس  یطوطخ  دیهد ، روبع  ردان 
دش یم  غاد  رگا  بایمک  زاگ  نآ  هک  دش  دنهاوخ  رهاظ  یجوم  لوط  نامه  اب  طوطخ 
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دیشروخ هک  تسا  یتابیکرت  نامه  ياراد  هراتس  کی  داد . یم  لیسگ  دوخ  زا  ار  رون  نامه 
نازورف غاد و  مینک  یم  هدهاشم  ار  نآ  ام  هک  یعرم  حطس  تسا . هدش  هتخاس  نآ  زا 

هبش مان  هب   ) یعرم حطس  نیا  يالاب  رد  دهد . یم  نوریب  هتسویپ  یفیط  نیاربانب ، تسا و 
هبش زا  لصاح  رون  دراد . دوجو  رهپس  نیگنر  مان  هب  رتدرس  رت و  كزان  يا  هیال  رهپس ،)

جوم لوط  ياراد  هک  اهرون  نیا  زا  یضعب  دنک . یم  روبع  ریخا  هیال  نیا  نایم  زا  رهپس 
ۀجیتن دیشروخ  فیط  رد  گنر  هایس  طوطخ  دندرگ . یم  هیال  نیا  بذج  دنتسه  ینیعم 

رد دوجوم  داوم  مامت  دسر  یم  رظن  هب  دشاب . یم  هیال  نیا  ۀلیسو  هب  هدش  بذج  ياهرون 
صاخ بذج  طوطخ  يرصنع  ره  دنشاب و  هدش  تسرد  یلصا  رصنع  زا 92  ناهج 

یم نادنمشناد  طوطخ ، نیا  ۀعلاطم  اب  دهد . یم  هئارا  هراتس  کی  فیط  رد  ار  شدوخ 
ناوت یم  نینچمه  تسا . هدش  نآ  ندمآ  دوجو  هب  ببس  يرصنع  هچ  دنیوگب  دنناوت 

ياهربا ناگراتس و  دیشروخ ، يور  رب  هعلاطم  درک . مولعم  ار  هراتس  ینوریب  ۀیال  بیکرت 
دوجوم رصنع  نیرت  یلومعم  نژوردیه  نونک  ات  هک  دهد  یم  ناشن  اضف  رد  دوجوم  يزاگ 

يا هرک  لصا  رد  ناگراتس  رثکا  هک  دنا  هداد  ناشن  نینچمه  تادهاشم  تسا . ناهج  رد 
. ** دنتسه نژوردیه  زاگ  زا 
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هب طسوتم  ًاتبسن  ةراتس  کی  دیشروخ  دراد . دوجو  ناگراتس  ةزادنا  زا  یعیسو  ةدودحم 
طبا نشور  گنر و  خرس  ةراتس  تسا . رتمولیک  نآ 1.400.000  رطق  دیآ . یم  باسح 

نآ رطق  هک  تسا  یعقاو  رکیپ  لوغ  ةراتس  کی  رابج  یکلف  تروص  رد  ازوجلا 
ياج هب  ار  ازوجلا  طبا  امش  رگا  هک  تسا  ینعم  نیدب  نیا  تسا . رتمولیک   400.000.000
هب دنوش . یم  عقاو  هراتس  نورد  رد  نیمز  هرهز و  دراطع ، تارایس  دیهد ، رارق  دیشروخ 
یمارجا نویلیم  دودح 30  دناوتب  هک  تسا  گرزب  یفاک  ةزادنا  هب  ازوجلا  طبا  رگید ، ترابع 

هراتس نیرت  گرزب  ازوجلا  طبا  لاح ، نیا  اب  دهد . ياج  دوخ  رد  ار  دیشروخ  ةزادنا  هب 
اگیروا نولیسپا  گنر  خرس  رکیپ  لوغ  ةراتس  تسین .  B رت گرزب  ربارب  يرطق 10  ياراد 

نیا رگید  فرط  رد  تسا . نییاپ  رایسب  يا  هراتس  نینچ  یلاگچ  تسا . ازوجلا  طبا  زا 
رایسب اهنآ  دنراد . دوجو  دیفس  ياه  هلوتوک  هب  روهشم  کچوک  رایسب  ناگراتس  سایقم ،

ةدام دنتسه . رت  کچوک  نیمز  زا  دیفس  ياه  هلوتوک  زا  يرایسب  دنتسه . غاد  لاگچرپ و 
دیفس ۀلوتوک  کی  زا  يا  هنومن  رپیئوک  ةراتس  دنا . هدش  هدرشف  یندرکن  رواب  زرط  هب  اهنآ 
یم روصت  هک  دنتسه  ینورتون  ياه  هراتس  اهنیا  زا  رت  کچوک  یتح  تسا . هدرشف  یلیخ 

رتمولیک اهنت 10  تسا  نکمم  مارجا  نیا  دنشاب . مرجرپ  ياه  هراتس  ياه  هدنامزاب  دوش 
اگیروا نلیسپا  زا  رت  کچوک  ربارب  نویلیم  دودح 4  رد  ضرع و   B دنشاب .

***
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رب تسا . نکمم  رما  نیا  يرصب  ریغ  ییاتود  ناگراتس  اب  اما  تسا ، یلکشم  راک  نیا 
راک نیا  ماجنا  يارب  دندرگ  یم  رگیدکی  رود  هب  هک  مسج  ود  نتوین ، ینارگ  نوناق  قبط 

. رگیدکی زا  ود  نآ  يرود  اهنآ و  مرج  هب  دراد  یگتسب  هک  تسا  مزال  تقو  ینیعم  نامز 
هلصاف هچ  رد  ود  نآ  هک  میسرب  هجیتن  نیا  هب  میناوت  یم  مینادب ، ار  جودزم  ۀلصاف  ام  رگا 

میناوت یم  میدرک  دصر  ار  اهنآ  هک  نامز  زا  هرود  کی  زا  سپ  دنراد و  رارق  رگیدکی  زا  يا 
مزال تقو  تدم  هچ  رگیدکی  درگ  هب  لماک  رود  کی  ندرک  لماک  يارب  هک  میربب  یپ 

رگا مینک . باسح  ار  ود  نآ  بکرم  مرج  میناوت  یم  ام  بلاطم  نیا  نتسناد  اب  تسا .
ار ود  نآ  كرتشم  لقث  زکرم  لحم  دیاب  زیچ  ۀطقن »  ره  زا  لبق  مینک ، ادیپ  ییاتود  ةراتس  رد  ار  يرگید  زا  لقتسم  ةراتس  ره  مرج  میهاوخب 

نیا رود  هب  هراتس  ود  ره  مینک . ادیپ 
هنزاوم رگا «  دراد . رارق  ود  نآ  نیبام  یلحم  رد  روبزم  ۀطقن  تخادرپ . دنهاوخ  ندز  رود  هب 
یلو دوب ، دهاوخ  ود  نآ  نیب  روبزم  ۀطقن  دنشاب ، يواسم  ًاقیقد  مرج  ياراد  هراتس  ود  ره 
. دوب دهاوخ  رت  نیگنس  مرج  هب  کیدزن  لقث  زکرم  دشاب ، رت  نیگنس  هراتس  کی  رگا 

هار موس  کی  ۀلصاف  رد  مرج  زکرم  دشاب ، کی  رب  ود  تبسن  هب  ناگراتس  مرج  رگا  عقاورد ،
لداعت ۀطقن  تیعقوم  ندرک  ادیپ  قیقد ، ةدهاشم  اب  دوب . دهاوخ  رت  نیگنس  مرج  فرط  هب 

زکرم زا  ار  هراتس  ره  ۀلصاف  میدرک و  ادیپ  ار  هطقن  نیا  ام  هکنآ  زا  سپ  تسا . ریذپ  ناکما 
باسح هناگادج  ار  کی  ره  مرج  میناوت  یم  میدیمهف ، ار  ود  ره  مرج  میتسناد و  مرج 

يدادعت اما ، دشاب  دیشروخ  مرج  زا  شیب  ناشمرج  راب  ات 50  تسا  نکمم  ناگراتس  مینک .
نکمم مه  یضعب  رگید ، یفرط  زا  تسا . دیشروخ  مرج  زا  شیب  ربارب  ناشمرج 10  مه 

. دشاب دیشروخ  مرج  مهد  کی  زا  رتمک  ناشمرج  تسا 
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. دنا هتفرگ  لکش  اضف  رد  دوجوم  رابغ  زاگ و  زا  ییاهربا  زا  ناگراتس  هک  دوش  یم  روصت 
رثا رب  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  دیآ ، دوجو  هب  مکارتم  ۀقطنم  کی  يزاگ ، ربا  کی  رد  رگا 

لکش يزاگ  ربا  نیا  دنک ، یم  دراو  رگید  ةرذ  رب  يزاگ  تارذ  زا  کی  ره  هک  ینارگ  يورین 
یم شیازفا  نآ  يامد  مکارت و  ددرگ ، رت  کچوک  کچوک و  ربا  ردقره  ددرگ . ضبقنم 

هتسه تالاعفنا  لعف و  هک  دبای  یم  شیازفا  نانچنآ  زکرم  رد  راشف  يامد  هکنآ  ات  دبای 
اضف رد  يژرنا  یهبانتم  رادقم  دیامن و  لیدبت  میله  هب  ار  نژوردیه  دوش و  عورش  يا 

زا شیب  اپون  ةراتس  نیا  نورد  رد  امد  تفرگ ( تروص  رما  نیا  هک  یماگنه  دراد . لیسگ 
. دتسیا یم  زاب  ندش  ضبقنم  ای  كورچ  زا  هراتس  تسا ،) دارگ  یتناس  ۀجرد   10.000.000

یعس دروآ و  یم  نوریب  هنزاوم  تلاح  زا  ار  يا  هبذاج  رثا  غاد  رایسب  ياهزاگ  راشف  عقاورد ،
ینالوط ةرود  کی  يارب  دناوت  یم  هلحرم  نیا  زا  سپ  هراتس  دراد . نآ  ندرک  ضبقنم  رب 

هدمآرد یلصا  ۀتشر  ناگراتس  ءزج  هک  دوش  یم  هتفگ  تروص  نیا  رد  هک  دنامب  تباث 
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زا 5000 شیب  دیآ و  یم  باسح  هب  یلصا  ۀتشر  زا  هراتس  کی  دوخ  دیشروخ  تسا .
تهج تخوس  نژوردیه و  یفاک  ةزادنا  هب  دوخ  زکرم  رد  هتشاد و  تیدوجوم  لاس  نویلیم 

نویلیم يارب 5000  تخاونکی  تباث و  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  دوخ  نتشاد  هگن  ناشخرد 
هک دنهد  یم  لیکـشت  ار  يا  هراتـس  میظع  ۀموظنم  کی  زا  یـشخب  مینک  یم  هدهاشم  ام  هک  یناگراتـس  مامت  دیـشروخ و  دراد . رگید  لاس 

رد ام . ناشکهک  زا  تسا  ترابع 
نآ زا  ناگراتس  هک  دشاب  هدش  لیکشت  نژوردیه  زاگ  زا  تسیاب  یم  ام  ناشکهک  هتشذگ 

یم دوجو  هب  هدنام  یقاب  ياهزاگ  زا  دیدج  ناگراتس  نونکا  مه  یتح  دنا . هتفرگ  لکش 
. دنیآ

**
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هک ازوجلا  طبا  دننام  دنتسه  یمیظع  رایسب  ياه  هزادنا  اب  اما  درس ، ناگراتس  اه  لوغ 
رتمولیک نویلیم  دودح 400  رد  نآ  رطق  دارگ و  یتناس  ۀجرد  نآ 3000  حطس  يامد 

دننام دنرترون  مک  دیشروخ  زا  یلیخ  هک  ) یلصا ۀتشر  ناگراتس  زا  زمرق  ياه  لوغ  تسا .
کی ياراد  تسیاب  یم  ناشگنر  تهج  هب  اما  دنرت ، نشور  بتارم  هب  سروطنق ) امیسکارپ 
زا رت  نشور  یکی  یلو  دیشاب  هتشاد  هباشم  يامد  کی  اب  هراتس  ود  امش  رگا  دنشاب . امد 

زا رت  گرزب  رت  نشور  ةراتس  هک  دشاب  دناوت  یم  ینعم  نیا  هب  ًالومعم  دشاب ، يرگید 
نینچ امد ، مه  یلصا  ۀتشر  ناگراتس  اب  هسیاقم  رد  نیاربانب ، تسا . رترون  مک  ةراتس 

كرت ار  یلصا  ۀتشر  هک  دنتسه  یناگراتس  زمرق  ياه  لوغ  دنرکیپ . لوغ  ًاعقاو  یناگراتس 
. دنا هدناسر  فرصم  هب  ناشیزکرم  ۀتسه  رد  ار  یتخوس  نژوردیه  اهنآ  هک  اریز  دنا ، هتفگ 

هب ندش  لیدبت  لاحرد  دنتسه و  دوخ  یتخوس  عبانم  ۀیقب  فرصم  لاحرد  تعرس  هب  اهنآ 
دور یم  راظتنا  دوش ). یم  طوبرم  هراتس  یگدنز  نامز  هب  هک  اجنآ  ات  ) دنتسه ریپ  ناگراتس 

. دوش يا  هراتس  نینچ  هب  لیدبت  رگید  لاس  نویلیم  رازه  جنپ  لوط  رد  دیشروخ  هک 
**

؟ تسا يا  هراتس  عون  هچ  دیفس  ۀلوتوک  - 85

رون و مک  هداعلا  قوف  نیا  دوجواب  اما  غاد ، رایسب  تسا  يا  هراتس  دیفس  ۀلوتوک  کی 
هتشاد دارگ ) یتناس  ۀجرد   10.000 ینامی ( يارعش  هباشم  ییامد  گنر و  هک  تسا  نکمم 
نیمه هب  دشاب و  رت  کچوک  یلیخ  تسیاب  یم  نیاربانب ، رت . رون  مک  راب  نارازه  اما ، دشاب .

نیمز ةزادنا  مه  تسا  نکمم  دیفس  ۀلوتوک  دراد . ار  دیفس  ۀلوتوک  مان  یگتسیاش  لیلد 
دننام هراتس  کی  یگدنز  زا  هلحرم  نیرخآ  ًابیرقت  اهنآ  رت . کچوک  یتح  یضعب  دشاب و 

دور و یم  مامتا  هب  هراتس  کی  تخوس  ماجنارس  هک  یماگنه  دنهد . یم  ناشن  ار  دیشروخ 
دیفس ۀلوتوک  داوم  زا  تیربک  یطوق  کی  دیآ . یم  رد  لاگچرپ  ءیش  کی  تروص  هب  هراتـس  ددرگ و  یم  نآ  یگدیکورچ  ببـس  ینارگ 
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. دشاب هتشاد  نزو  نت  نیدنچ  تسا  نکمم 
هدش و درس  هراتس  ماجنارس  اما  دنک ، یم  مرگ  یتدم  يارب  ار  هراتس  یگتخیر  ورف  نیا 

. ددرگ یهتنم  درس  رپوت و  دماج و  مسج  کی  هب  تسا  نکمم 
**

؟ دنک یم  تکرح  اضف  رد  دیشروخ  ایآ  - 86

اب ار  تارایس  رگید  نیمز و  دنک ، یم  تکرح  اضف  رد  هک  لاح  نامه  رد  دیشروخ 
تعرس 5 تاعلاطم /  رثارب  دیشروخ  تکرح  نیا  درب . یم  دوخ  اب  هیناث  رد  رتمولیک   19

رگا تسا . هدیدرگ  فشک  هدمآ  لمع  هب  دیشروخ  رواجم  ناگراتس  يور  رب  هک  یقیقد 
راظتنا ام  تروص  نیا  رد  تکرح ، لاحرد  دیشروخ  دندوب و  یم  تباث  ناگراتس  ۀمه 

رد نآ  فرط  هب  دیشروخ  هک  مینیبب  يا  هطقنزا  ندش  رود  لاحرد  ار  ناگراتس  هک  میتشاد 
هب تسا . هدرک  تکرح  اجنآ  زا  دیشروخ  هک  دنوش  کیدزن  يا  هطقن  هب  تسا و  تکرح 

کی رد  ام  رس  تشپ  ناگراتس  ۀمه  ییوگ  هک  دسرب  رظن  هب  نانچ  دیاب  رگید ، ترابع 
هداتسیا یلپ  يور  رب  امش  هک  تسا  یتلاح  هباشم  نآ  رثا  ریثأت  دنتسه . ریس  لاحرد  تهج 

امش هب  هک  دیشاب  يا  هیلقن  لیاسو  هب  ندرک  هاگن  لوغشم  هداج  ریسم  رد  دیشاب و 
رود لصاوف  زا  دوش  یم  کیدزن  امش  هب  هک  یلیاسو  ییوگ  دنوش . یم  رود  ای  کیدزن 

کیدزن لاحرد  دنریگ  یم  هلصاف  امش  زا  هک  یلیاسو  رگیدکی و  زا  ندش  رود  لاحرد 
فلتخم تاهج  رد  زین  ناگراتس  عقاورد ، دنتسه . نآ  لباقم  ۀطقنرد  رگیدکی  هب  ندش 

هب عوضوم  نیا  ةرابرد  لشره  مایلیو  تسا . ناسکی  بلطم  لصا  اما  دننک  یم  تکرح 
تهج رد  دیشروخ  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  1161 ش ) لاس 1783 م ( رد  تخادرپ و  قیقحت 

رارق دییأت  دروم  ریخا  تاقیقحت  اب  يو  جیاتن  تسا . تکرح  رد  لوکره  یکلف  تروص 
هک دسر  یم  رظن  هب  تسا  تکرح  رد  نآ  فرط  هب  دیشروخ  هک  يا  هطقن  تسا . هتفرگ 

نشور ةراتس  زا  رود  نادنچ  هن  دشاب ، هتشاد  رارق  یکلف  تروص  ةرانک  هب  کیدزن 
دیشروخ رگا  یتح  دوب . یلامتحا  دروخرب  کی  ندمآ  دوجو  هب  نارگن  دیابن  اذل  عقاورسن .

لاس رازه  دص  دنچ  دوب ، عقاورسن  ةراتس  یلعف  تیعقوم  يوس  هب  نتفر  لاح  رد  ًامیقتسم 
لاحرد عقاو  رسن  ةراتس  دوخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دسرب . هطقن  نآ  هب  ات  دیشک  یم  لوط 

يارب عقاورد ، تسا . هدـش  رود  شا  یلعف  تیعقوم  زا  بسانم  ةزادـنا  هب  عقاورـسن  میـسرب ، هطقن  نآ  هب  اـم  هک  ناـمز  نآ  رد  تسا ، تکرح 
هراتس اب  دروخرب  سناش  چیه  دیشروخ 

. درادن دوجو  رگید  يا 
***

؟ تسیچ هایس  ياه  هرفح  زا  ناسانش  هراتس  دوصقم  - 87

مرج ربارب  ود  زا  شیب  رتخاونربا  کی  زکرم  ةدنام  یقاب  ای  هراتس  کی  مرج  هاگره 
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نیا عنام  دناوت  یمن  زیچ  چیه  دزیر ، ورف  مه  رد  دوخ  ینارگ  يورین  تحت  دوش و  دیشروخ 
يورین زا  يریگولج  يارب  ینورتون  ةراتس  کی  یلاگچ  ای  مکارت  یتح  دوش . یگتخیر  ورف 

عضو ندش  رت  مکارتم  مکارتم و  هجیتن  رد  هراتس و  داوم  ندرک  درخ  ببس  هک  ینارگ 
، تسا هتفای  يرتمک  مجح  راشف  تحت  هک  یمسج  نونکا  تسین . یفاک  ددرگ ، یم  هراتس 

رد تسا . هدش  رت  لکشم  نآ  حطس  زا  رارف  هدش و  رت  يوق  نآ  حطس  رد  ینارگ  يورین 
هب هتخیرورف  مه  رد  ةراتس  رگا  اما  دنک ، یمن  تکرح  رون  زا  رت  عیرس  زیچ  چیه  ناهج 

حطس زا  دناوت  یمن  ییوترپ  عون  چیه  هکلب  رون  اهنت  هن  تروص  نآ  رد  دسرب  یفاک  مکارت 
ةرفح هک  مییوگ  یم  تروص  نیا  رد  هک  ددرگ  یم  یعرم  ریغ  مسج  دیامن و  رارف  نآ 

نورد رد  داوم  ردقچ  هکنیا  هب  دراد  یگتسب  هایس  ةرفح  ةزادنا  تسا . هدمآ  دوجو  هب  هایس 
داوم دروآ ، دوجو  هب  ار  هایس  ةرفح  دوش و  هتخیر  ورف  مه  رد  هراتس  هک  نیمه  تسا . نآ 

نامه هب  هایس  ةرفح  یعقاو  ةزادنا  اما ، دنهد  همادا  ندش  مکارتم  هب  تسا  نکمم  هراتس 
ندش درخ  رثارب  مرجرپ  رایسب  ناگراتس  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  دنام . یم  یقاب  هزادنا 

دیدپان رظن  زا  هشیمه  يارب  دوش و  هداد  نایاپ  ناشرمع  هب  دنیآرد و  هایس  ةرفح  لکش  هب 
. تسا هدرکن  فشک  ار  نآ  زا  يا  هنومن  یسک  زونه  هچرگا  دنوش .

***

؟ تسیچ یباحس  - 88

، تیؤر تهج  زا  یباحس  نیرت  ناسآ  تسا . اضف  رد  رابغ  زاگ و  زا  يربا  یباحس ، کی 
مشچ اب  هک  رابج  رد  گرزب  یباحس  دننام  دنراد ، یم  لیسگ  رون  دوخ  زا  هک  دنتسه  ییاهنآ 

تسا يربا  رابج ، یباحس  تسا . يرون  زا  دولآ  هم  کچوک و  يا  هکل  نوچمه  حلسم  ریغ 
. تسا يرون  لاس  زا 30  شیب  نآ  رطق  يرون و  لاس  ۀلصاف 1500  رد  نابات  ياهزاگ  زا 

تسا نیا  ةدنهد  ناشن  هک  يرشن  طوطخ  زا  تسا  هدش  لیکشت  یباحس  نینچ  کی  فیط 
سفنت ام  هک  تسا  ییاوه  موینویلیم  نویلیم  رازه  کی  طقف  رابج  یباحس  یلاگچ  عقاورد ، دنهد . یم  رون  دوخ  زا  نآ  بایمک  ياهزاگ  هک 

یم یباحس  هکنآ  تلع  مینک . یم 
عون غاد  رایسب  ناگراتس  زا  هدش  لیسگ  يژرنا  زاگ ، هک  تسا  نیا  دشخرد   O،W ای  B
غاد ةراتس  رگا  دزاس . یم  رشتنم  رون  تروص  هب  ار  اهنآ  دیامن و  یم  بذج  ار  راوجمه 
ةزادنا دشخرد . یمن  لکش  يربا  زاگ  نیا  تروص  نیا  رد  دشابن ، یلاوح  نآ  رد  یبسانم 
نآ طقف  هکلب  تسین ، يزاگ  ربا  لماک  تعسو  ةدنهد  ناشن  ًاموزل  یباحس  کی  یعرم 
یعرم ریغ  نآ  ۀیقب  دشخرد و  یم  هدش ، جییهت  غاد  يا  هراتس  ۀلیسو  هب  هک  زاگ  زا  شخب 

ۀقطنم ار  يا  هقطنم  نینچ  دنام . یم  یقاب   H II نژوردیه زاگ  زا  اریز  دنمان ، یم 
یلاخ دوخ  ياه  نورتکلا  زا  ییاه  شبات  ۀطساو  هب  اه  متا  هک  ییاج  تسا ، هدش  لیکشت 

يرادرب سکع  اما  دنراد ، دوجو  نامسآ  رد  ندید  يارب  يدایز  ياه  یباحس  دنا . هدش 
نیا دنزاس . نشور  ار  اهنآ  لماک  تایئزج  ات  تسا  زاین  دروم  ینالوط  موادم و  ياه 
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ًاصوصخم ) اه نیا  زا  یضعب  رد  دنراد و  رارق  ام  ناشکهک  یچیپرام  يوزاب  رد  اه  یباحس 
. دنشاب نتفرگ  لکش  لاحرد  دیدج  ناگراتس  هک  دور  یم  لامتحا  رابج ،) یباحس 

؟ دراد دوجو  کیرات  یباحس  ارچ  - 89

يارب دسر . یم  رظن  هب  ناگراتس  ۀنیمز  رد  کیرات  ۀکل  کی  تروص  هب  کیرات  یباحس 
دوجو رگیدکی  هب  کیدزن  هدرشف و  روط  هب  هراتس  نویلیم  اه  نویلیم  يریش  هار  رد  لاثم ،

مگ ناگراتس  هک  دسر  یم  رظن  هب  اجنآ  رد  هک  میروخ  یم  رب  یقطانم  هب  هاگ  هگ  دنراد .
زاگ و زا  ییاهربا  اه ، یباحس  نیا  دنیوگ . یم  کیرات  یباحس  ار  قطانم  نیا  دنا . هدش 

هنیمز ناگراتس  ام و  نیب  دنرت و  مکارتم  ناگراتس  نیب  هدنکارپ  قیقر  داوم  زا  هک  دنرابغ 
، دیامن یم  روبع  اهربا  نیازا  یکی  نایم  زا  رود  رایسب  ناگراتس  رون  هک  یتقو  دنراد . رارق 
رون یمک  رادقم  هک  يروط  هب  دنوش ، یم  فیعضت  رابغ  زیر  تارذ  ۀلیسو  هب  هدش و  شخپ 

. دننام یم  ناهنپ  ام  دید  زا  هنیمز  ناگراتس  نیاربانب ، دنک . یم  روبع  نآ  زا 
***

؟ تسا یباحس  هنوگچ  يا  هرایس  یباحس  - 90

هیبش مینک  هاگن  نآ  هب  پوکسلت  اب  رگا  هک  تسا  یکچوک  یباحس  يا ، هرایس  یباحس 
باختنا اه  یباحس  هنوگنیا  يارب  لشره  مایلیو  هک  تسا  یمان  نیا  تسا و  هرایس  کی  هب 

یباحس کی  درک . هجوت  اه  یباحس  نیا  هب  هک  دوب  یسانشرتخا  نیتسخن  يو  دومن .
هب بیهم  بیرخت  کی  رثارب  هراتس  زکرم  رد  هک  تسا  طاسبنا  لاحرد  زاگ  زا  يرـشق  هکلب  درادن ، هرایـس  هب  یطبر  چیه  عقاورد  يا ، هرایس 

زا يرایسب  تسا . هتفای  ناروف  نوریب 
ًانیقی تسا . رتخا  ون  کی  ةدنامزاب  يا  هرایس  یباحس  هک  دنرواب  نیا  رب  ناسانشرتخا 

يا هرایس  ياه  یباحس  زا  یضعب  نورد  ناگراتس  هکنیا  رب  ینبم  تسا  دوجوم  يدهاوش 
دیفس ياه  هلوتوک  ۀلحرم  هب  ندش  کیدزن  لاحرد  تسا  نکمم  دنتسه و  ریپ  یلیخ 

تروص رد  يا  هقلح  یباحس  زا  تسا  ترابع  يا  هرایس  یباحس  نیرتروهشم  دنشاب .
یمور و گنچ  ياماگ  اتب و  ناگراتس  نیب  هک  تسا  هقلح  کی  هب  هیبش  هک  گنچ  یکلف 

کچوک ياه  پوکسلت  اب  یباحس  نیا  دراد . رارق  عقاو ) رسن  ) اگو ةراتس  زا  رود  نادنچ  هن 
زا 50 شیب  ۀناهد  اب  یپوکسلت  هب  زاین  يزکرم  ةراتس  ندید  يارب  اما  تسا ، تیؤر  لباق 

. دراد رارق  يرون  لاس  ۀلصاف 1400  رد  یباحس  نیا  میراد . رتم  یتناس 
**

؟ میهد صیخشت  یباحس  زا  ار  ناشکهک  کی  میناوت  یم  هنوگچ  - 91

دنوش یم  هدید  پوکسلت  رد  هک  یماگنه  هب  اه  ناشکهک  اه و  یباحس  زا  يرایسب 
نامز يارب  ناسانش  هراتس  لیلد ، نیمه  هب  دنسر . یم  رظن  هب  رگیدکی  هیبش  یلیخ 
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یم رگید  ياه  ناشکهک  دوجو  دروم  رد  لشره  مایلیو  هچنآ  هک  دندوبن  نئمطم  ینالوط 
اب ییاه  سکع  نتفرگ  یباحس ، زا  ناشکهک  صیخشت  قیرط  کی  دشاب . تسرد  دیوگ 

نایامن کیدزن  ياه  ناشکهک  لخاد  ناگراتس  ات  تسا  گرزب  یلیخ  ياه  پوکسلت 
ياهزاگ اه  یباحس  هک  ییاجنآ  زا  دشاب . یم  امن  فیط  زا  هدافتسا  رگید  شور  اما ، دندرگ .
فیط هک  یلاحرد  دنشاب . یم  نشور  طوطخ  فیط  ياراد  نیاربانب ، دنتسه ، نشور  يربا 

ار هراتس  اهدرایلیم  ياه  فیط  اریز  ) تسا کیرات  طوطخ  اب  هتسویپ  یفیط  ناشکهک ، کی 
. دنک یم  قرف  یباحس  فیط  اب  ًالماک  نیاربانب ، و  دنک ) یم  بیکرت  مه  اب 

****

؟ دنتسه رود  ردقچ  اه  ناشکهک  - 92

ناکما دنشاب ، اهنآ  ندید  هب  رداق  گرزب  ياه  پوکسلت  هک  اجنآ  ات  اه  ناشکهک  تیؤر 
يرون لاس  ًابیرقت 160.000  هک  میراد  ینالژام  ياهربا  ام  فرط ، کی  رد  تسا . ریذپ 

ناشکهک 295 رگید  فرط  رد  دراد و  هلصاف  - C هک دراد  رارق  اوع  یکلف  تروص  رد   3
، ناشکهک ود  نیا  نیب  ۀلصاف  رد  دراد . هلصاف  يرون  لاس  نویلیم  زا 5000  شیب 

نیا زا  یـضعب  دـنیوگ . یم  رازاوک  اهنآ  هب  هک  دـنراد  دوجو  زین  يرگید  مارجا  دنـشاب . هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  يرگید  ياه  ناشکهک 
رد دنشاب و  رترود  دنسر  یم  رظن  هب  اهرازاوک 

درایلیم هک 5  ییاجنآ  زا  دنشاب . هتشاد  رارق  رتشیب  یتح  ای  يرون  لاس  درایلیم  ۀلصاف 9 
ناشکهک 295 رون  ات  دشک  یم  لوط  يرون  لاس  - C هک يرون  نیاربانب  دسرب ، ام  هب   3

. تسا هدش  لیسگ  نیمز  ندمآ  دوجو  هب  زا  لبق  مینک  یم  تفایرد  رضاح  لاح  رد 
****

؟ دنتسه نس  مه  اه  ناشکهک  ۀمه  ایآ  - 93

تبسن ام  هچرگا  دنشاب ، یتوافتم  ياه  نس  ياراد  اه  ناشکهک  هک  دسر  یم  رظن  هب 
هک ییاه  ناشکهک  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچمه  میرادن . نانیمطا  عوضوم  نیا  هب 

هک یلاحرد  دنشاب ، رت  ناوج  دنتسه  هراتس  يرت  مک  دادعت  زاگ و  يدایز  رادقم  ياراد 
نسم ًالامتحا  دنراد  یمیدق  ناگراتس  يدایز  دادعت  دنتسه و  زاگ  دقاف  هک  ییاه  ناشکهک 

یتلاح رد  یتسیاب  دنرادن  يزاگ  چیه  هک  رکیپ  لوغ  يوضیب  ياه  ناشکهک  دنتسه . رت 
یبآ ياه  هراتس  دوجو  مدع  دشاب و  هدش  هراتس  هب  لیدبت  اهنآ  ياهزاگ  ۀمه  هک  دنشاب 

نشور  O و B یگدنز ۀخرچ  ًاریخا  مجح  رپ  ناگراتس  ۀمه  هک  تسا  عوضوم  نیا  رگنایب 
زیچ ره  ینورتون و  ياه  هراتس  دیفس ، ياه  هلوتوک  تروص  هب  دنا و  هدرک  يرپس  ار  دوخ 

ناکما نیا  دشابن . یگداس  نیا  هب  تسا  نکمم  هیضق  لاح  ره  هب  اما ، دنا . هدمآ  رد  رگید 
دنا هدمآ  دوجو  هب  يرتشیب  تعرس  اب  يوضیب  ياه  ناشکهکرد  ناگراتس  هک  دراد  دوجو 
زا یضعب  رد  زاگ  نادقف  هک  يوحن  هب  ام ، ناشکهک  ریظن  یچیپرام  ياه  ناشکهک  رد  ات 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1013 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابن لاس  رظن  زا  اهنآ  رتشیب  نس  ةدنهد  ناشن  ًاموزل  تسا  نکمم  اه  ناشکهک 
ناشکهک هک  دسر  یم  رظن  هب  اما ، دریگ  تروص  هنیمز  نیا  رد  یتسیاب  يرتشیب  تاقیقحت 

. دیشروخ نس  ربارب  ود  دودح  رد  يزیچ  دشاب ، هتشاد  نس  لاس  درایلیم  دودح 10  رد  ام 
***

؟ تسا طاسبنا  لاحرد  ملاع  هک  میمهف  یم  هنوگچ  - 94

دش هجوتم  انوزیرآ  رد  لوال  ۀناخ  دصر  رد  رفیلسا  ما  يو - 1298 ش ). لاس 1920 م ( رد 
رد رگید  ياه  ناشکهک  ۀمه  رگید ، ناشکهک  ود  یکی  ادموردنآ و  ناشکهک  زج  هب  هک 

تعرس اب  اهنآ  هک  تسا  نیا  ةدنهد  ناشن  نیا  ددرگ و  یم  هدهاشم  ییارگ  زمرق  ناشفیط 
تفریذپ و تروص  لباه  زا  لبق  تادهاشم  نیا  دنتسه . ام  زا  ندش  رود  لاحرد  دایز 

ار دوخ  تاقیقحت  لباه  دنتسه . ام  متسیس  زا  جراخ  ییازجم  يا  هراتـس  ياه  متـسیس  ًاعقاو  مارجا  نیا  هک  دوب  عوضوم  نیا  رگ  نایب  ًانئمطم 
دهد ناشن  تسناوت  ًاتیاهن  داد و  همادا 

ياه ناشکهک  ۀمه  دنهد ، یم  لیکشت  ار  یلحم  هورگ  هک  ییاه  ناشکهک  زج  هب  هک 
اه تعرس آ“ دنریگ  یم  هلصاف  ام  زا  رتشیب  هچره  دنتسه و  ام  زا  ندش  رود  لاحرد  رگید 

دش هعلاطم  نسیموه  لباه و  ۀلیسو  هب  هک  یناشکهک  لاثم ، ناونع  هب  ددرگ . یم  رتدایز 
یلاحرد تسا ، تکرح  لاحرد  هیناث  رد  رتمولیک  تعرس 40.000  اب  هک  دیسر  یم  رظن  هب 

لاحرد لبق  ربارب  شش  تعرس  اب  هک  دهد  یم  ناشن  ار  یمارجا  ریخا  تادهاشم  هک 
ادج لاح  رد  ًامئاد  یتسیاب  دنتکرح ، لاحرد  تروص  نیا  هب  اه  ناشکهک  نوچ  دنتکرح .

طاسبنا لاح  رد  ملاع  لک  هک  تسا  عوضوم  نیا  ةدنهد  ناشن  نیا  دنشاب و  مه  زا  ندش 
. تسا

؟ دش زاغآ  هنوگچ  ناهج  میناد  یم  ایآ  - 95

ییاه هیرظن  ناسانش  هراتس  اما ، تسا . موجن  رد  اهزار  نیرت  گرزب  زا  یکی  زونه  نیا 
رد تفای و  هعسوت  هنوگچ  دش ، زاغآ  هنوگچ  ناهج  دنهد  حیضوت  دننک  یم  یعس  هک  دنراد 

، دیامن یم  ثحب  لئاسم  نیا  دروم  رد  هک  موجن  زا  يا  هخاش  تشاد (. دهاوخ  هچ  هدنیآ 
رگیدکی زا  ندش  رود  لاحرد  اه  ناشکهک  نوچ  دوش .). یم  هدیمان  یسانش  ناهیک 

بقع هب  یلیخ  رگا  دنا و  هدوب  رت  کیدزن  مه  هب  ًالبق  هک  دسر  یم  رظن  هب  دنتسه 
کی 1308 ش ،) لاس 1930 م ( رد  دنا . هدوب  عمج  اج  کی  رد  تسیاب  یم  همه  میدرگرب 

دیاش ) ادتبا رد  ملاع  رد  دوجوم  داوم  ۀمه  هک  درک  داهنشیپ  رتیامل  جروج  مان  هب  یکیژلب 
ار نآ  وا  هک  هدوب  یکچوک  ةدرشف  مرج  تروص  هب  لبق ) لاس  درایلیم  زا 20  شیب  متا » 

هیلوا ات «  دشاب  هتشاد  دوجو  هدام  یفاک  ةزادنا  هب  تسیاب  یم  هک  درک  یم  رکف  وا  دیمان .
رجفنم یتسیاب  هیلوا  متا  هک  دوب  نیا  رب  وا  روصت  دروآ . دوجو  هب  ار  ناشکهک  رازه  اهدص 

هک هدروآ  دوجو  هب  ار  ییاه  ناشکهک  ًاتیاهن  ناهج ، ۀمه  رد  ندش  شخپ  اب  دشاب و  هدش 
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يزیچ هک  دنرواب  نیا  رب  ناسانش  هراتس  زا  يرایسب  هزورما  میتسه . اهنآ  دهاش  هزورما  ام 
راجفنا کی  رثا  رد  ناهج  دشاب و  هداتفا  قافتا  یتسیاب  درک  داهنشیپ  رتیامل  هچنآ  هیبش 

رد ملاع  داوم  ۀمه  یتقو  دشاب . هدش  ثداح  داتفا ، قافتا  لبق  لاس  اهدرایلیم  هک  گرزب 
هتشادرب ار  اه  شبات  هدام و  يدایز  رادقم  هک  هدوب  لعتـشم  مرگ و  هداعلا  قوف  يا  هلولگ  تروص  هب  یتسیاب  دندوب  عمج  هدرـشف  مرج  کی 

نتخیر نوریب  راجفنا و  زا  دعب  تسا .
ناگراتس نآ  زا  دعب  دندرک و  نتفرگ  لکش  هب  عورش  اه  ناشکهک  اهنآ ، ندش  درس  داوم و 

زا اه  شبات  دشاب ، حیحص  هیرظن  نیا  هچنانچ  دندمآ . دوجو  هب  اه  ناشکهک  رد  تارایس  و 
ياه شبات  تروص  هب  زین  هزورما  دنشاب و  هدش  شخپ  ملاع  رد  یتسیاب  نیشتآ  پوت  نیا 

ياه هورگ  ۀلیسو  هب  اه  شبات  نیا  زیخا  ياه  لاس  رد  دندرگ . هدهاشم  ویوورکیم 
، دشاب ندش  طسبنم  لاحرد  ناهج  رگا  تسا . هدیدرگ  فشک  ناسانش  هراتس  زا  يددعتم 

تعرس ندرک  مک  لاحرد  اه  ناشکهک  یتسیاب  ینارگ  دوجو  لیلد  هب  تروص  نیا  رد 
رثا تروص  نآ  رد  هک  دنوش ، فقوتم  ًاتیاهن  اه  ناشکهک  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  دنشاب .
مرج لیکشت  هرابود  هکنیا  ات  دنوش  رگیدکی  بذج  هرابود  اهنآ  ات  دش  دهاوخ  ثعاب  ینارگ 
خر رگید  گرزب  راجفنا  کی  هک  دندقتعم  ناسانش  هراتس  زا  یضعب  . دنهدب ار  هیلوا  ةدرشف 

ملاع یناسون  ۀیرظن  هب  هدیقع  نیا  دش . دهاوخ  طسبنم  رگید  راب  کی  ناهج  داد و  دهاوخ 
لیوه دلگ و  يدنوب ، طسوت  شیپ  لاس  دودح 40  رد  هک  رگید  ۀیرظن  کی  تسا . روهشم 

تسا نکمم  هک  دنیوگ  یم  اهنآ  تسا . تخاونکی  ای  تباث  تلاح  ۀیرظن  دش ، داهنشیپ 
، رگیدکی زا  اه  ناشکهک  ندش  رود  اب  دشاب . هتشادن  ییاهتنا  ادتبا و  زگره  ناهج 

هچرگا هک  يوحن  هب  دندرگ ، اهنآ  نیزگیاج  ات  دنوش  قلخ  يرگید  ياه  ناشکهک 
. دنام یقاب  تباث  هشیمه  ناهج  لکش  اما  دنتفای ، رییغت  يدارفنا  روط  هب  اه  ناشکهک 

هب لاح  رد  ًامئاد  یتسیاب  يدیدج  داوم  تروص  نیا  رد  دشاب ، حیحص  هیرظن  نیا  هچنانچ 
ار هیرظن  نیا  ناسانش  هراتس  زا  يرامش  تشگنا  دادعت  هزورما  دنشاب . اضف  رد  ندمآ  دوجو 

ییاهن ۀیرظن  ناونع  هب  زین  ار  گرزب  راجفنا  ۀیرظن  یتح  میناوت  یمن  ام  اما  دنراد ، لوبق 
. میریذپب لوبق  لباق 

*

؟ تسا ردقچ  ناهج  نس  -96

دوجو هب  گرزب  راجفنا  کی  رثا  رب  دنراد  هدیقع  مدرم  زا  يرایسب  هک  نانچنآ  ملاع  رگا 
تعرس ام  رگا  میروآ . تسد  هب  ار  هثداح  نیا  عوقو  نامز  میناوت  یم  ام  دشاب ، هدمآ 

هتشاد ار  اهنآ  ۀلصاف  نینچمه  میروآ و  تسد  هب  دنتکرح  لاح  رد  هک  ار  اه  ناشکهک 
نیا هک  ار  ینامز  ات  مییامن  میسقت  ناشتعرس  رب  ار  اهنآ  ۀلصاف  یتسیاب  طقف  میشاب ،

دودـح رد  ناهج  نس  تروص  نیارد  دـشاب ، اب  ربارب  لباه  تباث  رادـقم  رگا  میروآ . تسد  هب  دـنا  هدوب  عمج  هطقن  کی  رد  اـه  ناـشکهک 
H=100 Km/sec/Mpc 10.000
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ار ملاع  نس  ریخا ، ياه  يریگ  هزادنا  زا  یضعب  تسا . لاس  درایلیم  هد  ای  لاس  نویلیم 
ات نیب 10  ملاع  نس  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  اما ، دننک  یم  ناونع  نیا  زا  رتشیب  يردق 

. دشاب لاس  درایلیم   20
**

؟ تسا ردقچ  ناهج  تعسو  - 97

ياه هیرظن  نونک  ات  دنتسناد  یم  ناهج  زکرم  ار  نیمز  هک  هیلوا  ندمت  ياهزور  زا 
زگید ساموت  مهدفه  نرق  رد  تسا . هتفای  رییغت  يدایز  رادقم  هب  ناهج  ةزادنا  هب  طوبرم 

تابساحم دراد . همادا  تیاهن  یب  ات  تهج  رهرد  تسا و  دودحمان  ناهج  هک  درک  داهنشیپ 
جیاتن اما  تسا ، يرون  لاس  لقادح 7500  ناشکهک  تعسو  هک  داد  ناشن  لشره  مایلیو 

ناشکهک کی  ات  هلصاف  دهد . یم  ناشن  يرون  لاس  ًابیرقت 100.000  ار  ناهج  رطق  ریخا 
31 ادموردنآ ، ) رگید  M  ،) یم نونکا  ام  دش و  يریگ  هزادنا  1301 ش ). لاس 1923 م (. رد 

ناشکهک میناوت  یم  ام  هزورما  تسا . ام  زا  يرون  لاس  هلصاف 2.200.000  نیا  هک  میناد 
دنراد و هلصاف  ام  اب  يرون  لاس  درایلیم  زا 5  شیب  مینک  یم  رکف  هک  مینیبب  ار  ییاه 

نیا زا  رترود  دسر  یم  رظن  هب  هک  دنهد  یم  ناشن  ار  ییایشا  زین  اه  پوکسلت  ویدار 
نیا لح  هار  کی  تسا . راوشد  رایسب  ییاه  تفاسم  نینچ  ۀبساحم  هتبلا  دنشاب . تفاسم 

لباه نوناق  زا  هدافتسا  اب  مییامن و  يریگ  هزادنا  ار  ناشکهک  کی  ییارگ  زمرق  هک  تسا 
ندش رود  لاحرد  تعرس  نیا  اب  هک  دشاب  یتفاسم  هچ  رد  یتسیاب  ناشکهک  مییوگب 
نکمم اهرازاوک ) ) یصاخ مارجا  هک  دنا  هداد  ناشن  ناسانش  هراتس  قیرط  نیا  هب  تسا .

راجفنا ۀیرظن  هچنانچ  دنشاب . هتشاد  هلصاف  ام  اب  يرون  لاس  درایلیم  زا 8  شیب  تسا 
لاس درایلیم  زا 10  شیب  تسا  نکمم  ناهج  عاعش  تروص  نیارد  دشاب ، حیحص  گرزب 

لاحرد تهج  ره  رد  عاعش  نیا  هک  میشاب  نئمطم  میناوتیمن  ام  لاح ، ره  هب  دشابن . يرون 
. دشابن شرتسگ 

***

؟ تسا مادک  هدش  هتخانش  ناشکهک  نیرترود  - 98

. تسا ماجنا  لاحرد  يدیدج  تایفشک  ًامئاد  هکارچ  تسا  راوشد  یلاؤس  نینچ  هب  خساپ 
رد دراد . هلصاف  يرون  لاس  درایلیم  زا 5  شیب   295 اه ، ناشکهک  نیرترود  زا  یکی  ًانئمطم  اـما   C هک دـشاب  یم  اوع  یکلف  تروص  رد   3

، دیآ یم  رد  ریرحت  هب  هتشون  نیا  هک  ینامز 
رازاوک 172 نیرترود   OQ 5 اب ربارب  شا  ییارگ  زمرق  هک  تسا  نادب /  نیا  تسا .  3

جوم 5 لوط  ياراد  یفیط  طوطخ  هک  تسانعم  مرج /  هک  تسا  یتلاح  زا  رتدنلب  ربارب   4
رون و تعرس  دصرد  اب 91  ربارب  ندش  رود  تعرس  ةدنهد  ناشن  رما  نیا  دشاب . نکاس 

یعیبط رادقم  زا  هدافتسا  اب  .) دشاب یم  يرون  لاس  درایلیم  زا 9  شیب  يا  هلصاف   H ).
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***

؟ تفای دهاوخ  شرتسگ  هشیمه  يارب  ملاع  ایآ  - 99

ناهج هک  تفر  یم  راظتنا  تروص  نیا  رد  دوب ، تسرد  تخاونکی  تلاح  ۀیرظن  هچنانچ 
ناشکهک دندرگ و  یم  ادج  مه  زا  اه  ناشکهک  هک  اریز  دهد . همادا  ندش  طسبنم  هب 

ای دیآ : یم  دوجو  هب  تلاح  ود  گرزب  راجفنا  ۀیرظن  اب  دنوش . یم  لیکشت  دیدج  ياه 
نآ رد  دوش و  یم  فقوتم  هرخآلب  هکنیا  ای  دبای و  یم  همادا  هشیمه  يارب  ملاع  طاسبنا 

ملاع طاسبنا  دراد . یم  زاربا  یناسون  ۀیرظن  هک  نانچمه  ددرگ ، یم  ضبقنم  ملاع  تروص 
ینامز اهنت  اما  دوش ، دنک  رگید  ناشکهک  رب  ناشکهک  ره  یشنارگ  رثا  لیلد  هب  یتسیاب 

هک تسا  نیا  هلأسم  دیامن . زواجت  ینیعم  دح  زا  ملاع  رد  هدام  رادقم  هک  دوش  یم  فقوتم 
مینیبب و ار  اه  ناشکهک  میناوت  یم  ام  دراد . دوجو  ناهج  رد  هدام  رادقم  هچ  میناد  یمن  ام 

داوم ۀمه  هکنآ  طرش  هب  دراد ، دوجو  هدام  رادقم  هچ  ًابیرقت  مینزب  سدح  میناوت  یم 
عوضوم نیا  رگنایب  ریخا  تادهاشم  اما ، دشاب . اه  ناشکهک  لکش  هب  ناهج  رد  دوجوم 

. دشاب هتشاد  دوجو  اه  ناشکهک  نیب  یعرم  ریغ  ةدام  يدایز  رادقم  تسا  نکمم  هک  تسا 
هشوخ ياضعا  ندوب  رادیاپ  يارب  هک  دنراد  دوجو  یناشکهک  ياه  هشوخ  لاثم ، ناونع  هب 

نیا رد  یعرمان  ةدام  دوجو  هب  هکنیا  رگم  دننک ، تکرح  هزادنا  زا  شیب  تعرس  اب  یتسیاب 
تاعلاطم دوش ، هداد  خساپ  لاؤس  نیا  هکنیا  زا  لبق  میوش . لئاق  یناشکهک  ياه  هشوخ 

. دریگ تروص  دیاب  يرتشیب 
**

حیحص ملاع  دروم  رد  هیرظن  مدک  مییوگب  میناوت  یم  هنوگچ  - 100

؟ تسا
رد اه  ناشکهک  دادعت  هکنیا  لوا  دراد : یم  نایب  ار  بلطم  هس  تخاونکی  تلاح  ۀیرظن 

روط هب  یتسیاب  دـنتکرح  لاحرد  نآ  اب  اـه  ناـشکهک  هک  یتعرـس  هکنیا  مود  و  تسا ، ناـسکی  ملاـع  ياـج  ره  رد  اـضف  نیعم  مجح  کـی 
هب دبای  شیازفا  هلصاف  اب  تخاونکی 

تمسق رهرد  هکنیا  موس  و  دوش ، ربارب  ود  زین  تعرس  هلصاف ، ندش  ربارب  ود  اب  هک  يروط 
ۀیرظن مه  رگید ، فرط  زا  مینیبب . ار  ناوج  نسم و  ياه  ناشکهک  دیاب  ام  ناهج  زا 

اه ناشکهک  ًالوا  هک  دنراد  یم  نایب  نینچ  ملاع  یناسون  ۀیرظن  مه  گرزب و  راجفنا 
اب یتسیاب  رود  ياه  ناشکهک  ًایناثو  دنشاب  هدوب  رت  کیدزن  مه  هب  هتشذگ  رد  یتسیاب 

یتسیاب هکنیا  ًاثلاث  کیدزن و  ياه  ناشکهک  ات  دنوش  رود  مه  زا  يرتشیب  تعرس 
هتشذگ رد  اه  ناشکهک  ۀمه  هکاریز  مینیبب  رترود  لصاوف  رد  ار  رت  ناوج  ياه  ناشکهک 
هک دومن  تواضق  ناوت  یم  رود  ياه  ناشکهک  قیقد  تادهاشم  اب  دنا . هدوب  رت  ناوج 

لکشم هداعلا  قوف  یقیقد  تادهاشم  نینچ  ماجنا  اما  تسا . طلغ  اه  هیرظن  زا  کی  مادک 
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ياه ییانشور  اب  ياهرازاوک  ییویدار و  ياه  ناشکهک  دادعت  قیقد  شرامش  تسا .
ناهج تیعضو  هک  دهد  یم  ناشن  فلتخم  ییارگزمرق  اب  ياه  ناشکهک  دادعت  توافتم و 

هک تسانعم  نادب  نیا  تسا . هدوب  توافتم  شا  يزورما  لکش  هب  تبسن  هتشذگ  رد 
ۀیرظن ندش  لطاب  ثعاب  هک  یتادهاشم  دشاب . حیحص  دناوت  یمن  تخاونکی  تلاح  ۀیرظن 

. دنوش یم  هدیمان  يا  هنیمز  يویوورکیم  ياه  شبات  حالطصا  هب  دندیدرگ  تخاونکی 
هزورما یتح  تروص  نیارد  دشاب ، هدمآ  دوجو  هب  گرزب  راجفنا  کی  رثا  رد  ملاع  هچنانچ 

، دندمآ دوجو  هب  هیلوا  راجفنا  رثا  رد  هک  ار  ییاه  شبات  فیعض  ياهرثا  میناوتب  یتسیاب  ام 
سایزنپ و طسوت  1342 ش ) لاس 1965 م ( رد  عون  نیا  زا  تادهاشم  نیلوا  مینیبب .

ۀیرظن ایآ  هکنیا  دندرک . دییأت  ار  بلطم  نیا  زین  يدعب  تادهاشم  تفرگ و  ماجنا  نوسلیو 
. میشاب نئمطم  میناوت  یمن  زونه  هن  ای  تسا  تسرد  ملاع  یناسون  ۀیرظن  ای  گرزب  راجفنا 

. دنا هدوبن  حیحص  اه  هیرظن  نیازا  کی  چیه  یتح  هک  دهد  ناشن  تسا  نکمم  هدنیآ 
***

؟ تسا درس  ردقچ  اضف  - 101

. تسین تباث  ترارح  ۀجرد  ياراد  ًاعقاو  اضف  هکاریز  تسا ، راوشد  لاؤس  نیا  هب  خساپ 
متا شزرل  تعرس  نازیم  يریگ  هزادنا  عقاورد  زاگ  کی  ترارح  ۀجرد  هرمزور ، ۀبرجت  رد 
. دوب دهاوخ  رت  نییاپ  مه  ترارح  ۀجرد  دنشاب ، رتدنک  اه  متا  هچره  تسا . زاگ  نآ  ياه 
رفص تلاح  نیا  دنتسیا و  زاب  تکرح  زا  اه  متا  هک  تسا  ینامز  ترارح  ۀجرد  نیرت  نییاپ 

يزاگ ياهربا  ترارح  ۀجرد  درومرد  میهاوخب  هچنانچ  دتفا . یم  قافتا  دارگ  یتناس  ۀـجرد  رد 273 -  قلطم  رفص  دوش . یم  هدیمان  قلطم 
فارطا رد  هکنیا  هب  هتسب  مینک ، رکف  لکش 

هجرد هد  دنچ  اهنت  اهربا  زا  یضعب  درک . دهاوخ  قرف  هن  ای  دنراد  دوجو  غاد  ياه  هراتس 
دنسر یم  ام  هب  اضف  فلتخم  تاهج  زا  هک  ویوورکیم  وترپ  دنتسه . قلطم  رفص  زا  رت  مرگ 

اضف رد  یترارح  ۀجرد  اب  بسانتم  دنتسه ) گرزب  راجفنا  ةدنام  یقاب  دوش  یم  روصت  هک  ) 
. تسا قلطم  رفص  زا  رتالاب  هجرد  هس  ینعی  نیولک  هس  لداعم 

*
؟ دراد رارق  زیچ  هچ  اه  ناشکهک  نیب  - 102

، تسا یلاخ  اه  ناشکهک  نیب  ياضف  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  ناسانش  هراتس  اه  تدم 
بجعت ياج  تسا . تسد  رد  اهنآ  نیب  هدام  كزان  ۀیال  دوجو  رب  لاد  يدهاوش  نونکا  اما 
ياهربا زا  اه  ناشکهک  هکاریز  تشاد ، یمن  دوجو  اه  ناشکهک  نیب  يا  هدام  رگا  دوب  یم 

اه ناشکهک  دنشاب . هدنام  یقاب  یتسیاب  اهنآ  زا  يرادقم  دنا و  هدمآ  دوجو  هب  زاگ  میظع 
رد دوجوم  ياه  ناشکهک  مییوگب  تسا  رتهب  دنراد . دوجو  يا  هشوخ  لکش  هب  ًالومعم 
هتبلا اه  ناشکهک  نیب  زاگ  دنا . هدمآ  دوجو  هب  يزاگ  ربا  کی  زا  هشوخ  ای  هعومجم  کی 

نویلیم نویلیم  کی  دودح  رد  ام  ناشکهک  رد  زاگ  طسوتم  تظلغ  دشاب . قیقر  یتسیاب 
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دنهد یم  ناشن  تادهاشم  یضعب  هک  یلاحرد  تسا . بعکم  رتم  یتناس  رد  مرگ  موینویلیم 
دوجو اب  تسا ! رادقم  نیا  زا  رتمک  ربارب  لقادح 10.000  یناشکهک  نیب  زاگ  تظلغ  هک 
هدام يدایز  رادقم  ثعاب  یمک  نیا  هب  یتظلغ  یتح  هک  تسا  عیسو  يردق  هب  اضف  نیا 

نیب نژوردیه  زاگ  يرتم  یتناس  وترپ 21  يریگ  هزادنا  رد  یعس  هتبلا  دوش . یم 
هب دراد . دوجو  هدام  نیا  دوجو  رب  لاد  رگید  دهاوش  اما ، تسا  لکشم  رایسب  یناشکهک 

ياه مرج  ياراد  هک  دنشاب  مه  اب  دنناوت  یم  ینامز  یناشکهک  ياه  هشوخ  لاثم ، ناونع 
هدش هتخانش  ياه  هشوخ  زا  یضعب  دنشاب . اه  ناشکهک  رارف  زا  يریگولج  روظنم  هب  دایز 
ياه ناشکهک  نیب  یعرمان  ةدام  يدایز  رادقم  هکنیا  رگم  دنشاب  هتشاد  دوجو  دنناوت  یمن 

زا يا  هعشا  سکیا ، وترپ  زا  هدافتسا  اب  ناسانش  هراتس  ًاریخا  دشاب . هتشاد  دوجو  یعرم 
یناشکهک نیب  زاگ  رثا  رد  دایز  لامتحا  هب  هک  دنا  هدرک  تفایرد  یناشکهک  ياه  هشوخ 

نکمم هدام  يدایز  رادقم  هک  دنروصت  نیا  رب  یتح  ناسانش  هراتس  زا  یضعب  دشاب و  یم 
صخشم یبوخ  هب  هن  ای  دراد  دوجو  یناشکهک  ياه  هشوخ  نیب  يا  هدام  ایآ  هکنیا  دشاب . هتشاد  دوجو  ناهج  رد  هایـس  ياه  هرفحرد  تسا 

هک دسر  یم  رظن  هب  نینچ  اما ، تسین .
. تسین هدام  زا  یلاخ  یعقاو  روط  هب  ملاع  ياجک  چیه 

**

؟ دنام یم  یقاب  نیمز  فارطا  رد  شرادم  رد  هراوهام  کی  هنوگچ  - 103

هک ییاج  لوصا ( مان  هب  شگرزب  باتک  رد  وا  ددرگ . یمرب  نتوین  هب  لاؤس  نیا  حیضوت 
یفاک ردق  هب  جرب  کی  میناوتب  رگا  هک  درک  هراشا  داد ،). حیضوت  ار  دوخ  یشنارگ  ۀیرظن  وا 

مسج نآ  مینک ، باترپ  تعرس  اب  قفا و  اب  يزاوم  ار  یئیش  نآ  يالاب  زا  میزاسب و  دنلب 
، تشاد دهاوخ  همادا  دبا  ات  نآ  تکرح  درک و  دهاوخ  شدرگ  هب  عورش  نیمز  فارطا  رد 

یجرب نینچ  يالاب  رب  امش  هک  دینک  روصت  نونکا  دوش . نآ  عنام  يزیچ  هکنیا  رگم 
دروخرب نیمز  هب  گنس  دینک ، باترپ  قفا  اب  يزاوم  ار  یگنس  امش  رگا  دیا . هداتسیا 

زا يا  هلصاف  رد  گنس  دیهد ، یم  گنس  هب  امش  هک  یتعرس  لیلد  هب  اما ، درک . دهاوخ 
رد دینک  باترپ  يرتشیب  يدنت  اب  ار  يرگید  گنس  رگا  درک . دهاوخ  طوقس  جرب  ياپ 
رد رتمولیک  تعرس 8  اب  ًاقیقد  یگنس  رگا  لاح  درک . دهاوخ  طوقس  رترود  يا  هلصاف 

يا هریاد  رادم  کی  رد  هکلب  دیسر  دهاوخن  نیمز  هب  زگره  گنس  نیا  دینک  باترپ  هیناث 
کی بذج  ندیشک و  لاح  رد  نیمز  ینارگ  يورین  هظحل  رهرد  دیخرچ . دهاوخ  نیمز  رود 

نیمز حطس  هب  هاگ  چیه  هراوهام  دایز ، يدنت  لیلد  هب  اما ، تسا  نیمز  فرط  هب  هراوهام 
رد نیمز  رود  هب  هقلح  کی  تروص  هب  هدش و  مخ  هراوهام  ریسم  یلو  دوش . یمن  کیدزن 

هدش و ادج  نیمز  زا  یگداس  هب  هراوهام  تشادن ، دوجو  نیمز  شنارگ  يورین  رگا  دیآ . یم 
هراوهام کی  هک  یتعرس  داد . یم  همادا  تکرح  هب  اضف  رد  میقتسم  طخ  کی  تروص  هب 

حطس هب  کیدزن  دراد . یگتسب  نیمز  زا  نآ  ۀلصاف  هب  دنامب ، یقاب  رادم  رد  ات  دراد  زاین 
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رد هک  یلاح  رد  دنک ، تکرح  هیناث  رد  رتمولیک  لداعم 8  یتعرس  اب  دیاب  هراوهام  نیمز ،
اهنت نیمز ،) حطس  زا  رتمولیک  ًابیرقت 19.000  نیمز ( زکرم  زا  رتمولیک  ۀلصاف 25.000 

رادم رد  ندنام  يارب  يرتمولیک ، ۀلصاف 384000  رد  هام  تسا . مزال  تعرس  نآ  فصن 
رترود هراوهام  ۀلصاف  هچره  دراد . زاین  هیناث  رد  رتمولیک  کی  دودح  رد  یتعرس  هب  اهنت 

هراوهام کی  لاثم ، يارب  دراد . مزال  شرادم  ندرک  لماک  يارب  يرتشیب  نامز  دشاب ،
، دیامن لماک  ار  شرادم  ات  دشک  یم  لوط  هقیقد  دودح 90  رد  نیمز ، حطس  هب  کیدزن 

ۀلصاف رد  لکش  يا  هریاد  يرادم  رد  هک  هراوهام  هام 3  يارب  هک  یلاحرد  کی /  يارب  دنک . لماک  ار  شرادـم  ات  دـشک  یم  لوط  زور   27
تکرح نیمز  زکرم  يرتمولیک   42000

نامه تسرد  دنک ، یط  ار  نیمز  رود  هب  شرادم  ات  دشک  یم  لوط  تعاس   24 دنک ، یم 
زا هک  یتقو  نیاربانب ، دخرچب . شدوخ  روحم  رود  هب  نیمز  ات  دشک  یم  لوط  هک  ینامز 

ياه هراوهام  زا  دیآ . یم  تکرح  یب  نکاس و  رظن  هب  مینک ، هاگن  هراوهام  هب  نیمز 
. دنشاب طابترا  رد  نیمز  اب  هظحل  ره  رد  ات  دوش  یم  هدافتسا  هلصاف  نیارد  یتارباخم 

**

؟ تسیچ رارف  تعرس  - 104

نیمز زا  ندش  رود  هب  ات  دراد  زاین  امیپاضف  کی  هک  تسا  یتعرس  لقادح  رارف ، تعرس 
. دینک رکف  دنلب  جرب  زا  ایشا  باترپ  دروم  رد  رگید  راب  کی  ددرگنرب . زگره  دهد و  همادا 

رد ددرگ ، باترپ  قفا  اب  يزاوم  هیناث و  رد  رتمولیک  يدنت 8  اب  یمسج  رگا  هک  میناد  یم 
زا 8 شیب  يدنت  اب  ار  مسج  رگا  دیدرگ . دهاوخ  نیمز  رود  هب  لکش  يا  هریاد  رادم  کی 
کی ردهک  درک  دهاوخ  تکرح  لکش  یضیب  رادم  کی  رد  مینک ، باترپ  هیناث  رد  رتمولیک 
هلصاف و نیرتمک   ) ضیضح هب  هطقن  کی  رد  و  نیمز ) زا  هلصاف  نیرتشیب  جوا ( هب  هطقن 

همادا تکرح  هب  لکش  یضیب  ریسم  نیا  رد  مسج  دیسر . دهاوخ  جرب ) عافترا  اب  ربارب 
رگا هک  نیا  ات  دش  دهاوخ  رتدایز  جوا  مینک ، باترپ  ار  مسج  رتدنت  هچره  داد . دهاوخ 
دهاوخنرب زگره  هدش و  جراخ  رادم  زا  مینک ، باترپ  هیناث  رد  رتمولیک  يدنت 11  اب  ار  مسج 
امیپاضف نیمز ، یشنارگ  يورین  لیلد  هب  دوش . یم  هدیمان  رارف  تعرس  يدنت ، نیا  تشگ .

ندیسر يارب  تشگ . دهاوخنرب  زگره  اما  دش ، دهاوخ  هتساک  شتعرس  زا  تکرح  ۀمادا  اب 
زا شیب  یتعرس  اب  يا  هرایس  نیب  ياهرگشواک  لوقعم ، نامز  تدم  کی  رد  ییاجره  هب 

. دنوش یم  باترپ  نیا 
***

؟ تسیچ لیدبت  رادم  - 105

ًالثم رگید ، ةرک  هب  هرک  کی  زا  نتفر  رد  امیپاضف  کی  هک  تسا  يریسم  لیدبت ، رادم 
یم دندوب و  دودحمان  ناوت  ياراد  اه  کشوم  هچنانچ  دنک . یم  یط  خیرم ، هب  نیمز  زا 
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ریسم ات  دندوب  رداق  تروص  نآ  رد  دننک ، تکرح  نشور  روتوم  اب  تدم  مامت  دنتسناوت 
نینچ نیا  تیعضو  اما ، دننک . یط  میقتسم  طخ  تروص  هب  ار  رظن  دروم  ةرک  هب  دوخ 

هب یتعرـس  نانچ  نآ  تدم  نیمه  رد  دیاب  دـننک و  یم  فرـصم  ار  دوخ  تخوس  یمامت  هقیقد  دـنچ  فرظ  يزورما ، ياه  کشوم  تسین .
دنناوتب ار  تفاسم  یقبام  ات  دنروآ  تسد 

هک دننک  لابند  ار  ییاهریسم  دنروبجم  اهنآ  نیاربانب ، دننک . تکرح  یفرصم  ناوت  نودب 
، خیرم هب  ندیسر  يارب  دننک . هدافتسا  تخوس  لقادح  زا  نکمم  دح  ات  تسا و  رت  ینالوط 

اضف يدنت  ددرگ . یم  دیشروخ  رود  هب  نیمز  هک  دریگ  رارق  يرادم  رد  دیاب  امیپاضف  کی 
کی رد  امیپاضف  نیاربانب ، ددرگ و  یم  هفاضا  نیمز  يدنت  هب  نیمز ،) زا  رارف  زا  دعب  امیپ ( 

یم دیشروخ  زا  نآ  رتشیب  ندش  رود  هب  رجنم  هک  ددرگ  یم  دیشروخ  رود  هب  یضیب  رادم 
، دسرب عطاقت  ۀطقن  هب  خیرم  هک  یتقو  دنشاب ، هدش  ماجنا  قیقد  تابساحم  رگا  دوش .

. دش دهاوخ  خیرم  رادم  دراو  امیپاضف 
***

دوخ حیحص  ریسم  رد  ییاضف  رگشواک  کی  ای  هراوهام  کی  هنوگچ  - 106

؟ دریگ یم  رارق 
يروط ار  ییاضف  رگشواک  کی  ای  هراوهام  کی  ناوتب  هک  تسا  مهم  یلیخ  هلأسم  نیا 
هراوهام کی  لاثم ، يارب  دریگ . رارق  شدوخ  حیحص  ریسم  رد  هک  درک  تیاده  اضف  رد 

هدافتسا دروم  یموجن  ياه  فده  يارب  هک  کینرپک  رایس  یموجن  ۀناخدصر  دننام  ینیمز 
تمس هب  قیقد  یلیخ  دیاب  دش ، باترپ  اضف  هب  1351 ش ) لاس 1973 م ( رد  تفرگ و  رارق 

کی تروص ، نیمه  هب  دروآ . تسد  هب  ار  رظن  دروم  تاعالطا  ات  دریگ  رارق  ناگراتس 
ماجنا يارب  دریگ . رارق  رادم  رد  ًاقیقد  دیاب  رنیرام  دننام  يا  هرایس  نیب  ییاضف  رگشواک 

یموجن مارجا  يور  هک  دوش  زیهجت  یساسح  لیاسو  هب  تسا  نکمم  امیپاضف  راک ، نیا 
. ددرگ هدافتسا  امیپاضف  رادم  يارب  يرایعم  ناونع  هب  نیا  زا  دنوش و  لفق  یصاخ 

يارب تسا  نکمم  لیهس ، ةراتس  دننام  نشور  یلیخ  ةراتس  کی  ای  نیمز ، قفا  دیشروخ ،
تکرح يارب  دنریگ . رارق  هدافتسا  دروم  هراوهام ، صاخ  ياهزاین  هب  هتسب  روظنم و  نیا 

راشف ياهروتوم  زا  نیعم ، ریسم  رد  نآ  نداد  رارق  فارطا و  هب  هراوهام  کی  نداد 
هک دنشاب  هدرشف  ياهزاگ  اب  تج  ياهروتوم  تسا  نکمم  اهروتوم  نیا  دوش . یم  هدافتسا 
رد هکنیا  زا  دعب  دخرچب و  دوخ  رود  هب  ندش  باترپ  زا  دعب  هراوهام  ات  دندرگ  یم  ثعاب 

يریگولج هراوهام  ددجم  شخرچ  زا  ات  دنوش  نشور  هرابود  تفرگ ، رارق  صاخ  تهج 
، دوب دهاوخ  شخرچ  لاحرد  دبا  ات  دیآ ، رد  شخرچ  لاح  هب  اضف  رد  يزیچ  یتقو  دننک .

. میرادزاب شخرچ  نیا  زا  ار  نآ  یتروص  هب  هکنیا  رگم 

؟ مینیب یم  تباث  هطقن  کی  رد  هشیمه  ار  یبطق  هراتس  ارچ  - 107
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. دیسر میهاوخ  یبطق  هراتس  هب  يرود  رایسب  هلـصاف  رد  میهد  دادتما  لامـش  تمـس  هب  ار  روحم  نیا  رگا  هک  دخرچ  یم  يروحم  رود  نیمز 
یم زیر  رایسب  هطقن  کی  شخرچ  دننام  دیشروخ  رود  نیمز  شدرگ  رادم  هک  تسا  دایز  ردقنآ  ام  یسمش  هموظنم  زا  یبطق  هرابـس  هلـصاف 

نیمز شخرچ  روحم  دادتما  هتبلا  دید . دهاوخ  دوخ  رس  يالاب  تسرد  ار  یبطق  هراتس  دشاب  هداتسیا  نیمز  لامش  بطق  رد  يدرف  رگا  دنام .
شخرچ روحم  دادـتما  رگید  لاس  ات 2000  هکیروطب  دـخرچ . یم  هریاد  کـی  رود  هلاـس  رازه  هرود 26  کی  رد  تسین و  تباـث  اـضف  رد 

اب نیمز  شخرچ  روحم  دادـتما  هرابود  هلاس  هرود 26000  کـی  زا  سپ  دوش و  یم  متخ  اـگو )  ) عقاو رـسن  ماـن  هب  يرگید  هراتـس  هب  نیمز 
. دوش یم  قبطنم  یلعف  یبطق  هراتس 

؟ دننک یم  هبساحم  ار  نیمز  ات  ناگراتس  هلصاف  هنوگچ  ناسانش  هراتس  - 108

نامز هبساحم  اب  دنتساوخ  یم  ناسانشرتخا  رگا  دسر . یم  يرون  لاس  نارازه  هب  نیمز  ات  اه  هراتس  زا  یخرب  هلـصاف  دیناد  یم  هک  روطنامه 
یم رظتنم  لاس  اهنویلیم  یتح  نارازه و  تسیاب  یم  دنریگب  هزادـنا  ار  اه  هراتـس  ات  نیمز  هلـصاف  جاوما  ای  يرون  ياهوترپ  تشگرب  لاسرا و 

. دندنام
هبساحم ار  رود  ماسجا  هلصاف  یتحار  هب  ناوت  یم  هویـش  نیا  اب  هک  دنا  هتفای  رظنم  فالتخا  مان  هب  يا  هداس  لح  هار  نادیـضایر  نادنمـشناد 

. درک
هاگن نآ  هب  تسار  مشچ  اب  دـیدنبب و  ار  پچ  مشچ  ادـتبا  دـیریگب . دوخ  نامـشچ  لباقم  ار  يدادـم  مینز :  یم  یلاـثم  ادـتبا  رتهب  مهف  يارب 

. تسا هدش  اج  هباج  رتم  یتناس  دنچ  دادم  هک  هدمآ  ناترظن  هب  امتح " دینک . هاگن  نآ  هب  پچ  مشچ  اب  دیدنبب و  ار  تسار  مشچ  دعب  دینک .
. دننک ادیپ  ار  نیمز  زا  دیشروخ  هام و  هلصاف  نآ  لابند  هب  نیمز و  هرک  عاعش  دنتسناوت  ناسانشرتخا  هک  دوب  هداس  شور  نیمه  اب 

. درک هبساحم  ار  اه  هراتس  ات  نیمز  هلصاف  یتحار  هب  ناوت  یم  دیشروخ  ات  نیمز  هلصاف  نتسناد  اب 
رظن هب  دننک  یم  هسیاقم  مه  اب  ار  سکع  ود  نیا  یتقم  دـنریگ . یم  مه  زا  هام  لصاوف 6  هب  سکع  ود  صخشم  هراتس  کی  زا  ناسانشرتخا 
رظن هب  هک  يا  هیواز  فصن  هیواز (  دیشروخ و  ات  نیمز  هلـصاف  نتـشاد  اب  تسا . هدش  اج  هباج  نامـسآ  رد  هجرد  دنچ  هراتـس  هک  دسر  یم 

. درک هبساحم  ار  هراتس  نیا  ات  نیمز  زا  يرون  لاس  دنچ  هلصاف  اروف " ناوت  یم  هداس  یتاثلثم  لومرف  کمک  هب  و  هدش )  اج  هباج  هراتس 

؟ تسیچ یباحس  - 109

. دـنمان یم  ربا ) يانعم  هب   ) یباحـس ار  اهنآ  هک  دـنراد  دوجو  رابغ  زاگ و  زا  یگرزب  ياهربا  يا  هراتـس  نایم  ياـضف  قطاـنم  زا  يرایـسب  رد 
. کیرات یباتزاب و  يرشن - ياهیباحس  دننک : یم  يدنب  هدر  هورگ  هس  هب  ار  اهیباحس 

بجوم غاد  رایـسب  ياه  هراتـس  نیا  دـنراد . اج  ( B ای O یفیط ياه  هدر  زا   ) نازوس رایـسب  هراتـس  نیدـنچ  ای  کـی  يرـشن  ياهیباحـس  رد 
ریغ مشچ  اب  یباحـس  نیا  تسا . رابج  گرزب  یباحـس  هنوگ  نیا  زا  یهجوت  بلاج  هنومن  دنوش . یم  یباحـس  شـشخرد  اهزاگ و  کیرحت 
دایز یباحس  رد  اهزاگ  یلاگچ  هکنیا  ای  دنـشاب  رتدرـس  يرادقم  اه  هراتـس  رگا  دوش . یم  هدید  يرون  مک  دولآ  هم  هدوت  تروص  هب  حلـسم 

نیورپ هشوخ  ياه  هراتس  هک  یباحس  دنمان . یم  یباتزاب  ار  یباحـس  تروص  نیا  رد  دنهد . یم  باتزاب  ار  اه  هراتـس  رون  طقف  اهزاگ  دشاب 
. تسا یباتزاب  عون  زا  هتفرگ  رب  رد  ار 

هدهاشم دنمان . یم  کیرات  ار  یباحس  تهج  نیمه  هب  درادن . رارق  یباحس  یکیدزن  ای  نورد  رد  يا  هراتـس  هنوگ  چیه  مه  دراوم  یخرب  رد 
هراتـس رون  کیرات  ياهیباحـس  دـنریگ . رارق  یباتزاب  ای  يرـشن  ياهیباحـس  لباقم  رد  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  طقف  کیرات  ياهیباحس 
یبسا رس  یباحـس  دنوش . یم  دلوتم  اهیباحـس  نیا  نورد  رد  اه  هراتـس  هک  دنراد  هدیقع  ناسانـشرتخا  دننک . یم  بذج  ار  دوخ  تشپ  ياه 

. تساهیباحس هنوگ  نیا  زا  یهجوت  بلاج  هنومن 
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رد ینعی  دوخ  یگدنز  نایاپ  رد  دیشروخ  دننام  ییاه  هراتس  دنوش . یم  لیکشت  اه  هراتس  زا  اهیباحـس  زا  یخرب  اهیباحـس  هورگ  هس  زا  ادج 
یگدنز دنمان . یم  امن  هرایس  ار  اهیباحـس  نیا  دننکارپ . یم  اضف  رد  یباحـس  تروص  هب  ار  دوخ  وج  ینوریب  ياه  هیال  یخرـس  لوغ  هلحرم 

نآ هک  دنام  یم  اج  هب  راجفنا  زا  يا  هتخیسگ  گرزب و  یباحس  دبای و  یم  نایاپ  يرتخاونربا  يراجفنا  اب  دیشروخ  زا  رتمرج  رپ  ياه  هراتس 
. دنمان یم  يرتخاونربا  راجفنا  هدنامیقاب  یباحس  ار 

؟ تسیچ یباتزاب  یتسکش و  ياهپوکسلت  نیب  قرف  - 110

نیا هب  یتسکش  ياهپوکسلت  عون  نیرت  هداس  دننک . یم  روبع  ییاهیسدع  زا  ینامسآ  مارجا  زا  هدیسر  رون  یتسکش  ياهپوکسلت  راتخاس  رد 
هام اه و  هراتس  دننام  ینامسآ  مارجا  تمس  هب  ور  هک  ار  یسدع  نآ  دریگ . یم  رارق  پوکسلت  هلول  رس  ود  رد  یسدع  ود  هک  تسا  تروص 

مارجا رون  دـنیوگ . یم  یمـشچ  یـسدع  دـنیب  یم  ار  ریوصت  نآ  زا  رظان  هک  ار  يرگید  یـسدع  دـنمان و  یم  یئیـش  یـسدع  دراد  رارق  و ...
زا سپ  اهوترپ  درذگ . یم  یئیـش  یـسدع  زا  يزاوم  ياهوترپ  تروص  هب  لیلد  نیمه  هب  دـسر . یم  ام  هب  يرود  رایـسب  هلـصاف  زا  ینامـسآ 

یسدع کی  رگا  هک  دیشاب  هدرک  هبرجت  مه  امش  دیاش  دنوش . یم  زکرمتم  نوناک  مان  هب  يا  هطقن  رد  دننکش و  یم  یئیـش  یـسدع  زا  رذگ 
هلصاف ار  یئیش  یسدع  نوناک و  نایم  هلصاف  دنک . یم  ینوناک  هطقن  کی  رد  ار  دیـشروخ  ياهوترپ  دیراد  هگن  دیـشروخ  رون  لباقم  رد  ار 
یمـشچ یـسدع  راک  تسین . رییغت  لباق  تسا و  صخـشم  نآ  هزادنا  یپوکـسلت  ره  يارب  هک  دـنمان  یم  پوکـسلت  یئیـش  یـسدع  ینوناک 

. دنک یم  رییغت  ییامنگرزب  هجیتن  رد  تسا و  رییغت  لباق  یمشچ  یسدع  اهپوکسلت  رد  تسا . ریوصت  ییامنگرزب 
رد دنمان . یم  پوکسلت  یلصا  هنیآ  ار  نآ  هک  دنک  یم  ینوناک  هطقن  کی  رد  عمج و  ار  رون  رعقم  هنیآ  کی  یباتزاب  ياهپوکـسلت  رد  یلو 

. دریگ یم  رارق  پوکسلت  هلول  ياهتنا  رد  یلو  دراد . یتسکش  ياهپوکسلت  رد  ار  یئیش  یـسدع  نامه  شقن  هنیآ  نیا  یباتزاب  ياهپوکـسلت 
يرون نامتخاس  فلتخم  یباتزاب  ياهپوکسلت  دسر . یم  یمشچ  یسدع  هب  اجنآ  زا  دبات و  یم  زاب  يرگید  هنیآ  يوس  هب  یلصا  هنیآ  زا  رون 

. درک عادبا  ار  نآ  نوتوین  راب  نیتسخن  هک  تسا  ینوتوین  پوکسلت  اهنآ  هنوگ  نیرت  هداس  دنراد . یتوافتم 

؟ تسیچ رد  هرایس  هراتس و  کی  نیب  قرف  - 111

دوخ زا  ناشزکرم  رد  دایز  رایـسب  يامد  راشف و  ندوب  اراد  لیلد  هب  هک  دنتـسه  میله  نژوردیه و  ياهزاگ  زا  یمیظع  ياه  يوگ  ناگراتس 
زا رتشیب  هک  دنتـسه  يرتشم ) دـننام   ) يزاگ ای  نیمز ) دـننام   ) دـماج درـس و  یمارجا  تارایـس  یلو  . دـننک یم  رـشتنم  اضف  رد  يژرنا  رون و 

. دنتسه شدرگ  رد  دیشروخ  دننامه  یناگراتس  رود  هب  نینچمه  دنرادن و  يرون  دوخ  زا  دنا و  هدش  لیکشت  نیگنس  رصانع 

؟ تسیچ هسیبک  لاس  - 112

ره ینعی  دـنمان . یم  هسیبک  لاس  ار  نآ  هک  دوش  یم  زور  لاس 366  راهچ  ره  تسا  ربارب  تعاس  زور و 6  اب 365  یسمش  لاس  کی  نوچ 
یم تیاعر  نریـشوس  ردـناسکلا  یمور  مجنم  هیـصوت  هب  دادارق  نیا  تسا . هسیبک  مراهچ  لاس  یـسمش و  نآ  لاس  هس  یـسمش  لاس  راهچ 

. دوش
نیلوژ لاس  ار  لاس  نآ  هک  دـننک  یم  هفاضا  يدالیم ) هام  نیمود   ) هیروف هام  هب  راب  کی  لاس  راهچ  ره  ار  زور  نیا  ییاپورا  ياه  میوقت  رد 

. دننک یم  هبساحم  زور  زور 30  ياج 29  هب  ار  دنفسا  هام  تسا  هسیبک  هک  راب  کی  لاس  راهچ  ره  یسراف  میوقت  رد  . دنمان یم 

؟ دهد یم  يور  هچ  دنوش  جراخ  امیپاضف  زا  صوصخم  تازیهجت  نودب  نادروناضف  رگا  - 113

رگا یتح  اما  دریم . یم  نژیـسکا  نودـب  دروناضف  نیمز  وج  زا  جراخ  ياضف  رد  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  نهذ  هب  هک  یعوضوم  نیرت  هداس 
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شهاک اب  تسوا . راظتنا  رد  یموش  رایسب  تشونرس  دنکن  هدافتسا  صوصخم  سابل  زا  یلو  دشاب  هتـشاد  ار  مزال  نژیـسکا  هریخذ  دروناضف 
وج راشف  دننک  یم  راک  نادروناضف  هک  یعافترا  رد  دـنوش . یم  ریخبت  عیرـس  دـنیآ و  یم  شوج  هب  يرتنییاپ  ياهامد  رد  تاعیام  وج  راشف 
هب هیناث  دـنچ  تدـم  رد  اهنآ  ندـب  ياهتفاب  رد  دوجوم  بآ  دنـشاب  هتـشادن  نت  هب  صوصخم  سابل  رگا  لیلد  نیمه  هب  تسا . رفـص  ابیرقت "

. دنام یم  یقاب  ناشناج  یب  کشخ و  مسج  طقف  دوش و  یم  ریخبت  تعرس 

؟ دننز یمن  کمشچ  تارایس  ارچ  - 114

راـچد مه  تارایـس  رون  قفا  یکیدزن  رد  هچرگ  دـسر . یم  رظن  هب  تباـث  تارایـس  رون  دـننز  یم  وسوس  ناـشرون  هک  ناگراتـس  فـالخ  رب 
رد يرون  عاعـش  کت  نیا  دنتـسرف . یم  نیمز  يوس  هب  يرون  عاعـش  کی  اهنت  دنتـسه  رود  رایـسب  اـم  زا  نوچ  ناگراتـس  دوش . یم  ناـسون 
هب نوچ  تارایس  نکیل  دنز . یم  کمشچ  رظن  هب  دسر و  یمن  ام  مشچ  هب  هراتس  رون  يا  هظحل  دوش و  یم  لصو  عطق و  وج  زا  روبع  ماگنه 
اب دروخرب  رد  رون  هتسد  دننک و  یم  لیسگ  نیمز  يوس  هب  رون  ياه  هتسد  هک  دنتسه  ینارون  صرق  کی  نوچمه  دنتـسه  کیدزن  یلیخ  ام 

. دیآ یم  رظن  هب  تباث  ناشرون  دوش و  یمن  یگتسسگ  راچد  نیمز  وج 

؟ تسیچ یکلف  تروص  - 115

یمیدق ناسانـش  هراتـس  دنهد . یم  لیکـشت  ار  صیخـشت  لباق  ياه  هعومجم  هک  دنتـسه  نامـسآ  رد  ناگراتـس  زا  یهورگ  یکلف  تروص 
هزورما 88 دننک . يراذگمان  اه  ههلا  نایادخ و  يا و  هناسفا  تادوجوم  مان  هب  ار  اهنآ  دننک و  ادـیپ  ار  اه  هعومجم  نیا  زا  یـضعب  دنتـسناوت 

ناگراتس اما  دشاب . قلعتم  یکلف  تروص  کی  هب  هراتس  ره  هک  تسا  هدش  میسقت  يروط  نامـسآ  لک  تسا و  هدش  هتخانـش  یکلف  تروص 
کی رد  دینک  یم  هاگن  اهنآ  هب  نیمز  زا  یتقو  هک  دنا  هتفرگ  رارق  يروط  طقف  دنرادن . مه  اب  یطابترا  نادنچ  یکلف  تروص  ره  رد  دوجوم 

. دـنیآ یم  رظن  هب  يرگید  تروص  هب  اه  هعومجم  مینک  هاگن  اهنآ  هب  اضف  رگید  هطقن  کی  زا  هچناـنچ  تسا  یهیدـب  دـنراد . رارق  هعومجم 
. دنراد ام  اب  هک  تسا  يا  هلصاف  زا  شیب  رگیدکی  زا  دنهد  یم  لیکشت  ار  یکلف  تروص  کی  هک  یناگراتس  هلصاف  دراوم  زا  يرایسب  رد 

؟ تسیچ رد  زاب  ياه  هشوخ  يورک و  ياه  هشوخ  نیب  توافت  - 116

ياه هعومجم  يرایـسب  ییاتدنچ و  ای  ییاتود  ياه  هعومجم  اهنآ  زا  یخرب  دنتـسین . اهنت  کت و  دیـشروخ  دننام  ناشکهک  ناگراتـس  همه 
ياه هشوخ  دنوش : یم  يدنب  هدر  هدمع  هورگ  ود  هب  يا  هراتـس  ياه  هشوخ  دنهد . یم  لیکـشت  ار  يا  هراتـس  ياه  هشوخ  مان  هب  يرتگرزب 

. يورک ياه  هشوخ  زاب و 
دنرادن و هراتـس  دص  دنچ  زا  شیب  الومعم " زاب  ياه  هشوخ  اما  دشاب . هتـشاد  هراتـس  رازه  دص  دنچ  تسا  نکمم  گرزب  يورک  هشوخ  ره 

دحاو رد  اه  هراتـس  مکارت  ینعی  دـنرتکیدزن . مه  هب  يورک  ياه  هشوخ  رد  اه  هراتـس  دـنرتکچوک . يورک  ياه  هشوخ  زا  هزادـنا  ظاحل  زا 
یم اهنآ  يرهاـظ  لکـش  زیاـمت  بجوم  هک  تسا  يا  هراتـس  ياـه  هعومجم  نیا  ناـیم  ياـهتوافت  نیرتمهم  زا  یکی  نیا  تسا . رتشیب  مجح 

زا یناـسآ  هب  زین  گرزب  ياهپوکـسلت  اـب  یتـح  هک  تسا  داـیز  يدـح  هب  يورک  ياـه  هشوـخ  زکرم  رد  اـه  هراتـس  مکارت  ـالومعم " دوـش .
. دنوش یم  کیکفت  زین  کچوک  ياهپوکسلت  اب  یتح  زاب  ياه  هشوخ  ياه  هراتس  اما  دنوش . یمن  کیکفت  رگیدکی 

؟ تسیچ لباه  ییاضف  پوکسلت  - 117

پوکسلت اریز  دنهد . رارق  نیمز  رود  هب  يرادم  رد  ار  یپوکسلت  هک  دنتشاد  رس  رد  ار  ایور  نیا  اضف  رصع  زاغآ  زا  شیپ  یتح  ناسانشرتخا 
تیعقاو هب  لاـس 1990  زاـغآ  رد  اـیور  نیا  دـنک . دـصر  ار  ناـهیک  قاـمعا  دـناوت  یم  نیمز  حطـس  رد  يرازبا  ره  زا  رتهب  وج  زا  نوریب  رد 
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هنوگ زا  لباه  پوکـسلت  دهد . رارق  نیمز  رود  هب  يرادم  رد  ار  لباه  يرالد  درایلیم  پوکسلت 5/1  تسناوت  ییاضف  لتاش  کی  تسویپ و 
ياهپوکـسلت هب  تبـسن  دوش و  یم  لرتنک  نیمز  زا  هنایار  اـب  پوکـسلت  نیا  دراد . رطق  رتم  نآ 4/2  یلصا  هنیآ  تسا و  نیرگـساک  یباتزاب 

فیط خرس  ورف  شفنبارف و  شخب  هب  نینچمه  تسا . رتشیب  ینیمز  ياهپوکسلت  هب  تبسن  نآ  کیکفت  ناوت  دراد . هدمع  تیزم  دنچ  ینیمز 
رظن دروم  تقد  اب  ار  رون  دراد و  يورک  ياطخ  لباه  یلـصا  هنیآ  هک  دـش  صخـشم  باترپ  زا  سپ  هاـم  ود  دودـح  تسا . ساـسح  زین  رون 

تیورک ياطخ  پوکسلت  رد  ییاهرازبا  نتشاذگ  راک  اب  هک  دنتفرگ  میمصت  ناسانشرتخا  رایسب  ياهیـسررب  اب  ماجنارـس  دنک . یمن  ینوناک 
. دندرک ریمعت  ار  لباه  ییاضف  پوکسلت  هدومزآ  راک  دروناضف  نیدنچ  لاس 1993  رد  دننک و  حیحصت  ار  نآ 

؟ دنتسه هچ  ریغتم  ناگراتس  - 118

تعاس هب  یتعاس  زا  یتح  ای  رگید و  بش  ات  بش  کی  زا  اهنآ  زا  یضعب  یگدنـشخرد  دنتـسین . تباث  یگدنـشخرد  رظن  زا  اه  هراتـس  همه 
تسا نآ  لقادح  رثکادح و  نیب  ربارب ) دودح 5/2   ) ردق دحاو  کی  دح  رد  ازوجلا  طبا  هراتس  یگدنشخرد  تارییغت  دنک . یم  رییغت  رگید 

خر هراتـس  نیا  هزادنا  رد  رییغت  تلع  هب  ازوجلا  طبا  یجورخ  رون  نازیم  رد  رییغت  دشکب . لوط  لاس  دـنچ  یتح  ای  هام  دـنچ  دراد  ناکما  هک 
ای زور  دنچ  رد  اه  هراتـس  زا  یـضعب  تارییغت  نابرـض و  سکعرب  یلو  درادن  مظنم  يدنور  ازوجلا  طبا  هراتـس  تارییغت  دنچ  ره  دـهد . یم 

دنمان و یم  یـسووافیق  ياهریغتم  ار  اه  هراتـس  لیبق  نیا  درک . هیبشت  هدنز  دوجوم  بلق  شپت  هب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  مظنم  نانچ  هتفه 
یگدنشخرد هک  اه  هراتس  زا  یضعب  تسا . رتشیب  مه  اهنآ  یگدنبات  دشاب  رت  ینالوط  تارییغت  هرود  هچ  ره  هک  تسا  يا  هدعاق  هب  ناشمظن 

عنام هجیتن  رد  يرگید و  ياـفتخا  ثعاـب  اـهنآ  زا  یکی  ینیعم  ياـهنامز  رد  هک  دنتـسه  ییاـه  جوز  عقاو  رد  دـنک  یم  رییغت  رهاـظ  هب  اـهنآ 
تروص زا  لوغلا  هراتـس  دنا  فورعم  یگتفرگ  ییاتود  هب  هک  اهنآ  هدـش  هتخانـش  ياه  هنومن  زا  یکی  دوش . یم  ام  هب  يرگید  رون  ندیـسر 

رگید زا  مه  اـهرتخاون  دوش . یم  مک  هقیقد  تعاس و 49  زور و 20  ره 2  رد  موس  کی  نازیم  اـت  نآ  ینـشور  هک  تسا  شوواـسرب  یکلف 
همادا یگدنـشخرد  هب  يزور  دـنچ  ات  هک  دـنوش  یم  رو  هلعـش  ینارون و  لومعم  زا  رتشیب  راب  نارازه  ناهگان  هک  دنتـسه  يریغتم  ناگراتس 

. دنوش یم  وحم  هتفر  هتفر  دنهد و  یم 

؟ تسیچ اهباهش  اهراد و  هلابند  نیب  توافت  - 119

رایـسب تارذ  عقاو  رد  اهباهـش  دنرگیدکی . زا  ازجم  الماک " ود  نیا  هک  یلاح  رد  دـنریگ  یم  هابتـشا  اهباهـش  اب  ار  اهراد  هلابند  مدرم  یهاگ 
یم وج  اب  كاکطـصا  رثا  رب  دنوش  یم  دراو  نیمز  وج  هب  تارذ  نیا  هک  یماگنه  دنا . هدـنکارپ  تارایـس  نایم  ياضف  رد  هک  دنتـسه  يزیر 

ياهرادـم رد  هک  دنتـسه  زیر  تارذ  رابغ و  خـی و  زا  ییاه  هدوت  اهراد  هلابند  یلو  دـنوش . یم  هدـید  ینارون  ياهدر  تروص  هب  دـنزوس و 
یکیدزن هب  هک  یماـگنه  اـما  تسین . رتمولیک  دـنچ  زا  رتـگرزب  اـهراد  هلاـبند  یلـصا  هتـسه  هزادـنا  دـندرگ . یم  دیـشروخ  رود  هب  ینـالوط 

یم لیکشت  دیشروخ  شبات  تهج  فالخ  يا  هلابند  دوش و  یم  ادج  اهنآ  رابغ  زاگ و  دیشروخ  دیدش  شبات  لیلد  هب  دنـسر  یم  دیـشروخ 
. دسرب رتمولیک  اهنویلیم  هب  نآ  لوط  تسا  نکمم  هک  دوش 

؟ درک عارتخا  یسک  هچ  ار  پوکسلت  نیلوا  - 120

زا یکی  تنطیش  يور  زا  يدرگاش  ناتـساد  کی  ربانب  تسا . هدوب  پوکـسلت  عرتخم  نیلوا  یـصخش  هچ  دناد  یمن  متح  روط  هب  سک  چیه 
جرب ناوت  یم  اهنآ  تشپ  زا  هک  تفایرد  راب  نیتسخن  يارب  داد و  رارق  نآ  رگید  یـسدع  لباقم  رد  ار  دوخ  راـک  داتـسا  کـنیع  ياهیـسدع 

سناه طسوت  پوکسلت  الامتحا " هک  میا  هدیقع  نیا  رب  هزورما  لاح  نیا  اب  دنیبب . کیدزن  رایـسب  دراد  رارق  رود  هلـصاف  رد  هک  ار  ییاسیلک 
تسا و هدرک  یم  راک  یـشرپیل  دزن  هدـش  لقن  ناتـساد  درگاش  مه  دـیاش  تسا . هدـش  عارتخا  لاس 1608  رد  يدـنله  زاس  کنیع  یـشرپیل 
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. تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  عادبا  نیا  رابتعا  همه  راک  داتسا 
شتآ هب  ار  نمشد  ياهیتشک  گرزب  ياهیسدع  زا  هدافتسا  اب  الامتحا " اهینانوی  دوب . هدش  هتخانش  میدق  ياهنامز  زا  کنیع  هداس  ياهیسدع 

یم نامگ  تسا و  هدمآ  تسد  هب  لباب  یسانشناتساب  ياهیرافح  زا  تسا  یسدع  هیبش  هک  هدش  هتخانـش  یئیـش  نیرت  یمیدق  دندیـشک . یم 
هب دیدج  عارتخا  نیا  دروم  رد  یسک  دنله  رد  دش . یم  هدافتسا  یلگ  حاولا  طوطخ  ندناوخ  يارب  امنتشرد  هشیـش  ناونع  هب  نآ  زا  هک  دور 

یسدع اب  اریز  دندرک . یم  هدافتسا  یماظن  هحلسا  کی  تروص  هب  طقف  عارتخا  نیا  زا  اهنآ  درک . یمن  رکف  نامـسآ  هدهاشم  هلیـسو  ناونع 
روآ تفگـش  عارتخا  نیا  هب  طوبرم  تاـعیاش  راـبخا و  لاس 1608  رد  دننک . ادیپ  دـنوش  هدـید  هکنآ  نودـب  ار  نمـشد  لحم  دنتـسناوت  یم 

. تفایرد گنج  نامز  رد  ار  هلیـسو  نیا  دربراک  تیمها  زین  وا  دش  ربخ  اب  نآ  زا  هلیلاگ  یتقو  دیچیپ . هقعاص  دننام  اپورا  رـسارس  رد  دـیدج 
تـسد هب  اـیلاتیا  رد  يدـنله  ياهپوکـسلت  زا  یکی  هکنآ  زا  لـبق  یتح  درک . هجوت  زین  نآ  رگید  ياـهدربراک  ناـکما  هب  لاـح  نیع  رد  یلو 

طقف هک  دوب  رتمیتناس  رطق 2/4  هب  یئیش  یسدع  کی  ياراد  هلیلاگ  پوکسلت  نیلوا  تخاس . پوکـسلت  کی  شدوخ  يارب  وا  دسرب  هلیلاگ 
دوب و 33 رتمیتناس  رطق 4/4  ياراد  داد  ماجنا  نآ  اب  ار  دوخ  یموجن  تافاشتکا  وا  هک  یپوکسلت  یسدع  یلو  داد . یم  ناشن  رتگرزب  ربارب   3

. داد یم  ناشن  رتگرزب  ربارب 

؟ تسیچ ناگراتس  قلطم  ردق  زا  روظنم  - 121

هک یماگنه  هراتس  يرهاظ  ردق  زا  تسا  ترابع  قلطم  ردق  درک . نییعت  ار  اهنآ  قلطم  ردق  دیاب  ناگراتس  یعقاو  یگدنشخرد  هسیاقم  يارب 
. دشاب يرون ) لاس   6/32  ) کسراپ ام 10  اب  نآ  هلصاف 

يارعـش قلطم  ردق  دش . یم  هدید  يرهاظ 8/4  ردـق  اب  رون  مک  يا  هراتـس  دـننامه  دوب  ام  زا  رترود  کـسراپ  دیـشروخ 10  رگا  لاثم  يارب 
تسا لوا  ردق  زا  هجاجد  یکلف  تروص  هراتس  نیرتینارون  بند  دراد . رارق  درادناتـسا  هلـصاف  زا  رتکیدزن  مه  نآ  اریز  تسا .  ینامی 5/1 +
تفرگ یم  رارق  درادناتـسا  هلـصاف  رد  رگا  اریز  تسا . يریـش  هار  ناگراتـس  نیرتناشخرد  زا  یکی  هک  دـهد  یم  ناشن  نآ  قلطم  ردـق  یلو 

یم نآ  رون  یتح  دوب و  ینامـسآ  مرج  نیرتینارون  دیـشروخ  هاـم و  زا  ریغ  هب  تروص  نیا  رد  دـش . یم  هدـید  ردق 7 - اب  يا  هراتـس  دننامه 
. دنک داجیا  هیاس  تسناوت 

؟ مینیب یم  ار  هام  زا  یمین  طقف  نیمز  يور  زا  ام  ارچ  - 122

یم دوخ  رود  هب  زین  لماک  رود  کی  اـقیقد " هاـم  ناـمز  نیمه  رد  ددرگب . نیمز  رود  هب  راـب  کـی  اـت  دـشک  یم  لوط  زور  ابیرقت "27  هام 
. دنیبب دناوت  یم  ار  هام  هرک  يور  کی  طقف  نیمز  يور  زا  ناسنا  دهد . یم  ناشن  ام  هب  ار  دوخ  يور  کی  هراومه  هام  تهج  نیا  هب  دخرچ .

لیلد هب  دـناوت  یم  ناسنا  تهج  ره  هب  دـنک . هدـهاشم  تسا  رداق  دـخرچ  یم  هام  رود  هب  دوخ  هنیفـس  اب  هک  يدروناضف  طـقف  ار  هاـم  تشپ 
هدهاشم ار  هام  حطـس  نامز 59 % لوط  رد  نیمز  يور  رد  هام  هدـهاشم  ناکم  رییغت  قیرط  زا  زین  هام و  رادـم  رد  نوگاـنوگ  ياـه  یمظنماـن 

. دوب هتخانشان  الماک " ناسنا  يارب  اضف  هب  رفس  نارود  زاغآ  زا  لبق  هام  حطس  هیقب 41 % دنک .

؟ دنک یمن  طوقس  نیمز  يور  هب  هام  ارچ  - 123

زا دـخرچ  یم  ام  هرایـس  رود  هب  هفقو  یب  تقیقح  رد  هک  ار  هام  ناـسنا  رگا  دـشک . یم  دوخ  يوس  هب  ار  هاـم  دوخ  شنارگ  يورین  اـب  نیمز 
اب تیاهن  رد  تفاتش و  یم  نیمز  تمس  هب  هدنیازف  یتعرـس  اب  هاگنآ  داتـسیا  یم  تباث  یهاتوک  تدم  يارب  طقف  هام  تشاد  یم  زاب  شدرگ 
رد نیمز  رود  هب  تعاس  رد  رتمولیک  ربارب 3659  یتعرس  اب  هیلوا  ياهنامز  نامه  زا  هام  تسین . رـسیم  لمع  نیا  هتبلا  دومن . یم  دروخرب  نآ 

هزادـنا هب  تسرد  هک  دوش  یم  داجیا  جراخ  تمـس  هب  زکرم  زا  زیرگ  يورین  کـی  یـشدرگ  تکرح  نیا  رثا  رد  تسا . هدوب  شدرگ  لاـح 
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هب دـننک  یم  یثنخ  لباقتم  روط  هب  ار  رگیدـکی  رثا  فلاـخم  يورین  ود  نیا  تسا . دراد  شـشک  لـخاد  تمـس  هب  هک  نیمز  شنارگ  يورین 
. دنام یم  یقاب  دوخ  رادم  رب  هراومه  هام  هک  يوحن 

؟ تسیچ هام  ياهایرد  زا  روظنم  - 124

ایرد نیمه  يارب  دیسر و  یم  رظن  هب  سونایقا  لکش  هب  البق " دوش  یم  هدهاشم  هام  حطـس  يور  حلـسم  ریغ  يداع و  مشچ  اب  هک  ییاه  هکل 
هاگچیه هام  نیاربانب  تسین . اوه  بآ و  نتـشاد  هاگن  هب  رداـق  هک  تسا  مک  ردـقنآ  هاـم  هبذاـج  يورین  هک  میناد  یم  هزورما  دـش . هداد  ماـن 

شیپ لاس  اهدرایلیم  اه  هزادگ  نیا  دنتسه . اه  هزادگ  گنس  زا  کشخ  الماک " میظع و  حوطـس  هام  ياهایرد  تسا . هدوبن  سونایقا  ياراد 
سپس تسا . هدیناشوپ  ار  اهنآ  زا  ییاهتمسق  يور  هدش و  ریزارس  هدوب  یناشفشتآ  ياه  هناهد  زا  ولمم  هک  هام  دیفس  حطس  زا  ییاهشخب  رد 

هب هام  ياهایرد  درادن  دوجو  اضف  رد  يدایز  ینامـسآ  مارجا  قباس  دننام  نوچ  رـضاح  لاح  رد  دنا . هدش  درـس  اه  هزادگ  میظع  مجح  نیا 
یناشفـشتآ ياه  هناهد  ياراد  کیرات  قطانم  نیا  هکیروط  هب  دـنوش  یم  عقاو  ییاضف  گرزب  نیـشتآ و  ياه  هلولگ  تباـصا  دروم  تردـن 

. دنتسه یمیدق  دیفس  ياهزادنا  مشچ  هب  تبسن  يرتمک  رایسب 

؟ دنتسه هچ  ینورتون  ناگراتس  دیفس و  ياه  هلوتوک  - 125

رجفنم دوخ  رمع  نایاپ  رد  نیگنس  ناگراتـس  دننک . یم  عفد  ار  دوخ  ینوریب  ياه  هیال  جیردت  هب  ام  دیـشروخ  ننام  یمیدق  ریپ و  ناگراتس 
هب دشاب  هتشاد  نزو  دیشروخ  مرج  زا 4/1  رتمک  هتسه  نیا  رگا  دنام . یم  یقاب  اهنآ  زا  هتخوس  مامت  هتسه  کی  تاقوا  رثکا  هتبلا  دنوش . یم 
مرج هدوت  ماـمت  کـچوک  هرک  نیا  رد  هتبلا  تسا . نیمز  هرک  هزادـنا  هب  کـیدزن  هک  يا  هرک  ینعی  دوش . یم  لیدـبت  دیفـس  هلوـتوک  کـی 

. تشاد دهاوخ  نزو  نت  نیدنچ  دیفس  هلوتوک  هدام  زا  يروخ  ياچ  قشاق  کی  هک  يوحن  هب  دوش  یم  مکارتم  دیشروخ 
هک ییاه  هرک  تروص  هب  اهنآ  دنراد . نزو  دیـشروخ  مرج  ربارب  ات 3  نیب 4/1  هک  تسا  یناگراتـس  هدنامیقاب  تشونرـس  نیا  زا  رت  تفگش 

. تشاد دهاوخ  نزو  نت  نویلیم  دودح 100  يزیچ  دیاش  اهنآ  داوم  زا  بعکم  رتمیتناس  کی  دنشاپ . یم  ورف  دنراد  رطق  رتمولیک  دودح 20 
دنا هدش  هتخاس  یتارذ  زا  لماک  روط  هب  ابیرقت " اهنآ  اریز  دننک . یم  صخـشم  ینورتون  ياه  هراتـس  مان  اب  ار  يا  هراتـس  ياه  هدنامیقاب  نیا 

رایسب مرج  رپ  یلو  کچوک  ياه  هرک  نیا  دنک . هراظن  نامـسآ  رد  ار  يدایز  ینورتون  ياه  هراتـس  دناوت  یم  ناسنا  دنراد . مان  نورتون  هک 
نیا هاگره  دـنراد . يدایز  رایـسب  یناشفا  وترپ  هک  دراد  دوجو  یطاقن  کـچوک  ياـه  هرک  نیا  يور  دـنخرچ . یم  دوخ  روحم  لوح  عیرس 

یشپت عشعشت  رون و  عبنم  کی  نامسآ  رد  ناسنا  عقاو  رد  دوش . یم  تفایرد  يا  هظحل  دیدش و  يرون  دنریگ  یم  رارق  نیمز  فرط  هب  طاقن 
. دنمان یم  زین  رتخا  پت  ار  ینورتون  ناگراتس  تهج  نیا  هب  دنک . یم  هدهاشم  يا  هظحل  ای 

؟ تسیچ هلاچهایس  - 126

مرج ربارب  زا 3  شیب  ینزو  هک  يا  هراتـس  ياه  هدنامیقاب  هدهاشم  اما  دید . ناوت  یم  هراومه  ار  ینورتون  ياه  هراتـس  دیفـس و  ياه  هلوتوک 
اهنآ حطـس  رب  هک  دنـشاپ  یم  ورف  یمکارتم  کچوک و  ناـنچ  ياـهراتخاس  تروص  هب  اـه  هراتـس  نیا  تسین . ریذـپناکما  دـنراد  دیـشروخ 

بذج ار  رون  یتح  زیچ  همه  هک  دوش  یم  دایز  نانچ  تیاهن  رد  شنارگ  يورین  نیا  دوش . یم  امرفمکح  يروصت  لباق  ریغ  شنارگ  يورین 
. دنمان یم  هلاچهایـس  ار  اهنآ  اذل  دید و  ناوت  یمن  لیلد  نیمه  هب  ار  يا  هراتـس  ياه  هدنامیقاب  نینچ  دزادنا . یم  ماد  هب  دوخ  رد  دنک و  یم 

زیچ چـیه  دـنراذگ  یمن  اما  دـنعلبب  دـنوش  یم  اهنآ  کیدزن  هک  ار  ییاهزیچ  مامت  میظع  یبادرگ  نوچمه  زیگنا  تفگـش  ياـهراتخاس  نیا 
. دزیرگب دوش و  اهر  اهنآ  تسد  زا  رون  یتح 

نیا رب  ناسانـشرتخا  دوجو  نیا  اب  درک . هدهاشم  میقتـسم  روط  هب  ار  اهنآ  ناوت  یمن  دـننابات  یمن  دوخ  زا  ییوترپ  چـیه  اه  هلاچهایـس  نوچ 
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رود هک  تفای  نامسآ  رد  ناوت  یم  ار  یناگراتس  لاثم  يارب  دنا . هتفای  ینامـسآ  مارجا  نیا  دوجو  تابثا  يارب  يدهاوش  نیارق و  هک  دنرواب 
یم هراتـس  نیا  زا  ار  يداوم  هاگهاگ  هلاچهایـس  دشاب . هلاچهایـس  کی  دناوت  یم  طقف  عقاو  رد  زکرم  نیا  هک  دنـشدرگ . رد  ادـیپان  يزکرم 

( سکیا هعشا   ) نگتنور ياهوترپ  دنوش  هدیعلب  هلاچهایس  طسوت  هک  نآ  زا  لبق  دنوش و  یم  غاد  ادیدش " داوم  نیا  دنیارف  نیا  رد  هک  دیابر 
. دنمان یم  زین  هدام  گرم  ياوآ  ار  اهوترپ  نیا  دننابات . یم  دوخ  زا 
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اـضف رد  هک  یناـمز  اـت  مارجا  نـیا  دنتـسه . یلقتـسم  ياهرادـم  ياراد  هـک  دـنراد  دوـجو  ینادرگرـس  مارجا  یـسمش ، هموـظنم  ياـضف  رد 
غاد تدش  هب  وج  فلتخم  ياه  هیال  اب  كاکحطـصا  رثا  رب  دنوش  یم  نیمز  وج  دراو  هک  یتقو  دـنوش . یم  هدـناوخ  هراوباهـش  دـننادرگرس 
نیا زا  ییاه  هکت  رگا  باهـش و  دـنزوسب  وج  رد  لـماک  روط  هب  مارجا  نیا  رگا  دنـشخرد . یم  یفلتخم  ياـهگنر  هب  دـنزوس و  یم  هدـش و 
هرایس ردق  زا  رتشیب  - ) زا 4 شیب  يردق  هک  دنتـسه  یمارجا  مه  اه  يوگ  رذآ  دنوش . یم  هدیمان  گنـسباهش  دننک ، طوقـس  نیمز  هب  مارجا 

. دنوش یم  رجفنم  نیمز  حطس  زا  یفلتخم  تاعافترا  رد  هک  دنتسه  ییاه  يوگرذآ  اه ، يوگشتآ  و  دنراد . هرهز )

؟ تسیچ گنسباهش  هدرخ  - 128

لبق اهتدم  هک  تسا  یناراد  هلابند  هدنام  یقاب  اهنآ  ءاشنم  هک  دـنوش  یم  نیمز  وج  دراو  یناهیک  رابغ  گنـس و  نت  دودح 40000  هلاس  ره 
هب داوم  نیا  رتـشیب  دـنزوس . یم  نیمز  وج  رد  هک  دنتـسه  ییاهگنـسباهش  زا  هدـنامیقاب  تارذ  اـی  دـنا و  هدرک  روبع  نیمز  رادـم  یکیدزن  زا 

هموظنم هیلوا  رابغ  زا  هک  تارذ  نیا  یـسررب  دـنیوگ . یم  گنـسباهش  هدرخ  اـهنآ  هب  هک  دنـسر  یم  نیمز  هب  یپکـسورکیم  تارذ  تروص 
. دنراذگ یم  ام  رایتخا  رد  نیمز  يور  تایح  شیادیپ  یگنوگچ  یسمش و  هموظنم  شیادیپ  هرابرد  ار  يرایسب  ياه  هتسناد  دنا  یسمش 

؟ دنوش یم  هدید  یفلتخم  ياه  گنر  هب  اهباهش  ارچ  - 129

اب اه  هراوباهش  هک  یماگنه  هک  تسا  نیا  رما  نیا  لیلد  دیفس . زمرق و  ، یبآ ، درز ، زبس دنوش : یم  هدید  یفلتخم  ياه  گنر  هب  اهباهـش  بلغا 
هب اهنآ  يامد  هدش و  غاد  تدش  هب  وج ، ياهمتا  اب  كاکطـصا  رثا  رب  دـنوش ، یم  نیمز  وج  دراو  هیناث  رب  رتمولیک  ات 75  لداعم 10  یتعرس 

فلتخم ياهزاگ  دـنوش و  یم  باهـش  فارطا  ياهزاگ  کیرحت  ثعاب  دایز  رایـسب  يامد  نیا  دـسر . یم  دارگیتناس  هجرد  زا 2000  شیب 
رتشیب زبس  گنر  لاـثم : يارب  دـنوش . یم  هدـید  یفلتخم  ياـه  گـنر  هب  دـنزوس و  یم  هدـش و  غاد  داـیز  ياـمد  نیا  رثا  رب  وج  رد  دوجوم 

. درز گنر  گنسباهش  رد  دوجوم  میدس  دنک و  یم  دیلوت  یبآ  گنر  نژورتین  دنوش . یم  لیسگ  وج  نژیـسکا  غاد  ياهلوکلوم  زا  اهباهش 
مک باهش  تعرس  هک  یتقو  دنوش . یم  طولخم  مه  اب  اهگنر  نیا  مامت  نوچ  دنوش  یم  هدید  دیفـس  گنر  هب  تعرـس  رپ  ياهباهـش  ًامومع 

. دیآ یم  رد  زمرق  گنر  هب  دوش 
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خیرم و رادم  نیب  اهکرایـس  دنبرمک  رد  دنا . یـسمش  هموظنم  رد  نادرگرـس  ياه  هرایـس  هدرخ  زا  هدش  هدـنک  ياه  هکت  اهگنـسباهش  رتشیب 
يدایز رایسب  دادعت  زورما ، هب  ات  یـسمش  هموظنم  شیادیپ  يادتبا  زا  اهنآ  نایم  یپایپ  ياهدروخرب  هک  دراد  دوجو  اهنآ  زا  یهوبنا  يرتشم ،

اضف رد  لاس  اه  نویلیم  تسا  نکمم  دنوش  یم  هدنک  دوخ  ردام  مسج  زا  یتقو  اهگنس  نیا  تسا . هدرک  داجیا  ار  نادرگرس  ياهگنـس  هکت 
قیبطت هدش  هتخانش  كرایس  دنچ  اب  اهگنسباهش  زا  یخرب  ءاشنم  دنسرب . نیمز  دننام  يا  هرک  هب  یفداصت  روط  هب  هکنیا  ات  دنـشاب  نادرگرس 

نیرت هدـش  هتخانـش  زا  یکی  هک  اتـسو  كرایـس  زا  يوق  رایـسب  لامتحا  هب  تیرکوی  یگنـس  ياهگنـسباهش  لاـثم  روط  هب  تسا . هدـش  هداد 
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رب اهگنس  نیا  دندنمشزرا . ردان و  رایسب  هک  دنـسر  یم  نیمز  هب  خیرم  ای  هام  زا  اهگنـسباهش  زا  یخرب  اما  دنا . هدش  هدنک  تسا  اه  كرایس 
. دنتفا یم  نیمز  شنارگ  ماد  هب  ینادرگرـس  یتدم  زا  سپ  دنوش و  یم  باترپ  اضف  هب  خیرم  ای  هام  حطـس  اب  دیدش  ییاضف  ياهدروخرب  رثا 
ات تسا  هدادن  ماجنا  خیرم  هب  یتشگرب  تفر و  تیرومام  زونه  رـشب  هک  اجنآ  زا  تسا . هدش  ادـیپ  یخیرم  گنـسباهش  زا 30  شیب  نونکات 

. دنا نیمز  يور  یخیرم  ياه  هنومن  اهنت  اهگنس  نیا  دروایب  نیمز  هب  ار  ییاه  هنومن 

؟ تفای ناوت  یم  یقطانم  هچ  رد  رتشیب  ار  اهگنسباهش  - 131

زا یـضعب  رد  اما  تسین . اهنآ  يارب  يرتهب  ناـبزیم  نیمز  زا  ییاـج  دـننک و  یم  طوقـس  نیمز  ياـج  همه  رد  یفداـصت  روط  هب  اهگنـسباهش 
خی فرب و  زا  هدیشوپ  قطانم  نیا  رد  نوچ  درک . ییاسانش  ناوت  یم  رگید  ياج  ره  زا  رت  تحار  ار  اهگنـسباهش  یبطق ، قطانم  دننام  قطانم 

هوالع دننک . ییاسانش  یبوخ  هب  ار  اهنآ  اهتسدرود  زا  دنرداق  نارگوجتسج  تسین و  ینیمز  گنس  زا  یناشن  ینامـسآ  ياهگنـس  زجب  بلغا 
نابزیمزین ناریا  يزکرم  ریوک  نینچمه  انوزیرآ و  يارحـص  اقیرفآ ،  يارحـص  دـننام  کشخ  رایـسب  ياهارحـص  ینـش و  ياهریوک  نآ ، رب 

. دنشاب یم  اهگنسباهش  نتفای  يارب  یبوخ  رایسب 

؟ تسا ردقچ  اهگنسباهش  رمع  - 132

: دراد دوجو  ازجم  ینامز  هرود  راهچ  گنسباهش  ره  یگدنز  رد 
. درذگ یم  نیمز  حطس  رب  گنسباهش  طوقس  زا  هک  تسا  ینامز  تدم  روظنم  ینیمز : نس  - 1

رد هراوباهـش ) تروص  هب  ) نادرگرـس کچوک و  یمرج  دـننام  نآ  یط  هک  تسا  ینامز  تدـم  روظنم  یناـهیک : ياـهوترپ  شباـت  نس  - 2
. دیدرگ یم  دیشروخ  رود  هب  يرادم 

. درذگ یم  گنسباهش  رد  دایز  يامد  هدمع  دادیور  نیرخآ  زا  هک  تسا  ینامز  تدم  روظنم  شیادیپ : نس  - 3
هن عوضوم  نیا  دنا . هدمآ  دیدپ  اه  هراتـس  فلتخم  ياه  هنوگ  لد  رد  میله  نژوردیه و  زج  هب  رـصانع  مامت  ًابیرقت  شیادیپ : لبقام  نس  - 4

يارب شیادـیپ  لبقام  نس  تسا . قداص  ام ) دوخ  ندـب  هلمج  زا  دوش ( یم  تفای  نیمز  رد  هچنآ  ره  دروم  رد  هکلب  اهگنـسباهش  هرابرد  اهنت 
. تسا اه  گنسباهش  ای  تارایس  لیکشت  رد  نآ  تکرش  ات  هراتس  کی  رد  نآ  شیادیپ  نایم  ینامز  هلصاف  رصنع  ره 

؟ دنوش یم  میسقت  عون  دنچ  هب  اه  گنسباهش  - 133

زا ًاتدـمع  یگنـس  ياه  گنـسباهش  ینهآ . یگنـس –  ینهآ و  یگنـس ، دـنوش : یم  میـسقت  یلـصا  عون  هس  هب  یلک  روط  هب  اه  گنـسباهش 
. تسا رت  لکشم  اهنآ  نتفای  لیلد  نیمه  هب  دنا و  هدش  لیکشت  ینیمز  ياهگنس  ياهتاکیلیس  دننامه  ییاهتاکیلیس 

نیدنچ نیاربانب  دنریگ . یم  رارق  یگدزاوه  ضرعم  رد  مک  رایـسب  اهنآ  دنا . هدش  لیکـشت  لکین  نهآ و  زا  ًاتدـمع  ینهآ  ياه  گنـسباهش 
. دننک یم  ظفح  ار  دوخ  هیلوا  لکش  مه  زاب  درذگب  ناشطوقس  زا  هک  مه  اس ل 

يدراوم رد  دوش و  یم  هدید  زلف  هنیمز  رد  یگنس  ياهرولب  اهنآ  رد  دنتسه . اه  گنـسباهش  عون  نیرتردان  ینهآ ، یگنـس –  ياهگنـسباهش 
. دنا هدش  طولخم  مه  اب  زلف  گنس و 

؟ داد صیخشت  ینیمز  ياهگنس  زا  ار  اه  گنسباهش  ناوت  یم  هنوگچ  - 134

دنراد فاص  يا  هیور  اهنآ  زا  يرایسب  دننک . یم  کمک  ام  هب  اهنآ  ییاسانش  رد  لاکشا  نیا  هک  دنراد  ینوگانوگ  ياهلکش  اه  گنسباهش 
كون اب  ار  اهنآ  يور  هکنیا  لثم  دروخ . یم  مشچ  هب  یمیالم  ياه  یگتسجرب  اه و  یگتفرورف  اهنآ  زا  یـضعب  يور  دنزیت . ياه  هبل  دقاف  و 
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هتـسوپ زا  يراثآ  اه  یگتفرورف  نیا  نورد  رد  دـنریگن  رارق  یگدزاوه  ضرعم  رد  ًالماک  اه  گنـسباهش  هک  ینامز  ات  دـنا . هدرـشف  تشگنا 
. دوش یم  هدید  گنسباهش  هدیشوج  هتخوس و 

: دیهد ماجنا  کچوک  شیامزآ  دنچ  دیاب  تسا  گنسباهش  گنس  مادک  هک  دینادب  رایسب  نانیمطا  اب  هکنیا  يارب 
دینک یم  رکف  هک  ار  یگنـس  تـسا . بـعکم  رتمیتناـس  رب  مرگ  لقادح 3/3  اه  گنـسباهش  یلاگچ  دـیریگب . هزادـنا  ار  گنـس  یلاگچ  - 1

. دنک نزو  ار  نآ  هک  دینک  تساوخرد  شورفرهاوج  کی  زا  دیناوت  یم  دوب  کچوک  گنـس  رگا  دینک . نزو  تقد  هب  ار  تسا  گنـسباهش 
یم نوریب  هک  ار  یبآ  رادقم  دیزادنیب . نآ  يوت  ار  گنس  دینک و  بآ  زا  رپ  ار  یفرظ  راک ، نیا  يارب  دینک . هبساحم  ار  گنـس  مجح  سپس 

ار نزو  اح ل  تسا . گنس  مجح  عقاو  رد  هدمآ  تسدب  مجح  دیریگب . هزادنا  تسا ، صخـشم  شمجح  هک  يا  هنامیپ  ای  گنرـس  اب  دزیر ،
شندوب ینامـسآ  لامتحا  دوب  بعکم  رتمیتناـس  رب  مرگ  زا 3/3  رتشیب  گنـس  یلاگچ  رگا  دیآ . تسدـب  یلاگچ  ات  دـینک  میـسقت  مجح  رب 

. تسا رتشیب 
یـسیطانغم تیـصاخ  هچره  نوچ  تسا  یلاحـشوخ  ثعاب  دش ، فرحنم  امن  بطق  هبرقع  رگا  دینک . کیدزن  گنـس  هب  ار  ییامن  بطق  - 2

نیا نم  گنس  نوچ  دش  نم  دوخ  ندموا  دجو  هب  ثعاب  اقیقد  دروم  نیا  . ) تسا رتشیب  دشاب ، گنـسباهش  هکنیا  لامتحا  دشاب  رتشیب  گنس 
!( تشاد ور  تیصوصخ 

یم هدید  يزلف  ناشخرد  ياه  هناد  ای  اه  هگر  یگنـس  ياه  گنـسباهش  رد  دـییاسب . هدابمـس  اب  یمارآ  هب  ار  گنـس  زا  یکچوک  شخب  - 3
عاعش نیا  هک  دینک  تقد  دنا . هداتفا  مه  يور  هک  دنوش  یم  هدید  قارب  ياه  عاعش  تروص  هب  اه  هگر  زین  ینهآ  ياه  گنسباهش  رد  دوش .

ای ییامنگرزب 10  اب  نیب  هرذ  کی  اب  دـیریگن . هابتـشا  ینیمز  ياه  گنـس  ياکیم  ای  زتراوک  ناشخرد  ياه  هگر  اهرولب و  اـب  ار  يزلف  ياـه 
نزوس اب  دنیآ . رظن  هب  يزلف  حوطس  دننام  دیاب  اه  هگر  حطس  دینک . هاگن  اهنآ  هب  فلتخم  يایاوز  زا  دینک و  یـسررب  ار  اه  هگر  نیا  رتشیب ،

. تسا گنسباهش  دایز  رایسب  لامتحا  هب  مه  گنس  دنا و  يزلف  اه  هگر  داتفین ، شخ  رگا  دیشکب . طخ  اهنآ  يور  يزیت 
گنس هتخوس ، يا  هوهق  ياه  گنـس  دینک . هاگن  بوخ  اه  گنـس  هب  هک  دشاب  ناتدای  دیور ، یم  ارحـص  ای  هوک  هب  شدرگ  يارب  رگا  سپ 
گنس دوش و  یم  هدید  هدش  يراکشوج  نهآ  دمجنم  تارطق  دننامه  یتارطق  ناشحطس  رد  هک  یهایـس  ياه  گنـس  لکـش ، یکود  ياه 

. دنشاب ینامسآ  هک  دنراد  لامتحا  دنتسه ، ناش  هثج  زا  رت  نیگنس  هک  ییاه 

؟ تسیچ تیردنکآ  تیردنک و  ياه  گنسباهش  لوردنک و  ياه  هناد  زا  روظنم  - 135

رثا رب  مک  مک  دوجوم  يا  هراتـس  نایم  رابغ  يدیـشروخ ، هیلوا  ربا  رد  دنا . یـسمش  هموظنم  شیادیپ  نارود  زا  هدنامزاب  ثاریم  اه  لوردنک 
دـندرک و داـجیا  ار  یـسمش  هموظنم  هیلوا  ياـه  گنـس  هکت  اـه  هناد  نیا  قاـحلا  تخاـس . ار  ییاـه  هناد  رتـگرزب و  تارذ  ندـش ، مکارتـم 

ياه كولب  هک  دش  يرتمولیک  هد  دنچ  ياه  هرایـس  هدرخ  داجیا  اه و  هرخـص  زا  یخرب  ندـش  رتگرزب  ببـس  اهنآ  نایم  یپایپ  ياهدروخرب 
هناد ياراد  هک  ییاه  گنسباهش  دنوش . یم  میسقت  تیردنکآ  تیردنک و  عون  ود  هب  یگنـس  ياه  گنـسباهش  دنا . هدوب  تارایـس  هدنزاس 

. دنمان یم  تیردنکآ  ار  دنشاب  لوردنک  دقاف  هک  ار  ییاهنآ  تیردنک و  دنتسه ، لوردنک  ياه 

؟ دنراد يدام  شزرا  اه  گنسباهش  ایآ  - 136

داوم مامت  شزرا  یملع ، نیمخت  کی  قبط  دنـشاب . یم  يدایز  رایـسب  یندـعم  داوم  يواح  اه  كرایـس  دـنبرمک  رد  دوجوم  ياه  كراـیس 
نیا جارختـسا  هک  تسین  یکـش  هتبلا  تسا . رالد  درایلیم  لداعم 100  نیمز  يور  ناسنا  ره  يارب  اه  كرایـس  دـنبرمک  رد  دوجوم  یندـعم 

. دراد هنیزه  نیا  زا  شیب  رضاح  لاح  رد  نداعم 
رایسب تاعالطا  داوم  نیا  هک  دنتسه  یندعم  داوم  نیا  زا  يزیچان  رایسب  ریداقم  ياراد  دننک  یم  طوقـس  نیمز  هب  هک  مه  ییاه  گنـسباهش 
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زا یخرب  رد  اـه  گنـسباهش  شورف  دـیرخ و  زکارم  لـیلد  نیمه  هـب  دـهد . یم  رارق  نادنمـشناد  راـیتخا  رد  یـسمش  هموـظنم  زا  ار  يداـیز 
هدش تفای  هزات  مهم  ياه  هنومن  هک  دنا  یـشهوژپ  زکارم  اه و  هزوم  تاقوا  رتشیب  زکارم  نیا  یلـصا  نایرتشم  هک  تسا  هدـش  ریاد  اهروشک 

هب هک  تسا  يزکارم  نـینچ  زا  يا  هنوـمن   www.imo.net و  www.meteorite.com یتنرتنیا یناشن  دننک . یم  يرادـیرخ  ار 
. دیبای یم  اه  گنسباهش  هرابرد  ار  یعماج  تاعالطا  اه  تیاس  نیا  رد  نینچمه  دنزادرپ . یم  اه  گنسباهش  شورف  دیرخ و 

؟ تسیچ جوربلا  ۀقطنم  - 137

رارق نآ  نایم  رد  جوربلا  هریاد  هک  هجرد  دودح 18  يانهپ  اب  نامسآ  رد  تسا  يدنبرمک 
ًابیرقت هک  دننز  یم  رود  دیشروخ  فارطا  یحوطس  رد  تارایس  ۀمه  هک  ییاجنآ  زا  دراد .
رارق نامسآ  رد  جوربلا  هریاد  کیدزن  هشیمه  نیاربانب  تسا ، نیمز  رادم  حطس  اب  يزاوم 
ادیپ جوربلا  هقطنم  رد  یتسیاب  هشیمه  ار  تارایس  هام و  دیشروخ ، لحم  عقاورد ، دنراد .

هک یکلف  تروص  زا 12  دنترابع  هک  دوش  یم  میسقت  جرب  هدزاود  هب  جوربلا  هقطنم  درک .
رد درذگ . یم  جرب  ره  نایم  زا  راب  کی  ًابیرقت  هام  ره  دیشروخ  دنراد و  رارق  هقطنم  نیا  رد 

مدرم یگدنز  رد  يوامس  ماسجا  تکرح  دش  یم  روصت  هک  ینیب  علاط  یناتساب  تاعلاطم 
. دندوب لئاق  جوربلا  هقطنم  يارب  يدایز  تیمها  دراذگ ، یم  رثا 

*

موجن هاگشزومآ 

عیرس ياه  شور  یفرعم 

بش نامسآ 

رد تشهبیدرا 1380  زا 16  ینویزیولت  هعومجم  نیا  شخپ  تسناد . نویزیولت  ياه  هماـنرب  نیرترادـیاپ  زا  یکی  ناوت  یم  ار  بش  نامـسآ 
نشج ار  ینویزیولت  هعومجم  نیا  تمـسق  نیمدصناپ  شخپ  ینویزیولت  هکبـش  نیا  لاس 1386  يادلی  بش  دـش و  زاغآ  امیـس  راهچ  هکبش 

یموجن و عیاقو  رابخا و  یناسر  عالطا  درک . وجتسج  نآ  رامـشرپ  ناگدننیب  بذج  نازیم  رد  دیاب  ار  بش  نامـسآ  يراگدنام  زار  تفرگ .
فیط تسا . هدوب  اهلاس  نیا  لوط  رد  ینویزیولت  هعومجم  نیا  هژیو  درکیور  هداس  نابز  هب  یـسانش  هراتـس  هدـیچیپ  میهافم  ناـیب  ًاـصوصخ 
ناریا یعامتجا  یگنهرف و  هتسجرب  ياه  هرهچ  ات  نالـصحم  نازومآ و  شناد  لماشو  دراد  عیـسو  يا  هنماد  ینویزیولت  همانرب  نیا  نابطاخم 

. دشاب یم  مدرم  هماع  لاح  نیع  رد  و 
هب هداس  نابز  هب  شناد  نیا  یملع ، میهافم  هب  يرادافو  اب  ات  دش  هدیـشوک  بش  نامـسآ  ینویزیولت  همانرب  دـیلوت  تخاس و  نارود  لوط  رد 
هب یلم  هناسر  يوس  زا  سرتسد  رد  باذج و  دیفم ، ییالاک  اضف ، یسانش و  هراتـس  مولع  نادنم  هقالع  هوبنا  نایم  رد  ات  دوش ، هضرع  هعماج 

. دوش میدقت  ناریا  مدرم  هاگشیپ 
بش نامسآ  هدننک  هیهت  هرابرد 

روپ نایرافص  شوایس 
زاغآ نادرگراک  هدـننک و  هیهت  ناونع  هب  نوگانوگ  یموجن  ياه  همانرب  هژیو  تخاس  اـب  لاس 1378  را  امیس  راهج  هکبـش  اب  يو  يراکمه 

. دش
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نامجنم اب  ییانـشآ  هنیمز  هکلب  تخاس  حرطم  روشک  موجن  هعماج  رد  ار  يو  اهنت  هن  یموجن  یـساکع  هنیمز  رد  يروتامآ  موجن  ياـهتیلاعف 
ینویزیولت ياه  همانرب  رگید  هلمج  زا  تخاس :  ایحم  ار  ینویزیولت  یـصصخت  ياه  همانرب  رد  تکرـش  يارب  اهنآ  ياه  يدـنمناوت  روشک و 

-1382 راهب فوسک  هدنز  شخپ  - هرهز رذگ  هدـنز  شخپ  دـیلک  - نرق فوسخ  نیلوا  - ریم هسیدا  - نرق فوسک  نیرخآ  - خرـس هرایـس  يو 
 ... فوسخ 1383و هدنز  شخپ 
ناریا بش  نامسآ  لماوع  یفرعم 

نایرافص شوایس  ارجا : 
یبارت ریم  یقتدمحم  رتکد  یشرفت ,  نیما  کباب  یمظان ,  ایروپ  ناسانشراک :  هورگ 

نایرافص داوفدمحم  ینادرگراک :  هیهت و  رواشم 
ییاویش نیدیآ  یبارت ,  داوجدمحم  بش :  نامسآ  راگنربخ 

ییاویش نیدیآ  مرکوک ,  مظاک  هتفه :  نامسآ  شخب 
تایب یجرب  مثیم  هیهت :  رایتسد 

يردیح نینزان  يدمحم ,  یلع  اویش  نیودت : 
داژن بیبح  يداه  دیس  هناشن :  حارط 

نادواج نیسح  کیفارگ :  وئدیو 
یشابرگرز نژوا  ییامنایوپ : 

ریشون نیسح  ساکع : 
نایرافص شوایس  نادرگراک : هدننک و  هیهتو  هدنسیون  حارط 

 : امیس راهچ  هکبش  یمومع  طباور  یناشن 
زانهم تسب  نب  لالب ,  دجسم  يوربور  رصع ,  یلو  نابایخ  نارهت , 

(021)26215600 نفلت : 

؟ تسیچ كرایس 

درگ رب  دنتـسه و  یمظتنمان  ماسجا  ًالومعم  اهكرایـس  دـناهدش . هتخاس  زلف  هرخـص و  زا  هک  دنتـسه  یکچوک  رایـسب  تارایـس  اـهكرایس 
زمره رادـم  خـیرم و  رادـم  نایم  اهنآ  زا  يرایـسب  دـنراد .  دوجو  ام  يدیـشروخ  هموظنم  رد  كرایـس  نارازه  دـننکیم . تکرح  دیـشروخ 

رظن هب  . دنوشیم تفای  يدیشروخ  هموظنم  رگید  ياهناکم  رد  اهنآ  زا  رگید  ياهتـسد  دندرگیم . دیـشروخ  درگ  دناهتفرگ و  رارق  يرتشم 
�هرایـس هرایـس ، ود  نیا  نیب  رادم  رد  ًالامتحا  هک  تسا  نیا  دـنوش  یم  هدـید  يرتشم  خـیرم و  �هلـصاف  رد  اهنآ  بلغا  هکنیا  تلع  دـسر  یم 

. دنشاب هدمآ  دیدپ  اهكرایس  تسا و  هدش  یشالتم  يرتشم  دیدش  �هبذاج  تلع  هب  هک  تسا  هتشاد  دوجو  زین  يرگید 
روبزم هرایس  تروص  نیا  رد  دنیوگیم . ریسا » كرایس   » دنـشاب هداتفا  ریگ  يرادم  رد  اههرایـس  شنارگ  يورین  رثا  رب  هک  ییاهكرایـس  هب 

. ددرگیم رتگرزب  هرایس  درگ  هب 
Dactyl نآ رمق  كرایس 234Ida و 

ضرع رتمولیک   2 لوط و4 /  رتمولیک   4  / 8 دودح ياراد  سیتاتوت ״  ینامسآ ״ گنس  دراد . مان  سیتاتوت  نیمز ، هب  كرایـس  نیرتکیدزن 
رود هب  نیمز  هرایس  رادم  نورد  زا  نآ  رادم  دخرچ و  یم  دیشروخ  هراتـس  رود  هب  رابکی  لاس  راهچ  ره  ابیرقت  ینامـسآ  گنـس  نیا  تسا .

، دنتکرح رد  مئاد  روط  هب  سیتاتوت ״  مه ״ نیمز و  مه  هک  اجنآ  زا  دوش . یم  متخ  خیرم ،  هرایس  رادم  زا  جراخ  هب  هدش و  زاغآ  دیـشروخ 
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ود نیبرود  کمک  اب  اهرهش ، رون  زا  رودب  قطانم  رد  ناوتیم  ار  ینامسآ  گنس  نیا  لومعم  روط  هب   . تسا ریغتم  رایسب  زین  اهنآ  نایم  هلـصاف 
. درک دصر  زین  هداس  یمشچ 

تعرـس هب  نیبرود  لباقم  زا  ناشخرد  رون  تروص  هب  هک  ییـش  دـینیب . یم  تکرح  لاح  رد  ارنآ  هحفـص  زکرم  رد  هک   2004FH كرایس
. تسا هراوهام  کی  دنکیم  روبع 

کی ادتبا  هک  دومن  دصر  نامسآ  رد  ار  یمرج  يالوج 1826 )  22 يالوج 1746 -   7  ) يزتایپ هپزوج  هیوناژ 1801  ياهزور  نیزاغآ  رد 
ردـقنآ تسا ، یکچوک  رایـسب  هرایـس  هک  دـش  صخـشم  دـیدرگ ، نییعت  یتسرد  هب  نآ  رادـم  هک  یناـمز  یلو  دیـسریم  رظن  هب  رادهلاـبند 

دیدج كرایس  هس  دعب  لاس  دنچ  ات  دیمان . سرس  ار  نآ  يزتایپ  دندرک . يدنب  هتسد  اهكرایس  مان  هب  يدیدج  هدر  رد  ار  نآ  هک  کچوک 
هدیسر رازه  دص  دنچ  هب  اهکرایس  نیا  دادعت  زورما  هب  ات  دندوب . هدش  ییاسانش  اهنآ  زا  ددع  اهدص  نرق  نآ  نایاپ  ات  دندش و  فشک  رگید 

نامه اهنآ  نیرتگرزب  اما  دنتـسین  تیؤر  لباق  نیمز  زا  هک  دـنکچوک  نانچ  اهکرایـس  زا  يدادـعت  دراد . همادا  اـهنآ  فاـشتکا  زونه  تسا و 
. دراد دوخ  یناشیپ  رب  ار  کی  هرامش  نونکات  هک  تسا  سِرِس 

اهكرایس يراذگ  مان 
مان هک  دنروآیم  یمان  نآ  لابند  هب  دوشیم و  هداد  تبسن  نادب  فشک  نامز  بیترت  هب  يددع  ددرگیم ، صخشم  یکرایس  رادم  هکنیمه 

زا ییاهمان  اهدـعب  . دـشیم باختنا  مور  نانوی و  ياههروطـسا  زا  هنانز  ياـهمان  زاـغآ  رد  سرـس . ًالثم 1  دـنیزگیم  رب  فشاک  ًـالومعم  ار 
اهگس و یتح  ناتـسود و  نانز ، ياهمان  هب  نافـشاک  ار  اهكرایـس  زا  يرایـسب  دندش . هدیزگرب  رنگاو  ياهارپا  ریپسکـش و  ياههمانـشیامن 

ياهمان دـنراد  فراعتمان  ییاهرادـم  هک  كرایـس  دـنچ  دروم  رد  زج  تساهتفر ، راـک  هب  ثنوم  ییاـهمان  هراومه  . دـندیمان دوخ  ياـههبرگ 
. تساهدش هداهن  رکذم 

 ( دیفس راون   ) اه كرایس  یلصا  دنبرمک  قوف :  ریوصت 
يداصتقا شزرا 

زکارم زا  يرایسب  نونکامه  . دنور راک  هب  يرادم  ییاضف و  تازیهجت  تخاس  يارب  زاین  دروم  بآ  داوم و  نیمأت  يارب  دنناوتیم  اهكرایس 
اب یگزات و  هب  دنتـسه . اهنآ  یعیبط  ریاخذ  زا  تشادرب  اهكرایـس و  هب  رفـس  ناکما  هعلاطم  لاح  رد  ییاضف  يروانف  اـب  طـبترم  یـشهوژپ 

نادروناضف و یفرـصم  بآ  دیلوت  تهج  اهكرایـس  زا  بآ  تشادرب  روظنم  هب  ییاههدـیا  ، 24- سیمت كرایس  حطـس  رب  بآ  خی  فشک 
رادـم رگا  تسا . هدـش  حرطم  هدـنیآ  ياهامیپاضف  تخوس  ای  یـسفنت و  فرـصم  يارب  بآ  زیلورتکلا  طسوت  نژوردـیه  نژیـسکا و  نیمأت 

هب ناوتیم  دشاب  هتشاد  رارق  ریـسم  رد  بآ  خی  ریاخذ  ياراد  كرایـس  راب  ره  هک  درک  یحارط  ياهنوگ  هب  ناوتب  ار  هدنیآ  ییاضف  ياهرفس 
يژرنا هک  کیتاموتا  مامت  یتاسیـسأت  دومن . انب  كرایـس  نآ  يور  ار  ییاـضف  يریگتخوس  هاگتـسیا  کـی  يارب  مزـال  تاسیـسأت  یگداـس 

خی یکیرتکلا ، يژرنا  نیا  زا  هدافتسا  اب  سپس  درک  دهاوخ  لیدبت  هتیسیرتکلا  هب  تفایرد و  يدیشروخ  تاحفص  طسوت  اردیشروخ  یشبات 
هب زیلورتکلا  هداس  هاگتسد  کی  اب  ار  هلـصاح  بآ  همادا  رد  هدرک و  بوذ  هداس  ویوورکیم  قاجا  کی  اب  ار  كرایـسهدرخ  رد  دوجوم  بآ 

حرط نیا  دش . دهاوخ  هریخذ  مه  زا  ادج  نزاخم  رد  هدمآ  تسد  هب  نژیـسکا  نژوردیه و  اهتنا  رد  دناکـش . دهاوخ  نژیـسکا  نژوردـیه و 
. تسا هدشن  یتایلمع  هتشاد و  رارق  هدیا  هلحرم  رد  زونه 

. تفرگ رارق  يرادربریوصت  دروم  الاب  قیقد و  تایئزج  اب  هک  دیآ  یم  باسح  هب  یکرایس  نیلوا   951Gaspra كرایس
رطاخ نیا  هب  نکممان . مه  دـیاش  تخـس و  تسا  يراـک  نیا  دـمآ و  دورف  اـهنآ  يور  ناوتب  دـیاب  اهكرایـس  يور  رب  يواکندـعم  يارب 
هتفرگ رظن  رد  ییاهپیج  راک  نیا  يارب  دنتـسه . شخرچ  زا  نیمز  نوماریپ  ياهكرایـس  ندناتـسیازاب  يارب  یهار  هشیدنا  رد  نادنمـشناد 

نت  29 دـخرچیم ، دوخ  روحم  لوح  زور  رد  راـب  هک 4  رتـم  رطق 100  اب  كرایـس  کی  يارب  دـننکیم . راک  یکـشوم  يورین  اب  هک  هدـش 
. دوش هتشادزاب  شخرچ  زا  ات  تسا  زاین  تخوس 
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ناریا موجن  تیاس  زا  یمیهاربا  ونیم 
: زا بلاطم  میظنت  يروآ و  عمج 

اسان یمسر  تیاس 
هرامش 13 ناهج ، همانشناد  كازیا ، فومیسآ ،

« اهكرایس يراکندعم  يارب  ییاههناماس  . » انم يدباع ، سابع ؛ فاباراخ ،
هداس نابز  هب  موجن  ریام . یناگد ،

؟  تیعقاو ای  لیخت  راتاوآ : 

راتاوآ

يرگید ناونع  ره  زا  رتشیب  هک  دوب  دـهاوخ  یمان  راتاوآ  کش  نودـب  دـیزادنیب  یهاگن  ناهج  ياـه  ملیف  نیرترب  تسیل  هب  اـهزور  نیا  رگا 
دیآ یم  رامش  هب  يرتویپماک  ییامنیـس و  يایند  ياهراکهاش  زا  یکی  دیدرت  نودب  هک  ملیف  نیا  دومن . دهاوخ  بلج  دوخ  هب  ار  امـش  هجوت 

. دننک یم  یگدنز  ناهج  زا  يرگید  ناکم  رد  هک  دنک  یم  هراشا  ینیمزارف  تادوجوم  ناتساد  هب 
 – یملع ياه  ملیف  هتـسد  رد  ملیف  نیا  يدـنب  هقبط  فالخرب  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  يرگید  زیچره  زا  شیب  هرابنیا  رد  هک  يا  هتکن  اما 
هک هداد  ناشن  دیدج  تاقیقحت  هکلب  دنتـسین  یلیخت  اهنت  هن  هتـشاد و  قباطت  تیعقاو  اب  ملیف  رد  هدـش  هداد  ناشن  دراوم  زا  يرایـسب  یلیخت ، 

. تخادرپ میهاوخ  دراوم  نیا  قیقد  یسرب  هب  هلاقم  نیا  رد  دشاب . یم  دایز  رایسب  زین  اهنآ  دوجو  لامتحا 
Aliens - Titanic - Terminator هب ناوت  یم  وا  رگید  ياه  ملیف  هلمج  زا  راتاوآ -  ملیف  نادرگراک  نورماـک  زمیج  زا  يریوصت  ]

[ دومن هراشا   2
Aliens - Titanic - Terminator هب  ناوت  یم  وا  رگید  ياه  ملیف  هلمج  زا  راتاوآ -  ملیف  نادرگراک  نورماـک  زمیج  زا  يریوصت 

دومن هراشا   2
اب یملع و  ملیف  نیارد  ییاـهزیچ  هچ  هک  هدـش  هراـشا  عوضوم  نیا  هب  تسا  هتخادرپ  راـتاوآ  ملیف  یـسرب  هب  هک  يدـیدج  تاـقیقحت  قبطرب 

. دنتسه لوبق  لباقریغ  ییاه  شخب  هچ  نینچمهو  تسا  ریذپناکما  اهنآ  تیدوجوم  تایح و  هتشاد و  قباطت  تیعقاو 
ریذپناکما نآ  دوجو  هدـش و  هتـشاذگ  شیامن  هب  ملیف  نیا  رد  هک  ییاه  هیرظن  زا  یکی   ، News Discovery ياه شرازگ  ساسا  رب 

. دنشاب تایح  نابزیم  دنناوت  یم  هک  دنشاب  یم  يرامقا  دشاب  یم 
هکارچ دنـشاب ،  یم  يریـش  هار  ناشکهک  رد  تایح  يوجتـسج  يارب  نکاما  نیرت  جـیار  زا  یکی  ینکـس  لباق  راـمقا  هک  دـسر  یم  رظن  هب 

. دنسر یم  رمق  زا 10  شیب  هب  یتح  تارایس ، نیا  زا  يرایسب  گرزب  ياهرمق  دادعت 
زا هکارچ  دـشاب . ینکـس  لباق  ياه  هام  هنوگنیا  زا  يا  هیلوا  هنومن  تسناوت  یم  لحز )  ) ناویک هرایـس  رکیپ  لوغ  هام  ناتیت ، لاثم ، ناونع  هب 

. دشاب یم  نیمز  دننام  ییالاب  رایسب  ینوگانوگ  عونت و  ياراد  يوج  ییایفارغج و  طیارش  ظاحل 
، هدـش هتـشاذگ  شیامن  هب  هک  تسا  یتسیز  یکیژولویب و  لماکت  تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  ملیف  رد  هک  يرگید  لوبق  لباق  لمتحم و  هیرظن 

. دشاب هتفای  لماکت  هدش و  لیکشت  نیمز  زا  توافتم  ًالماک  يا  هنوگ  هب  دناوت  یم  ناهج  زا  رگید  یناکم  رد  هک  یلکش  هب 
. تسا هتسباو  نآ  هب  هرایس  نارادناج  همه  یگدنز  یعون  هب  دنک و  یم  تیامح  هرایس  تادوجوم  تایح  زا  هرک ،  تسیز  راتاوآ ، رد 

شقن اهمرک )) لثم   ) یبات بش   ) یبات تسیز  دننک و  یم  لمع  اه ) ناسنا   ) ام زا  یتوافتم  لکش  هب  اه  هنوگ  زا  يرایسب  یسفنت  ياه  متسیس 
. دراد هدهع  رب  هدنز  تادوجوم  طابترا  نیب  رد  ار  یگرزب 
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یلکـش هب  دـشاب .  یم  تایح  نابزیم  تارایـس  ریاس  رفـسمتا  هب  طوبرم  دوش  یم  هدـهاشم  ملیف  رد  هک  يرگید  یملع  لوبق و  لباق  عوضوم 
. اه ناسنا  يارب  هن  اما  دشاب  هرایس  نآ  هدنز  تادوجوم  يارب  سفنت  لباق  تسا  نکمم  تارایس  نیا  ياوه 

هدافتـسا رتلیف  مزاول  زا  دیاب  اهنآ  دننک و  سفنت  ارودناپ  رفـسمتا  زا  هک  تسا  تخـس  اه  ناسنا  يارب  هدـش  هداد  ناشن  ملیف  رد  هک  روطنامه 
. دننک

 " ماـنب هک  تـسا  ییوداـج  ياـه  گنـس  یـضعب  هـب  طوـبرم  هـیرظن  لـماش  مـلیف  رد  هدـش  هدـهاشم  لوـبقم  ریغ  داوـم  زا  یـضعب  نـینچمه 
يارب هدافتسا  لباق  هک  دنا  هدش  یفرعم  ییزلف  يداه  هداعلا  قوف  لاتسیرک  ناونع  هب  اه  گنس  نیا  دنا . هدش  هتخانش   " Unobtaniums

. دنشاب یم  نیمز  يارب  مزال  يژرنا  مامت  ندروآرب  اهامیپاضف و  تخوس 
نیمزربا کی  قامعا  ینورد  بیهم  رایـسب  راشف  ریز  رد  ییاـج  رد  دـیاب  تشاد ، دوجو  زین  يرـصنع  نینچ  رگا  یتح  هک  تسا  نیا  تیعقاو 

قیرط زا  هدام  نیا  ندروآ  تسدـب   ، دوب جارختـسا  لباق  رگا  یتح  و  دوبن . جارختـسا  لـباق  ورنیزا  دـش و  یم  لیکـشت  ( super-earth)
هنیزه نینچمه  دـیامن . لمح  ناگراتـس  نیب  لصاوف  رد  ارنآ  هک  دوب  يا  هراتـس  نیب  ییاضف  هنیفـس  تخاس  زا  رتناسآ  یمیـش  ملع  تابیکرت 

. درب یم  نیب  زا  ار  هدام  نیا  رادیاپ  ندش  يراجت  لامتحا  هنوگره  ییاهنت ،  هب  دوخ  لقن  لمح و 
. تسا كرحتم  روانش و  ياه  هوک   ، ملیف رد  هدش  هدهاشم  رگید  نکمم  ریغ  یملع  روصت 

لیکشت ارودناپ  رد  موینتبونآ  زا  یگرزب  رایسب  ياه  هکت  زا  هک  دراد  دوجو  ییاناسر  هداعلا  قوف  روانش و  یسیطانغم  ياه  هوک  راتاوآ ،  رد 
. دنا هدش 

تسا طابترا  رد  ردام  هرایـس  اب  هک  الاب  رایـسب  یـسیطانغم  نایرج  زا  يردنلیـس  رد  میظع  رایـسب  یکیرتکلا  نایرج  کی  يرمق ، نینچنیا  رد 
. تسا رارقرب  تاواگم  درایلیم  یجورخ 2  تردق  دودح  اب   IO نآ رمق  يرتشم و  نیب  رد  هک  ینایرج  لنوت  لیبقزا  دراد . دوجو 

رایسب یسیطانغم  نادیم  نینچنیا  هلیسو ي  هب  هداد و  همادا  تایح  هب  یطیارش  نینچ  رد  دنناوت  یمن  هدنز  ياهلولس  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما 
. دنور یم  نیب  زا  یتحار  هب  یمیظع 

ناریا موجن  تیاس  عبنم : 
FoxNews یمسر تیاس  زا  ینیسح  بنیز  همجرت 

دقن

همدقم

رالد شورف 2،781،505،847  اب  راتاوآ  دـش . نارکا  يدـالیم  لاس 2009  رد  هک  نورماک  زمیج  ینادرگرک  هب  تسیملیف  هیاـمن  اـی  راـتاوآ 
: اههقلح بابرا  هدرم ، درم  قودنـص  بیئاراک : ییاـیرد  نادزد  یکیراـت ، هیلاوش  ياـهملیف  دراـیلیم  کـی  زرم  زا  نتـشذگ  زا  سپ  تسناوت 

تارکفت اب  امش  هدش  یعس  هلاقم  نیا  رد  دریگب . بقل  امنیس  خیرات  ملیف  نیرتشورفرپ  دراذگب و  رس  تشپ  ار  کیناتیات  هاشداپ و  تشگزاب 
یم هدیمان  یناهج  نیون  نید  راتـشون  نیا  رد  هچنآ  ینابم  دیربب . یپ  نآ  هبرجت  اب  نادرگراک  فادها  هب  دیوش و  انـشآ  ملیف  نیا  مسیالاباک 

New Age  ) دــیدج رــصع  ناــیرج  یفوـسوئت و  نـمجنا  هـک  یناــمز  درک . وجتــسج  متــسیب  نرق  هـیلوا  ياــهلاس  رد  دــیاب  ار  دوـش 
یتسیفوسوئت یتسیلاباک و  یحیـسماشیپ  ياـه  هزومآ  ساـسا  رب  فلتخم  عماوج  ینید  يونعم و  راـتخاس  يزاـسزاب  يارب  ( Movement

رد دـشن و  لیدـبت  یمومع  هدـیا  گنهرف و  کی  هب  مکی  تسیب و  نرق  لوا  ههد  ات  نایرج  نیا  لاح  نیا  اب  دـندومن . هئارا  یعونتم  تاـیرظن 
ًالماـک هک  دروآ  رامـش  هب  راـتاوآ  ملیف  دـیاب  يا  هناـسر  هصرع  رد  ار  يریگارف  تیمومع و  نیا  جوا  دـنام . یقاـب  صاـخ  لـفاحم  اـهباتک و 
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نید نیا  ینابم  یمومع  هئارا  نامز  زاغآ  يارب  یکحم  دناوتیم  نآ  زا  یناهج  ریگارف  لابقا  تسا و  یحیـسماشیپ  ياه  هزومآ  نیا  زا  هتفرگرب 
. تسناد یناهج  نیون 

؟ دناوخ یم  ارف  هچ  هب  راتاوآ 

هک دوشیم  لماش  ار  يا  هناسر  تالوصحم  تادـیلوت و  زا  یعیـسو  فیط  نایرج  نیا  هندـب  تسا و  صخاش  کی  ناـیم  نیا  رد  راـتاوآ  ملیف 
رـضاح لاح  رد  هک  دنا  هدـش  يزیتسنید  ییادزنید و  هدـیچیپ  لدـم  رد  تکراشم  راتفرگ  هتـساوخان  یلخاد  ياه  هناسر  یخرب  هنافـسأتم 
هزومآ جیورت  هک  هزادنا  نامه  هب  هک  ارچ  دـبای  یم  یفعاضم  تیمها  ینید  ياه  هزومآ  جـیورت  غیلبت و  هزوح  رد  هلأسم  نیا  دـشابیم . لاعف 

یتساـک و دریگ ، تسد  هب  ناـیرج  نیا  اـب  ههجاوـم  رد  ار  لـمع  راـکتبا  هنادنمـشوه ، روـحم و  تیارد  یتیریدـم  اـب  دـناوت  یم  ینید  ياـه 
راوتسا و دنم و  ماوق  یگنهرف  تکرح  رد  نیزاغآ  مدق  دشاب . هلأسم  نیا  رد  یگنهرف  يزاس  نایرج  لیشآ  هنشاپ  دناوت  یم  نآ  يدمآراکان 

رارق نآ  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  یگنهرف  تاصتخم  زا  ریگارف  تسرد و  یمیـسرت  مرن ، گنج  هنادنمـشوه  ياه  هویـش  يریگ  راک  هب 
فده تسا و  هدش  میظنت  مایپ  تیریدم  یناکلپ  لدم  ساسا  رب  هک  تخادرپ  میهاوخ  يا  هناسر  هژورپ  یـسررب  هب  شرازگ ، نیا  رد  میراد .

نیا زا  اـکیرما  لوصحم 2009  راتاوآ  ییامنیـس  ملیف  زین  همادا  رد  تسا . یناـهج » نیون  نید   » روهظ يارب  مزـال  طیارـش  دـیهمت  نآ  ییاـهن 
. دریگیم رارق  یسررب  دروم  رظنم 

؟ تسیچ یناهج  نیون  نید  هژورپ 

ياه تسیژتارتسا  نارکفتم و  يهنارگراتخاساسپ  ياه  هزومآ  زا  هتفرگرب  یناهج و  نیون  مظن  هژورپ  زا  یـشخب  دـیاب  ار  یناـهج  نیون  نید 
اپ ون  رایـسب  تسا ، دشر  لاح  رد  دحتم  نایدا  نامزاس  یناهج و  دحاو  نید  نوچ  ینیوانع  تحت  هک  هدـیا  نیا  تسناد . برغ  نردـم  تسپ 

نارق لیاوا  رد  نآ  ياه  هشیر  دش  هداد  حیضوت  هک  روطنامه  هک  دنچره  دراد . قلعت  هدنیآ  ياه  لاس  یگنهرف  غاد  رازاب  هب  عقاو  رد  هدوب و 
نیا اب  طبترم  یگنهرف  نایرج  یتآ  ياه  لاس  رد  هدـش  كرادـت  يا  هناسر  ياهدـیهمت  اب  دوش  یم  ینیب  شیپ  تسا . ییاسانـش  لباق  متـسیب 

. دوش ریزارـس  ایند  رـسارس  یگنهرف  ياـهرازاب  هب  نآ  اـب  طـبترم  بوتکم  يریوصت و  عونتم  تـالوصحم  دـبای و  شرتسگ  تعرـس  هب  هدـیا 
لکـشم ار  نآ  ربارب  رد  بساـنم  ریبدـت  ذاـختا  نآ و  صیخـشت  هک  تسا  رادروخرب  یهجوت  لـباق  یگدـیچیپ  زا  یناـهج  نیون  نید  يروئت 

یفرعم نایدا و  مامت  ندرب  نایم  زا  لابند  هب  دوش  ردابتم  نهذ  هب  نآ  ناونع  زا  دـیاش  هک  هچنآ  فالخرب  یناهج  نیون  نید  هژورپ  دزاسیم .
دیاقع و لوصا  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  يوحن  هب  یناهج  نیون  نید  هژورپ  مسیناکم  لاح  نیا  اب  تسین . یناهج  دحاو  دیدج و  نید  کی 

ینید ریغ  کیئال و  دارفا  یتح  ناـیدا و  یماـمت  ناوریپ  دریگ و  رارق  ناـیدا  ماـمت  ناوریپ  شریذـپ  دروم  یکرتشم  یکیزیفاـتم  ياـه  هزومآ 
ضرعت دروم  نایدا  زا  کی  چـیه  رهاظ  رد  هک  لاح  نیع  رد  بیترت  نیا  هب  دـنیامن . میظنت  اه  هزومآ  نیا  ساسا  رب  ار  دوخ  یگدـنز  یگمه 

زا فده ، نیا  ققحت  دـش . دـهاوخ  مکاح  نیمز  ِیبهذـم  یگنهرف و  ِفلتخم  قطانم  رد  یکرتشم  یتدـیقع  ياه  هزومآ  تسا ، هتفرگن  رارق 
. دوـــــش یم  هدــــــیمان  یناــــــهج  نیوــــــن  مـــــظن  هـــــک  تـــــسا  يزیچ  نآ  ِیــــــشوپ  مـــــشچ  لــــــباق  ریغ  ياــــــهزاین  شیپ 
هک ییاه  تیلاعف  دـصر  میمانب . یعیبط  تایهلا  تسا  رتهب  ار  یناهج  نیون  نید   world_religion_day_2011_eng_revised

رگا دزاس . یم  راکشآ  ام  يارب  ار  نیئآ  نیا  يداقتعا  ياهرواب  زا  یخرب  تسا ، هدش  ماجنا  یناهج  نیون  نید  هژورپ  بوچراچ  رد  نونک  ات 
کیس ای  یحیسم  ای  دیشاب  ناملسم  ًامِسا  هکنیا  زا  رظن  فرص  دینک ، یم  یگدنز  یناهج  نیون  نید  رارقتسا  نامز  رد  هک  دیشاب  یـسک  امش 

هعومجم نیا  زا  یئزج  نم  تسا و  گنهامهو  دـحاو  هعومجم  کـی  ناـهج  : - تشاد دـیهاوخ  قیمع  رواـب  هرازگ  دـنچ  هب  تسیدوب ، اـی  و 
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رـصانع تاناویح و  اه ، یکـشخ  اهایرد و  ناتخرد ، زا  معا  ناهج  يازجا  . - دراد نایرج  ناهج  ازجا  همه  رد  سدـقم  حور  کـی  . - متـسه
رد يراس  سدقم  حور  ترابع  رگید  هب  دـننک . یم  بسک  حور  نآ  زا  ار  دوخ  لداعت  دـنراد و  دوخ  رد  ار  ناهج  سدـقم  حور  نوگانوگ 

حور . - دراد روضح  زین  اه  ناسنا  کت  کت  دوجو  رد  ناهج  سدـقم  حور  . - دـنک یم  نیمـضت  ار  ناهج  یگنهامه  لداعت و  ناهج ، ازجا 
داجیا وا  شقن  دوش . یمن  رثأتم  دونـش و  یمن  وا  تسا . يراج  ناهج  رد  هک  تسا  یقلطم  روعـش  وا  درادن . صخـشتم  دوجو  ناهج  سدقم 

مهم هچنآ  درادن . هار  وا  رد  تسا  رثأت  رهاظم  زا  هک  ترفن  قشع و  دوش . یم  ماجنا  لداعت  دـشابن  هچ  دـشاب و  یتساوخرد  هچ  تسا . لداعت 
اب بسانتم  ینزاوت  صقر و  نارادـناج ، همه  زا  معا  ناـهج  ازجا  تکرح  دزاون و  یم  ار  یتسه  گـنهآ  سدـقم  حور  . - تسا لداـعت  تسا 

هارمه تعیبط و  تخانـش  تسا . روعـش  يذ  تعیبط  يدولم  اب  ندـش  گنهامه  ناسنا  تداعـس  زار  . - تسوا يوس  زا  هدـش  هتخاون  گنهآ 
زاب سدـقم  حور  دزن  گرم  زا  سپ  ناهج  یئاقیـسوم  مظن  تعیبط و  اب  یگنهامه  تروص  رد  ناسنا  تسا . یتخبـشوخ  دـیلک  نآ  اب  ندـش 

تعیبط ناهج و  هب  دیدج  يدـبلاک  رد  یتسه  هدـنوش  رارکت  هخرچ  رد  هتفر ، ِناج  تسوا . بناج  زا  يا  هعیدو  وا  ناج  هک  ارچ  ددرگ ، یم 
ار لداعت  سدـقم  حور  . - تسا همه  ملـسم  قح  یگنادواج  تسا و  تاـیح  سپ  رد  تاـیح  دراد . همادا  هراومه  هخرچ  نیا  ددرگ . یم  زاـب 

ناسنا رگید  شزومآ  اب  ات  دنک  لولح  یعیبط  يدبلاک  رد  دوش و  صخـشتم  سدقم  حور  تسا  مزال  لداعت  يارب  یهاگ  دنک . یم  نیمـضت 
يوس هب  یهار  وا  زا  نوریب  دـنک . وجتـسج  دوخ  دوجو  رد  دـیاب  اهنت  ار  سدـقم  حور  یناسنا  ره  . - دـشاب ناهج  رد  لداعت  ءاقب  نماـض  اـه 

دنک دوخ  نورد  هجوتم  ار  رگید  ياه  ناسنا  هکنآ  زج  زین  صاخ  ياه  ناـسنا  رد  هتفاـی  لولح  سدـقم  حور  تسین . ناـهج  يدولم  ندـینش 
نیمـضت تعیبط  ناهج و  هب  ناشتـشگزاب  ات  دنیآ  رد  صقر  هب  نآ  اب  دیاب  دنونـش و  یم  ار  ناهج  یقیـسوم  نورد  زا  همه  درادن . يا  هفیظو 

يژرنا ینامردارف ، هب  دـیون  دراد . هارمه  هب  ار  دـبلاک  تمالـس  تعیبط  اـب  لداـعت  یگنهاـمه و  . - تسا لداـعت  زا  یـشخب  هخرچ  نیا  دوش .
هزومآ نیا  دوش  یم  هظحالم  هک  روطنامه  تسا . یناهج  نیون  نید  نیا  ياههزومآ  زا  زین  دـبلاک  مسج و  تمالـس  ینامرددوخ و  ینامرد ،
تیاهن رد  تعیبط و  اب  یگنهامه  شیاتـس و  یتسه ، یقیـسوم  ینورد  تفایرد  خـسانت ، لداعت ، سدـقم ، حور  ِنیداینب  میهاـفم  هیاـپ  رب  اـه 

یناـهج و نیون  نید  ياـههزومآ  نیماـضم و  رتشیب  حیـضوت  تسا . هتـشگ  راوتـسا  یعیبط ) دـبلاک  رد  سدـقم  حور  لولح  دـسجت (  موهفم 
مهم و اجنیا  رد  نونکا  هچنآ  تسا . يا  هناگادج  لاجم  دنمزاین  مسیدوب  مسیئودنه و  اکیرما ، نایموب  مسینَمَـش  هلاّبق ، ثاریم  اب  اهنآ  طابترا 

ياه هخرچ  بلاق  رد  یتسه  ییاقیـسوم  لداعت  هب  رواب  خـسانت ، شریذـپ  تعیبط ، اب  یگنهامه  هیاپ  رب  نیون  نید  نیا  يانتبا  تسا ، رظن  دـم 
. دشاب یم  مسیراتاوآ  رگید  ترابع  هب  دسجت و  شریذپ  تیاهنرد  تایح و 

؟ تسا یناسک  هچ  عفانم  تمدخ  رد  یناهج  نیون  نید  هژورپ 

نینچمه هدـحتم و  تالایا  تلود  تیامح  دروم  ادـیدش  دـش و  يزادـنا  هار  شا  یئاـکیرما  ناراذـگناینب  راـکتبا  هب  دـحتم  ناـیدا  ناـمزاس 
وحن هب  دننک  یم  لابند  ار  هدیا  نیا  هک  ییاه  هاگبو  ینویزیولت و  ياه  همانرب  ییامنیـس ، ياه  ملیف  اه ، باتک  دشاب . یم  دحتم  للم  نامزاس 

رد یتاعلاطم  هسسؤم  نیرت  راذگریثأت  نیرتمهم و  یجراخ ، طباور  ياروش   751_249604 دنوش . یم  لرتنک  هدحتم  تالایا  زا  يزکرمتم 
دیفـس و خاک  دامتعا  دروم  تدـش  هب  هک  هسـسؤم  نیا  تسا . فلتخم  قطانم  اهروشک و  لابق  رد  هدـحتم  تـالایا  یجراـخ  تسایـس  نییعت 

تسا هدناسر  ماجنا  هب  ناهج ، طاقن  رگید  هنایمرواخ و  رد  نایدا  هلأسم  صوصخ  رد  ار  يددعتم  یتاقیقحت  ياه  هژورپ  دشاب ، یم  هرگنک 
نید لوا  هجرد  نازادرپ  هیرظن  هلمج  زا  تسارتکد  كردم  ياراد  نایدا  تاعلاطم  یسانش و  نید  اب  طبترم  هتشر  دنچ  رد  هک  نالـصا  اضر 
رانک رد  هرگنک  ناگدـنیامن  زا  يرایـسب  عاـفد و  ترازو  هجراـخ ، ترازو  هتـسجرب  ياـضعا  زا  يرایـسب  دـیآ . یم  رامـش  هب  یناـهج  نیون 
نیا وضع  یناریا  رگـشهوژپ  ود  رـصن  یلو  نالـصا و  اضر  دنتـسه . اروش  نیا  وضع  هژیو  ياهروشک  زا  فلتخم  ياهداژن  اـب  ینارگـشهوژپ 

نازادرپ هیرظن  هلمج  زا  تسارتکد  كردم  ياراد  نایدا  تاعلاطم  یـسانش و  نید  اب  طبترم  هتـشر  دنچ  رد  هک  نالـصا  اضر  دنتـسه . اروش 
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زکرم نیرت  يدربهار  نیرتمهم و  رد  یناـهج  نیون  نید  هب  طوبرم  ياـه  شهوژپ  ماـجنا  دـیآ . یم  رامـش  هب  یناـهج  نیون  نید  لوا  هجرد 
یـصاخ یتایلمع  تیمها  زا  هدـحتم  تالایا  راکـشآ  ناهنپ و  نادرمتـسایس  نادرمتلود و  يارب  هژورپ  نیا  دـهد  یم  ناشن  اکیرما ، تاعلاطم 

ناـماس روط  هب  وس ، نیا  هب  لاس 2000  زا  زین  دوویلاه  يامنیـس  لوا  هجرد  ياه  ملیف  دـننک . یم  لابند  ار  نآ  تیدـج  اب  تسا و  رادروخرب 
وحن هب  راـتفگ  نیا  همادا  رد  تسا . هدومن  مهارف  ار  یناـهج  نیون  نید  ياـه  هفلؤـم  هب  رواـب  تهج  يا  هناـسر  دـیهمت  يا  هدرتـسگ  هتفاـی و 
عنام نیرتمهم  تفگ  ناوت  یم  ' 399px-'Vali_Nasr دش . دهاوخ  هتخادرپ  یناهج  نیون  نید  هژورپ  يا  هناسر  شخب  هب  يرت  یلیـصفت 

نوناک هلاسدص  دـنچ  ياهـشالت  تسا . یبهذـم  ياهرواب  نید و  هلأسم  هنایمرواخ ، هقطنم  رد  هژیوب  یناهج  نیون  مظن  ياه  حرط  ققحت  رد 
رمث هناتـسآ  رد  اه  نوناک  نیا  معز  هب  یناهج  نیون  نید  هژورپ  رد  نونکا  نونک ، ات  سیلگنا  نهک  رامعتـسا  نامز  زا  نوسکاسولگنآ  ياـه 
ماظن رد  نآ  لماک  رولبت  هک  مالـسا ، ناوریپ  يارب  یعامتجا  ياهراتخاس  هئارا  لـیلد  هب  هناـیمرواخ  یمالـسا  ياـه  نوناـک  دراد . رارق  یهد 
مظن ياه  همانرب  بلاق  رد  یسایس  يداصتقا و  نالک  ياه  حرط  ققحت  یلصا  عنام  دهد ، یم  ناشن  ار  دوخ  ناریا  یمالسا  يروهمج  سدقم 
فده ار  اهنآ  ششوپ  رهاظ و  ظفح  نیع  رد  هنایمرواخ  یمالسا  ياه  نوناک  تیهام  بلق  هک  یناهج  نیون  نید  هژورپ  تسا . یناهج  نیون 

. درادرب نایم  زا  ار  نوسکاسولگنآ  راد  هیامرس  ياه  نوناک  فادها  ققحت  هار  رد  گرزب  عنام  نیا  دناوت  یم  تسا  هداد  رارق  دوخ 

؟ دراد یناهج  نیون  نید  هژورپ  يارجا  رد  یشقن  هچ  اکیرما  يامنیس 

میهافم رگید  زا  يرایـسب  و  سدـقم ) حور  دـسجت   ) مسیراتاوآ خـسانت ، نورد ، يادـخ  فشک  یگنهامه ، هبقارم و  یعیبط ، لداعت  میهافم 
تخادرپ و دروم  يدوویلاه  ياه  ملیف  رد  یعیـسو  هتفاـی و  ناـماس  لکـش  هب  ریخا  ههد  لوط  رد  یناـهج  نیون  نید  ياـه  هزومآ  اـب  طـبترم 
، تسا هدـش  هتخاـس  یناـهج  نیوـن  نید  هژورپ  يا  هناـسر  شخب  ياتـسار  رد  هک  يدوویلاـه  دـیلوت  نیرتدـیدج  تسا . هـتفرگ  رارق  دـیکأت 

روط هب  دیآ . رامـش  هب  صوصخ  نیا  رد  یفطع  هطقن  دـیاب  هک  تسا  هژورپ  نیا  يا  هناسر  صخاش  نیرت  هزات   Avatar (2009  ) ییامنیس
ات لاس 2000  زا  ار  نآ  دـیاب  هک  تسخن  زاـف  دـنک . یم  لاـبند  ار  هژورپ  نیا  بقاـعتم ، زاـف  ود  رد  وس  نیا  هب  لاس 2000  زا  دوویلاـه  یلک 

، دـش دـهاوخ  لدتـسم  دنتـسم و  هک  روطناـمه  تسا . یناـهج  نیون  نید  هژورپ  رد  زاـین  دروم  نیداـینب  میهاـفم  تیبثت  هرود  تسناد   2010
فیط يارب  سونأم  انشآ و  یمیهافم  هب  نونکا  مایپ ، تیریدم  یناکلپ  لدم  يریگراک  هب  اب  دسجت  خسانت و  یعیبط ،  لداعت  نوچ  یمیهافم 

زا یتایلمع  هدافتـسا  نامز  نابطاخم ، نهذ  ناج و  رد  میهافم  نیا  تیبثت  زا  سپ  نونکا و  دنا . هدش  لیدبت  دوویلاه  یناهج  نابطاخم  عیـسو 
the-book-of-eli-poster تسا . هدش  هداهن  ناینب  میهافم  نیا  هیاپ  رب  هک  تسا  يونعم  - يرکف ماظن  یفرعم  میهافم و  نیا 

. دنیآ یم  رامش  هب  دوویلاه  رد  یناهج  نیون  نید  ياه  هناشن  نیتسخن   The Book of Eli (2010  ) Avatar (2009 و  ) ییامنیس ملیف 
ناوت یم  هتکن  نیا  هب  لامجا  روط  هب  اجنیا  رد  دش ؛ دـهاوخ  هئارا  اکیرما  يامنیـس  رد  هرود  ود  نیا  هب  طوبرم  تادنتـسم  يرگید  شخب  رد 

یم رامـش  هب  دـیدج  لصف  نیا  ياه  هناشن  نیتسخن   The Book of Eli (2010  ) Avatar (2009 و  ) ییامنیـس ملیف  هک  درک  هراشا 
، راتاوآ نارکا  زا  سپ  هام  کی  زا  رتمک  هکنیا  بلاج  دش . دهاوخ  ماجنا  يدوز  هب  هک  تسا  یلقتـسم  لیلحت  دنمزاین  یِلا  باتک  ملیف  دـنیآ .
the last مان اـب  دراد  زکرمت  نیون  تیونعم  ياـه  ثحب  يور  اصخـشم  هک  راـبت  يدـنه  ِییاـکیرما  نادرگراـک  نایالامیـش  دـیدج  ملیف 

ینویزیولت هعومجم  کی  تروص  هب  زین  اوه  ههلا  نیرخآ  نشیمینا  دش . دهاوخ  نارکا  دزادرپ ، یم  مسیراتاوآ  هلأسم  هب  هک   Airbender
. دش رازاب  دراو  هتشذگ  لاس  رد 

یناهج نیون  نید  راتاوآ و 
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نیا لاجم  هک  يدح  ات  تشاد و  میهاوخ  راتاوآ  ییامنیس  ملیف  هب  ارذگ  یهاگن  دش ، هتفگ  نونک  ات  هچنآ  ندش  سوملم  روظنم  هب  اجنیا  رد 
-- avatar-124701 درک . میهاوخ  یسررب  یناهج ، نیون  نید  يراج  هژورپ  دربشیپ  رد  ار  ملیف  نیا  يا  هناسر  شقن  تسا ، راتفگ 

ناتساد هصالخ 

بایان و يرـصنع  زا  ینیمز  ریز  میظع  رئاخذ  سومِفیلوپ ، هرایـس  ياهرمق  زا  یکی  رد  اـه  ناـسنا  دریگ . یم  لکـش  لاس 2154  رد  ناتـساد 
(Pandora  ) ارودناپ ار  گرزب  رایـسب  رمق  نیا  اه  ناسنا  دـنا . هدرک  ییاسانـش  ار  ( Unobtanium  ) مویناتپونآ مان  هب  اهبنارگ  رایـسب 

یم ( Na’vi  ) يوان ار  دوخ  دنمـشوه  تادوجوم  نیا  تسا . هدش  رپ  ناسنا  هب  هیبش  دق  دـنلب  گنر و  یبآ  یتادوجوم  اب  رمق  نیا  دـنمانیم .
مان هب  اهبنارگ  رایسب  بایان و  يرـصنع  زا  ینیمز  ریز  میظع  رئاخذ  سومِفیلوپ ، هرایـس  ياهرمق  زا  یکی  رد  اه  ناسنا   845_253649 دنمان .

کی دنرب و  یم  شیپ  ار  دوخ  تایح  تعیبط  اب  یگنهامه  رد  اهنآ   364_253651 دنا . هدرک  ییاسانش  ار  ( Unobtanium  ) مویناتپونآ
. دنتسه مویناتپونآ  عبانم  مامت  هب  یـسرتسد  رد  یگرزب  عنام  ارودناپ  یموب  نانکاس  دننک . یم  شتـسرپ  ار  ( Eywa  ) اویا مان  هب  ثنؤم  ههلا 

نآ هلیسوب  ات  دنا  هدیشخب  ققحت  ار  راتاوآ  هژورپ  ( Grace Augustine  ) نیتسوگآ سیرگ  رتکد  ِیتسرپرس  هب  نادنمشناد  زا  یهورگ 
هک تسا  ناسنا  یموب و  ناـنکاس   DNA بیکرت زا  هدش  دیلوت  اه و  یموب  ندـب  هب  هیبش  یندـب  راتاوآ  دـنبای . هار  اه  یموب  يایند  نورد  هب 

107_253650 دورب . یموب  لیابق  نورد  هب  دوش و  لرتنک  ناسنا  کی  هلیسوب  دناوت  یم 
. دنبای هار  اه  یموب  يایند  نورد  هب  نآ  هلیسوب  ات  دنا  هدیشخب  ققحت  ار  راتاوآ  هژورپ  نادنمشناد  زا  یهورگ 

تسا ناسنا  یموب و  نانکاس   DNA بیکرت زا  هدش  دیلوت  اه و  یموب  ندب  هب  هیبش  یندب  راتاوآ 
. دورب یموب  لیابق  نورد  هب  دوش و  لرتنک  ناسنا  کی  هلیسوب  دناوت  یم  هک 

ییایرد يورین  رادگنفت  کی  کیج  دنک . یم  رکف  لح  هار  ناونع  هب  ارودـناپ  نانکاس  يدوبان  هب  اهنت  تسا و  هقطنم  یماظن  هدـنامرف  لنلک 
ریاـس فـالخ  رب  کـیج  دوش . یم  باـختنا  اـهراتاوآ  زا  یکی  هدـننک  لرتـنک  ناوـنع  هب  وا  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  ياـهاپ  هک  تسا 

سدـقم تخرد  هجوت  دـهاش  تسا ، يواـن  ربهر  رتخد  هک  ( Neytiri  ) يریتین دـنک . بلج  ار  اـه  یموب  داـمتعا  دوش  یم  قفوم  اـهراتاوآ 
یم رومأم  يریتین  دـنادیم . کیج  ندوب  سدـقم  زا  ياهناشن  ار  هثداـح  نیا  هلیبق  يونعم  ربهر  تسا . کـیج  هب  يواـن  ( Tree of Life )

کمک هب  کیج  دـننک . یم  یگدـنز  رکیپلوغ  تخرد  کی  هنت  رد  يوان  یلاها  دـهد . شزومآ  کـیج  هب  ار  يواـن  دـیاقع  بادآ و  دوش 
یم رارق  رب  ار  ناهج  همه  لداعت  اویا  سدـقم  ههلا  اهنآ  رظن  زا  . دـنراد تعیبط  حور  اب  یقیثو  طابترا  اه  يواـن  دـبای  یم  رد  نیتسوگآ  رتکد 

. دنک
497_253652

زا زین  تعیبط  دـننز ، یمن  بیـسآ  تعیبط  هب  اه  يوان  ددرگ . زاب  وا  يوس  هب  دـیاب  يزور  تسا و  اویا  يوس  زا  يا  هعیدو  رادـناج  ره  ناـج 
طبترم نآ  اب  دننک و  یم  ساسحا  ( Tree of Secrets  ) سدقم یتخرد  قیرط  زا  ار  اویا  ای  سدقم  حور  اهنآ  دـنک . یم  تیامح  اهنآ 

هب زین  وا  هک  نیتسوگآ  رتکد  کمک  هب  تسین و  هارمه  لنلک  اب  رگید  وا  دوش . یم  اـه  يواـن  دـیاقع  گـنهرف و  هتفیـش  کـیج  دـنوش . یم 
وا هب  رگید  اه  یموب  اما  دـناسر . يرای  لنلک  یماـظن  ياـهورین  ربارب  رد  اـهنآ  هب  دریگ  یم  میمـصت  دراد ، صاـخ  هجوت  اـه  یموب  گـنهرف 

هدـنرپ ندروآ  رد  وناز  هب  اـب  دوش  یم  قـفوم  کـیج  اـما  دـنناد . یم  ( Great Sorrows  ) گرزب جـنر  لـماع  ار  وا  دـنرادن و  داـمتعا 
. دنک بلج  ار  نایموب  دامتعا  ( Toruk Maktao  ) كورت مان  هب  یسدقم  رکیپلوغ و 

467_253653
Tree  ) سدقم یتخرد  قیرط  زا  ار  اویا  ای  سدقم  حور  اهنآ  دنک . یم  تیامح  اهنآ  زا  زین  تعیبط  دـننز ، یمن  بیـسآ  تعیبط  هب  اه  يوان 
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. دنوش یم  طبترم  نآ  اب  دننک و  یم  ساسحا  ( of Secrets
دهاوخ یمن  رگید  کیج  نونکا  دیامن . قلخ  ار  دیدج  يایند  دربب و  نیب  زا  ار  شیاهورین  لنلک و  دوش  یم  قفوم  کیج  تخس  یگنج  رد 

یم اویا  دزن  دوش و  یم  جراخ  وا  یناسنا  ندب  زا  کیج  حور  سدـقم ، تخرد  ياپ  یـصاخ  ینیئآ  مسارم  رد  ددرگزاب . اه  ناسنا  يایند  هب 
تسا برغ  ندمت  یخیرات  ریس  زا  نیدامن  یناتساد  راتاوآ  . دنک یم  لولح  کیج  يراتاوآ  ندب  رد  اویا  بناج  زا  حور  نامه  سپس  دور و 

اسپ یتسینردم و  تسپ  ییاضف  میـسرت  اب  ملیف  نیا  دنک . یم  يرپس  ار  دوخ  ندش  یناهج  ینایاپ  لحارم  نونکا  نآ ، ناگدنزاس  معز  هب  هک 
ار دوخ  نابطاخم  دشک و  یم  ریوصت  هب  ار  نردم  تسپ  دـیدج  يایند  اب  طبترم  يونعم  ياه  هزومآ  یگنهرف و  ياه  هفلوم  هنایارگراتخاس ،

يرکف ياه  نایرج  رانک  رد  دیاب  ار  ملیف  نیا  نیماضم  کش  یب  دزاس . یم  ایهم  ناهج  رد  يداقتعا  یگنهرف و  نیون  مظن  نیا  شریذپ  يارب 
ياه نوناک  يوس  زا  ریخا  ههد  ود  رد  هدـش  ماـجنا  یگنهرف  یتینما و  یـسایس ، ياـه  تیلاـعف  نینچمه  ریخا و  ياـه  ههد  رد  نردـم  تسپ 
راذگ ریثأت  یبلاق  رد  ار  یعیبط  نید  هب  رواب  یلـصا  ياه  هفلوم  یعیبط  تایهلا  ياه  هزومآ  رب  دیکأت  اب  راتاوآ  . درک یبایزرا  نوسکاسولگنآ 
ندمت ياه  هدـیدپ  زا  يرایـسب  اب  ياه  هزومآ  نیا  تبـسن  هک  تسا  يوحن  هب  هئارا  نیا  دـنک . یم  هضرع  دوخ  نابطاخم  هب  شریذـپ  لباق  و 
یگدنز دـیامن ، یم  یفرعم  اهنآ  هب  راتاوآ  هچنآ  اب  هک  دـنوش  یم  هداد  قوس  ییوس  تمـس و  هب  نابطاخم  دوش و  یم  صخـشم  زین  دـیدج 
تیمها زئاح  رایـسب  هتکن  نیا  هب  تقد  دنریذپب . ار  يدیدج  ياه  تبـسانم  اهراتفر و  اهرواب ، دـنهد و  رییغت  نوؤش  همه  رد  ار  دوخ  هرمزور 

هب راتاوآ  ملیف . کی  طقف  هن  میهجاوم ، یناهج  نیون  نید  تیبثت  يارب  يا  هناـسر  هدرتسگ  هژورپ  کـی  اـب  اـم  تسین . اـهنت  راـتاوآ  هک  تسا 
رادروخرب يا  هژیو  تیمها  زا  اتعیبط  يا ، هناسر  هژورپ  نیا  ینامز  فطع  هطقن  رد  نتفرگ  رارق  نینچمه  یموهفم و  قمع  تیعماـج و  لـیلد 

. میشاب ییاه  نایرج  اه و  هژورپ  هدرُخ  هچ  رظتنم  دیاب  هدنیآ  رد  دهد  ناشن  ام  هب  دناوت  یم  تسا و 

؟ تسیک ملیف  نادرگراک 

James_Cameron_lr01_540x359
. دیآ رامش  هب  صخاش  کی  دیاب  ییاکیرما  ياه  نادرگراک  نایم  رد  نورماک  زمیج 

ياهرفس تاعلاطم و  نایدا  هزوح  رد  هک  تساهلاس  وا  دیآ . رامش  هب  صخاش  کی  دیاب  ییاکیرما  ياه  نادرگراک  نایم  رد  نورماک  زمیج 
زمیج تسا . هدرک  زاغآ  ار  راتاوآ  همان  ملیف  يور  راک  شیپ  لاس  هد  زا  دوب  هتفگ  اه  هبحاصمزا  یکی  رد  وا  دهد . یم  ماجنا  ار  يا  هدرتسگ 

ناـکیتاو يوـس  زا  ار  يدـنت  ياـه  شنکاو  هـک  درک  دـیلوت  حیـسم  هدـشمگ  دـسج  هراـبرد  یلاـجنج  دنتـسم  زین  لاـس 2006  رد  نورماـک 
یم تبسن  وا  هداوناخ  حیسم و  رسپ  حیسم ، هب  ار  میلشروا  رد  یعمج  روگ  کی  رد  هدش  فشک  ياه  ناوختـسا  دنتـسم  نیا  رد  تخیگنارب .

يدـج تروص  هب  ار  تیحیـسم  دـیاقع  لوصا  دـش ، دـیلوت  اهلاس  نامه  رد  هک  یچنیواد  دـک  نوچ  ییاهملیف  راـنک  رد  دنتـسم  نیا  دـنداد .
یمن دوبان  ار  یحیـسم  نامیا  دوش  یم  هتفگ  هچنآ  هک  دش  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  روکذم  دنتـسم  رد  هکنیا  بلاج  تخاس . یم  راد  هشدـخ 

هک یحرط  رد  شیپ  اهلاس  زا  وا  دهد  یم  ناشن  نورماک  زیمج  ینینچنیا  ياه  تیلاعف  دهد . یم  رییغت  ار  نآ  یگنوگچ  لکـش و  هکلب  دـنک 
. تسا هتشاد  تکراشم  دزاس ، یم  رابتعا  یب  ناشناوریپ  دزن  ار  اهنآ  دشک و  یم  شلاچ  هب  ار  ینایحو  گرزب  نایدا  ینابم 

891_249611
اه هناشن  اهدامن و  نیا  بلاغ  دـننک . یم  تیادـه  ملیف  ییاهن  فدـه  يوس  هب  ار  بطاخم  هک  تسا  ییاهدامن  اه و  هناشن  زا  راشرـس  راتاوآ 

. دوش یم  كرد  تسا و  راد  انعم  الماک  دنراد ، يرتشیب  ییانشآ  اهنوسکاسولگنآ  یحیسم  يدوهی - گنهرف  اب  هک  یبرغ  نابطاخم  يارب 
549_249612

ياه هزومآ  میـسرت  راتاوآ  تسا . یناهج  نیون  مظن  نامه  ای  نیون  ياـیند  يریگ  لکـش  يارب  دـلوتزاب و  يارب  ییازون  يارب  یملیف  راـتاوآ 
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رد ینالوط  باوخ  کی  زا  کیج ، تفرگ . دهاوخ  لکـش  یناهج  نیون  مظن  دعاوق  ساسا  رب  هک  تسا  يا  هدنیآ  ناهج  رد  ینید  يونعم و 
هژورپ رد  دریذـپ  یم  ار  کیج  هک  ینامز  وا  ياسؤر  دـشاب . دـیدج  يایند  رگ  زاغآ  اـت  دور  یم  ارودـناپ  هب  دوش و  یم  رادـیب  رداـم  هنیفس 

: دنروآ یم  نابز  هب  ار  هلمج  نیا  دنک  تکراشم  راتاوآ  هب  موسوم 

تسا دیدج  ییایند  رد  هزات  عورش  کی  نیا 

It’d be a fresh start, on a new world
هک ینیئآ  مسارم  کیج  ملیف  سناکـس  نیرخآ  رد  دنک . یم  هراشا  دلوتزاب  دـلوت و  هرابرد  يوان  ياه  هزومآ  هب  ملیف  لوط  رد  اهراب  کیج 

وا و يارب  هک  يدـلوت  نشج  دـنک ، یم  فیـصوت  دوخ  دـلوت  نشج  هب  ار  دـماجنا ، یم  يراتاوآ  ندـب  هب  یناسنا  ندـب  زا  شحور  لاقتنا  هب 
راتاوآ ملیف  رد  تسا . دیدج  ییایند  رد  هزات  یگدنز  کی  زاغآ  هک  ارچ  دراد  يا  هژیو  تیمها  دـننک  یم  یگدـنز  وا  يایند  رد  هک  یناسک 

چیراوک و لنلُک  نوچ  یماظن  ياه  تیـصخش  ینونک  يایند  رد  هدنیآ .  دیدج  يایند  ینونک و  يایند  دوش ؛ یم  یفرعم  توافتم  يایند  ود 
. دنرادرب نایم  زا  یماظن  لح  هار  اب  ار  یلکشم  ره  دنـشوک  یم  دنراد و  رایتخا  رد  ار  طیارـش  لرتنک  رکراپ  نوچ  يداصتقا  ياه  تیـصخش 

روحم يراد  هیامرس  تراجت و  تساه . يریگ  میمصت  اه و  تسایـس  هدننک  نییعت  يونعم  ياه  هفلؤم  هب  هجوت  نودب  ملع  ینونک  يایند  رد 
نارادماهـس يراـجت  ياـه  مرها  هب  عقاو  رد  چـیراوک  لـنلک  و  تسا ) ینونک  شناد  ملع و  داـمن  هک   ) سیرگ رتکد  تساـیند و  نیا  یلـصا 

اب لداعت  یگنهامه و  رب  يراد  هیامرـس  تراجت و  هبلغ  هدنیآ  يایند  رد  دنا . هدش  لیدبت  دـنرب ، یم  دوس  مویناتپونآ  تراجت  زا  هک  یگرزب 
رت مهم  زیچ  همه  زا  تیعیبط  ینومراه  اب  ندـش  اون  مه  سدـقم و  ههلا  اویا  اب  طابترا  هدـنیآ  ِدـیدج  يایند  رد  تسا . هتفر  ناـیم  زا  تعیبط ،

هدنیآ يایند  ینونک و  يایند  ود  هب  هک  ییاه  هفلوم  دنوش . یم  فیرعت  راتخاس  نیا  اب  یگنهامه  رد  زین  رد  یماظن  تردـق  داصتقا و  تسا .
زیاـمت يارب  برغ  ياـه  تسیژتارتسا  نارکفتم و  يوس  زا  ریخا  ياـه  ههد  رد  هک  تسا  ییاـه  هفلوم  ناـمه  دوش ، یم  هداد  تبـسن  ملیف  رد 

زا يریوصت  هئارا  يارب  تسا  یـشالت  مسینردم  تسپ  تفگ  ناوت  یم  هداس  نایب  هب  تسا . هدش  فیـصوت  نردم  تسپ  نردم و  يایند  نایم 
تـسپ هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـندیماان . نآ  زا  نوـنکا  دـنا و  هدـش  هارمه  مسینردـم  اـب  هک  یناـسک  مشچ  شیپ  رد  هدـنیآ  نشور  ياـیند 

یم رارق  ام  يور  شیپ  راتاوآ  هک  يدیدج  يایند  رد  دـیآ . یمن  رامـش  هب  نآ  ینابم  یفن  مسینردـم و  لباقم  هطقن  هجو  چـیه  هب  مسینردـم 
نیا هک  دنشاب  هتشاد  یمهـس  ایند  نیا  رد  دنناوتیم  یناسک  اهنت  تسا و  مکاح  ایند  نیا  رب  هک  تسا  ینیئآ  نید و  رت  مهم  زیچ  همه  زا  دهد 

هزومآ هب  هک  دنتسه  یناسک  اهنت  يدورت  نابلخ  کیج و  هارمه  هب  شناراکمه  زا  نت  ود  سیرگ و  رتکد  دنشاب . هتشاد  رواب  ار  نیئآ  نید و 
ناج ینیدامن  لکـش  هب  ناتـساد  لوط  رد  يدورت  سیرگ و  رتکد  هتبلا  دـنبای ، یم  هار  هدـنیآ  يایند  هب  دـنروآ و  یم  نامیا  نیئآ  نیا  ياـه 

ندـید و ناونع  هب  اه  يوان  رد  هچنآ  تخادرپ . میهاوخ  وا  يامندامن  سیرگ و  هاگیاج  هب  راتفگ  نیا  همادا  رد  دـهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ 
اب یگنهامه  تیاهن  رد  دسجت و  خسانت و  هب  رواب  تعیبط ، سدقم  حور  تخانش  تعیبط ، تخانش  رگم  تسین  زیچ  چیه  دنا  هدیزگرب  نیئآ 

ناـفرع هلمج  زا  یمیدـق  ینید  - هبـش ناـیرج  دـنچ  زا  یـسابتقا  دوش ، یم  هدـیمان  یعیبـط  تاـیهلا  هک  نییآ  نیا  تعیبـط . يدولم  گـنهآ و 
یم فیـصوت  هنوگنیا  ار  يوان  يابیز  يایند  ياهرواب  کـیِج  دـشاب . یم  هلاـّبق  ثاریم  هتبلا  مسیئودـنه و  مسیدوب ، مسینمـش ، یتسوپخرس ،

: دنک
, Flow of Energy, Spirits of Animals, deep connection

A network of Energy That flows through all living things, all energy is only borrowed And
one day you have to give it back

، تسا يراج  يراس و  هدنز  تادوجوم  همه  دبلاک  رد  هک  يژرنا  زا  يا  هکبش  قیمع ، طابترا  تاناویح ، حور  يژرنا ، نایرج 
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حور اویا  دنمان . یم   Eywa ار تعیبط  حور  اه  يوان  میهد ، سپ  زاب  ار  نآ  يزور  دیاب  هک  دنتـسین  هعیدو  کی  زج  يزیچ  اه  يژرنا  همه 
همه دـنراد . یقیمع  طاـبترا  مه  اـب  تعیبـط  يازجا  دور . یم  وا  دزن  دوش  یم  گرم  راـتفرگ  هک  يا  هدـنز  دوجوم  ره  حور  تسا و  قـلطم 
نایم لداعت  دروآ و  یم  مهارف  ار  يوان  هدنز  تادوجوم  طابترا  هک  دـنهد  یم  لکـش  ار  یعیـسو  هکبـش  دوخ  ياه  هشیر  قیرط  زا  ناهایگ 

: دنک یم  فیصوت  هنوگنیا  يوان  ياه  هزومآ  ساسا  رب  ار  گرم  کیج  دیامن . یم  نیمضت  ار  اهنآ 
…your spirit goes with Eywa your body stays behind to become part of the people

یم كرد  نورد  زا  زیچ  همه  يوان  رد  دوش … لیدبت  نارگید  ندـب  زا  یتمـسق  هب  ات  دـنام  یم  یقاب  تندـب  دور و  یم  اویا  دزن  هب  وت  حور 
نامز رد  یتح  اه  يوان  درک . فشک  نورد  هب  هعجارم  اب  دـیاب  تسا  بوخ  یگدـنز  تداعـس و  زار  هک  زین  ار  تعیبط  اب  یگنهاـمه  دوش و 

هک ینامز  دنبای . یم  رد  ار  تسرد  هار  دوخ ، هب  هعجارم  ینطاب و  هبقارم  ینورد و  فشک  نیا  ساسا  رب  هرمزور  ياه  تیلاعف  ریاس  راکش و 
ناکیا تیعیبط  ینومراه  اب  دـهاوخ  یم  وا  زا  دـیامن  مار  ار  دوخ  بکرم  هنوگچ  هک  دـهد  شزومآ  کیج  هب  دراد  یعـس  هلیبق  رتخد  يرتین 

دراد لـیامت  هک  یتهج  رد  ناـکیا  حور  صقر  تکرح و  زا  دـناوتب  اـت  دوش  گـنهامه  دوش ) یم  هدافتـسا  بکرم  ناونع  هب  هک  يروناـج  )
: دنک ساسحا  دوخ  نورد  ار  نآ  دیاب  کیج  هک  تسا  يزیچ  نیا  دیوگ  یم  يرتین  دنک . هدافتسا 

,this you must feel inside
تعیبط ياون  اب  ندش  گنهامه  نینچمه  یبلق و  ياهرواب  اه و  يریگ  میمصت  رد  نورد  سح  رب  هیکت  ینک … ساسحا  نورد  زا  دیاب  ونیا 
یعیبط تایهلا  میشاب  هتشاد  تقد  تسا . یعیبط  تایهلا  ِراکنا  لباق  ریغ  حیرـص و  ياه  هفلوم  زا  یعیبط ، تادوجوم  حور  ندومن  ساسحا  و 

نیئآ نیا  رد  هک  هچنآ  مامت  هکلب  درادـن ، یکیزیفاتم  یتوکلم و  هبنج  هنوگ  چـیه  ياـعدا  دـناوخ ، یم  ارف  نآ  هب  راـتاوآ  هک  یتیونعم  ینعی 
رتکد دـنک . یم  رارقرب  تادوجوم  همه  رب  مکاح  حور  اب  رگید و  تادوجوم  اب  ناـسنا  هک  تسا  یعیبط  طاـبترا  تخانـش  تسا  هجوت  دروم 

یم وا  هب  تسا  هدوبن  یتسرد  راک  سدـقم  تخرد  بیرخت  هک  دـنک  عناق  ار  جارختـسا  هژورپ  ییارجا  ریدـم  دراد  یعـس  هک  ینامز  سیرگ 
فرح ارودناپ  يور  هدـنز  تادوجوم  نایم  رد  هدرتسگ  کیژولویب  هکبـش  کی  زا  نم  منز ، یمن  فرح  یئوداج  مهوت  کی  زا  نم  دـیوگ 
تسین رارق  دوب  دهاوخ  هدنیآ  نید  راتاوآ  رظن  زا  هک  هچنآ  رگید  ترابع  هب  دنک . یم  تیلاعف  زغم  ياه  بصع  دننامه  تسرد  هک  منز  یم 

هب یتسه  همه  اجنیا  رد  هک  تسا  یتسه  یتوسان  دُعب  تعیبط و  تسرد  تخانش  افرـص  هکلب  دیاشگب  ام  يور  هب  ار  یتسه  زا  یتوکلم  داعبا 
یگنهامه و سح  یعون  ینورد ، هبرجت  یملع و  ياـه  هتفاـی  هیاـپ  رب  یناـیحو  تاـیهلا  راـکنا  اـب  یعیبط  تاـیهلا  عقاو  رد  دـیآ . یم  راـمش 

ثاریم ینعی  يدوهی  ناـفرع  زا  ار  دوخ  یلـصا  بوچراـچ  راـتاوآ  ِیعیبط  تاـیهلا  دروآ . یم  هارمه  هب  درف  يارب  ار  تعیبط  اـب  یگچراـپکی 
لاح رد  ییاکیرما ، فلتخم  ياه  لایرـس  اه و  ملیف  رد  یتسیلاباک  ياه  هزومآ  هب  عاجرا  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا . هدرک  ساـبتقا  مسیلاـباک 
یم هدـیمان  یناهج  نیون  نید  هچنآ  رد  يرکف  ناـیرج  نیا  هک  تسا  نآ  ناـشن  نیا  تسا و  هدیـسر  ریخا  ههد  ود  یط  دوخ  جوا  هب  رـضاح 

. تشاد دهاوخ  يا  هژیو  هاگیاج  شقن و  دوش ،
تـسد هب  تسد  نایدوهی  ناربهر  یخرب  نایم  رد  هتـشذگ  ياه  هدـص  زا  هک  تسا  ینایحو  ریغ  يزمر و  ینافرع  ياه  هزومآ  هلاّبق  ای  الاباک 

هک دوش  یم  هدـیمان  هلاّبق  دـنا  هتـسیزیم  نیا  زا  شیپ  لبق و  هک  نهک  يدوهی  نافراع  هب  نآ  عاجرا  لیلد  هب  ناـیرج ، نیا  ناونع  تسا . هدـش 
دـصق نورماک  زمیج  ییوگ  هک  تسا  يدـح  هب  هلابق  نافرع  نایدوهی و  ياـه  هزومآ  هب  راـتاوآ  ملیف  تاـعاجرا  دـشاب . یم  ـالاباک  نآ  ّربعم 

. دیامن یفرعم  یناهج  نیون  نید  ناونع  هب  ار  الاباک  تسا  هتشاد 
791_254292

يوان هلا  تسا ، یـسرتسد  لباق  يدوهی  یحیـسم و  ياه  نوناک  هب  کیدزن  عباـنم  رد  راـتاوآ  هراـبرد  هک  ییاـهلیلحت  دـقن و  یماـمت  اـبیرقت 
. دنوش یم  هدـیمان   Na’vi ارودـناپ ، یموب  ناـنکاس  دـنا . هدرک  یفرعم   Yahweh ینعی ناـیدوهی  يادـخ  زا  يرگید  ظـفلت  ار   Eywa

یطابترا هکبش  زا  ارودناپ  نانکاس  دوش . یم  قالطا  یهاگآ  ربخ و  بحاص  صخـش  هب  هک  دهد  یم  انعم  یبن  نامه  يربع  نابز  رد   Navi
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یخرب هتفگ  هب  راتاوآ  ياه  سناکس  زا  یکی  دنربخ . یب  نآ  زا  اه  ناسنا  هک  دنراد  یهاگآ  ربخ و  تعیبط  تادوجوم  نایم  رد  یکیژولویب 
یم کیج  هب  سدقم ، تخرد  ریز  هلیبق  رتخد  يریتین  تسا . هدش  بجوم  ار  نارگاشامت  دنمتیاضر  دنخبل  لیئارـسا  ياهامنیـس  رد  نادهاش 

رد دنک و  جاودزا   Ninat اب کیج  دنک  یم  داهنشیپ  وا  دنیزگرب . يرـسمه  هب  ار  هلیبق  نارتخد  زا  یکی  تسا  هدیـسر  نآ  نامز  هک  دیوگ 
رد وا  هب  عاجرا  تسا و  یلیئارـسا  روهـشم  نز  هدنناوخ   Ninat is a great singer .Ninet Tayeb دیوگ : یم  تانین  فیصوت 

کچوـک تاـعاجرا  زا  رظن  فرـص  دـهد . یم  تهباـشم  لیئارـسا  ینب  اـب  ار  موـق  نیا  اـحیولت  يواـن ، نینکاـس  زا  یکی  ناوـنع  هب  ملیف  نیا 
کیج هک  يروـط  هب  تسا  یتسیلاـباک  ياـه  هزوـمآ  اـب  ملیف  نیا  رد  هدـش  هئارا  نید  یموـهفم  هباـشت  تسا  تیمها  زئاـح  هـچنآ  ینینچنیا ،

هدرک روبع  مسیئودـنه  رتلیف  زا  هک  تسا  مسیلاباک  نامه  راتاوآ  دـیوگ : یم  راتاوآ  هرابرد  مسیلاـباک  ناـفرع  جورم  رادتـسود و  نوسلچیم 
دجو هب  ار  نوسلچیم  کیج  هک  تسا  يدـح  هب  دـشاب  یم  زین  مسیلاـباک  ياـه  هفلوم  زا  هک   panentheism رب ملیف  نیا  دـیکأت  تسا .

رد تسا  یتسیلاباک  ملـسم  ياه  هزومآ  زا  دوش و  یم  ءاقلا  راتاوآ  رد  هک  ییادـخردهمه  ییادـخهمه و  اب  طبترم  مهم  هلأسم  تسا . هدروآ 
جیورت تعیبط و  زا  عافد  رد  یملیف  راتاوآ  لوا  هاگن  رد  دـیاش  تسا . جـیورت  لاح  رد  یتاغیلبت  هدرتسگ  هکبـش  زا  هدافتـسا  اب  رـضاح  لاـح 

رت هدیچیپ  نآ و  زا  رتارف  يزیچ  هب  راتاوآ  تسا . شـشخب  لباق  ریغ  یـشیدنا  هداس  کی  نیا  یلو  دیآ . رظن  هب  نآ  اب  زیمآ  تملاسم  یگدنز 
ای ییارگ  تسیز  طیحم  مان  هب  یمهم  هلأسم  هب  مینک  هجوت  یناهج  نیون  نید  گرزب  هژورپ  ياه  شخب  رگید  هب  رگا  دناوخ . یم  ارف  نآ  زا 
رد هک  یعامتجا  شبنج  نیا  دنوش . یم  لماش  ار  فلتخم  فیط  دنچ  تسیز  طیحم  ناراداوه  دیـسر . میهاوخ   environmentalism

ياه هخاش  رد  نونکا  تفرگ ، لکـش  یناسنا  تسردان  فرـصم  اـه و  یگدولآ  ربارب  رد  یطیحم  تسیز  عباـنم  زا  تیاـمح  هزیگنا  اـب  ادـتبا 
قوس نآ ، یعیبط  عبانم  نیمز و  هرایس  نامه  ای  يردام  ههلا  شیاتس  يوس  هب  هک  تسا  هدش  لیدبت  ینیئآ  یفسلف - یـشبنج  هب  دوخ  یلـصا 
جرج يروهمج  تسایر  لوا  رود  رد  هک  یـسک  تسا ، روگلا  ییارگ  تسیز  طیحم  ياه  نایرج  ذفنتم  یلـصا و  ناربهر  زا  یکی  دنا . هتفای 

. دوب وا  یتاباختنا  بیقر  شوب 
866_249613

تسا روگلا  ییارگ  تسیز  طیحم  ياه  نایرج  ذفنتم  یلصا و  ناربهر  زا  یکی 
یناور هنیمز  دراد  تیرومأم  تسا  مهتم  يو  دـنچره  دراد . یناهج  ترهـش  تسیز ، طیحم  زا  تیاـمح  رد  شیاـه  تیلاـعف  لـیلد  هب  روگلا 

هدرپ تشپ  دهد  یم  ناشن  دهاوش  یخرب  یلو  دروآ  مهارف  اکیرما  مدرم  رد  ار  یلیسف  ياه  تخوس  رب  دیدج  نیگنـس  ياه  تایلام  شریذپ 
طیحم موب و  تسیز  هلأسم  هب  ناگدـنناوخ  هجوت  بلج  نمـض  دوخ  ياه  باتک  رد  وا  دـشاب . تاماهتا  نیا  زا  رتارف  يزیچ  وا  ياه  تیلاـعف 

. دـنک یم  توعد  نیمز  ربارب  رد  شتـسرپ  شیاتـس و  یعون  هب  ار  ناگمه  یعیبط ، عبانم  ظفح  زا  رتارف  ینیئآ  یفـسلف - یهاـگن  اـب  نوماریپ 
وا مهم  باتک  هدناوخ و  لیجنا  يارب  دیدج  رسفم  ار  وا  یخرب  هک  تسا  يدح  هب  تعیبط  هب  ینیئآ  ینافرع - هاگن  ياقلا  رد  روگلا  تامادقا 

ینوسام و ياهنوناک  هب  روگلا  یگتسباو  رد  دنا . هدیمان  روگلا » تیاور  هب  لیجنا  ار «  ناسنا »  حور  یسانش و  موب  لداعت : رد  نیمز  مان «  اب 
ینارنخس اه و  باتک  ياوتحم  یـسررب  دهاوش ، نیا  زا  رظن  فرـص  اما  دراد ، رارق  ناگمه  رایتخا  رد  یفاک  دهاوش  هدحتم  تالایا  ِینویهص 

تسا و یگدـنز  نوؤش  یمامت  هب  تبـسن  هکلب  تعیبط  هب  تبـسن  اهنت  هن  نایدا  هاگن  تیهاـم  بلق  یپ  رد  يو  دـهد  یم  ناـشن  روگلا  ياـه 
. دیامن نآ  نیزگیاج  تسا ، هدش  فیرعت  یعیبط  تایهلا  ینیئآ  ینافرع و  هبش  میهافم  تحت  هک  ار  يدیدج  هاگن  دنک  یم  شالت 

511_254293
تیاور هب  لیجنا  ار «  ناسنا »  حور  یـسانش و  موب  لداعت : رد  نیمز  مان «  اب  وا  مهم  باتک  هدناوخ و  لیجنا  يارب  دـیدج  رـسفم  ار  وا  یخرب 

. دنا هدیمان  روگلا »
تـسا شتـسرپ  شیاتـس و  هتـسیاش  تسا و  يراج  يراس و  نآ  همه  رد  هک  تعیبط  ناهنپ  حور  هب  هراشا  اب  لداـعت ، رد  نیمز  باـتک  رد  وا 
تیامح شبنج  يرکف  يونعم و  هناوتـشپ  ناونع  هب  تسا  هدنکارپ  تعیبط  يازجا  همه  رد  دنوادخ  نآ  ساسا  رب  هک  ار  ییادخ  همه  تایهلا 
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تعیبط زا  لومعم  لوقعم و  تیامح  زا  دوخ  باتک  رد  وا  رگید  ترابع  هب  دـناد . یم  زورما  یگدـنز  يارب  مزال  يرواـب  تسیز ، طـیحم  زا 
اب شراکفا  دنویپ  هب  تحارص  هب  دناوخ و  یم  ارف  تعیبط  دوخ و  نایم  دیدج  يونعم  هطبار  کی  يرارقرب  هب  ار  هدنناوخ  دریگ و  یم  هلصاف 

نایموب گنهرف  هب  تعیبط  رد  نام  هاگیاج  زا  ام  يونعم  كرد  دـیوگیم « : هدرک و  هراشا  اکیرما  ناـیموب  مسینمـش  یتسوپخرـس و  ناـفرع 
راوتسا نیمز  ِثنؤم  ههلا  شتسرپ  هیاپ  رب  ناهج  قطانم  رگید  زا  يرایـسب  خیرات و  لبقام  ياپورا  بلاغ  يژولوئدیا  ددرگ … یم  زاب  اکیرما 

. « دزاس یم  رارقرب  هدنز  تادوجوم  همه  نایم  ار  لداعت  تسا و  تایح  أشنم  هک  يا  ههلا  تسا ، هدوب 
تعیبط ءاضتقا  هب  ناسنا  یلعف ، رکذم  نایدا  روهظ  زا  سپ  تسا  دـقتعم  دـنک و  یم  دای  درکیور  نیا  زا  نید  ظفل  اب  زارف  نیا  زا  سپ  روگلا 

يزیچ نامه  تسرد  نیا  و  تسا . هدوب  رگ  هولج  تعیبط  رد  هک  هتـشاد  رواب  ثنؤم  ییادـخ  هب  تعیبط ، گنهآ  اب  یگنهاـمه  یپ  رد  شا و 
هب اکیرمآ  تسوپخرـس  نایموب  هب  هیبش  ار  يوان  هعماج  نورماک  زمیج  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسرد  دوش . یم  هدید  راتاوآ  رد  هک  تسا 

هتشاد نامیا  نادب  ناتسوپخرس  هک  تسا  یطیحم  تسیز  تایهلا  هنایارگ و  تعیبط  ياهرواب  رگیعادت  تهابـش  نیا  تسا . هدیـشک  ریوصت 
ششوپ لیلد  هب  دوش ، یم  هئارا  بهذم  کی  ناونع  هب  روگلا  طسوت  تحارص  هب  هک  يونعم  هبش  یتسیئتناپ و  دیاقع  نیا  هکنیا  بلاج  دنا .

عفادـم درکیور  نیا  ربانب  . تسا راشتنا  لاح  رد  ناریا  هلمج  زا  اـیند  رـسارس  رد  تعرـس  هب  تعیبط  اـب  یتسود  تسیز و  طـیحم  زا  تظاـفح 
تیبثت يارب  تسا  يدـیهمت  اهنیا  یگمه  دـناوخ و  یم  ارف  نادـب  ملیف  نیا  هک  تسا  ینیئآ  نید و  تهج  رد  الماک  زین  راتاوآ  ِیتسیز  طیحم 
لیمحت نوگانوگ  یبهذـم  تاـشیارگ  اـب  فلتخم  عماوج  رب  ار  دوخ  یناـبم  يدوز  هب  دور  یم  راـظتنا  هک  یناـهج  نیون  نید  دـیاقع  لوصا 

ناونع هب  یمالـسا  ياه  هزومآ  رد  هچنآ  تشاد  هجوت  دـیاب  دزیخرب . تفلاخم  هب  عماوج  نیا  یموب  دـیاقع  اـب  رهاـظ  رد  هکنآ  نودـب  دـیامن 
اهنآ ییاوتحم  ینطاب و  توافت  دراد و  يرهاظ  هباشت  افرـص  اه  هزومآ  هنوگنیا  اب  تسا ، هئارا  لباق  مالـسا  رظن  زا  تسیز  طیحم  ظفح  ینابم 

رت راوشد  کیرات  بش  لد  رد  هایس  گنس  رب  يا  هچروم  تکرح  ییاسانش  زا  كرِش  صیخشت  هک  میشاب  هتشاد  تقد  تسا . راکنا  لباقریغ 
. دومن میظنت  یلقتسم  شرازگ  ناوت  یم  صخشم  روط  هب  هلأسم  نیا  دروم  رد  تسا . هنوگنیا  هلأسم  نیا  و  تسا ؛

166_249615
ملیف رد  هدش  هئارا  نیئآ  ناتـساد و  رب  مکاح  ِيراگنا  ادخردهمه  ِرواب  هب  دـنوش ، یم  ءاقلا  ملیف  نیا  رگاشامت  هب  هک  یتسیلاباک  ياه  هزومآ 

ار دوخ  اهنآ  هشیر  ناتخرد و  هطساوب  تعیبط  کیژولویب  هکبـش  دراد . يا  هژیو  نیدامن  هاگیاج  راتاوآ  ملیف  رد  تخرد  دوش . یمن  هصالخ 
ییاج يوان ، شیاین  ناکم  دـبعم و  رتمهم  همه  زا  دـننک و  یم  یگدـنز  اسآلوغ  تخرد  کـی  هنت  رد  زین  يواـن  یلاـها  تسا ؛ هدـینارتسگ 

هدیمان ( Secret Tree  ) سدقم تخرد  و  ( Tree of Voices  ) اهادص تخرد  (، Tree of Souls  ) اـه حور  تخرد  هک  تسا 
هکبـش فطع  طاقن  مکح  رد  هک  تسا  يا  هژیو  ناـتخرد  هب  هراـشا  يارب  جـیار  ریبعت  اـه ، حور  تخرد  اـی  تراـبع  ناـیم  نیا  رد  . دوش یم 

تیونعم و زکرمت  هطقن  يارب  نورماک  زمیج  تسا . داـیز  رایـسب  اـهنآ  هب  تعیبط  تادوجوم  حور  دـش  دـمآ و  دنـشاب و  یم  تعیبط  يونعم 
ناونع هب  الاباک  يدوهی و  نافرع  رد  تساه  نرق  هک  تسا  هدرک  هدافتـسا  يریبعت  دامن و  زا  دوش  یم  ساسحا  رتهب  تعیبط  حور  هک  ییاـج 

یم رارق  رب  ار  ناهج  همه  لداعت  اویا  سدقم  ههلا  اهنآ  رظن  Tree of Soulsزا   ) اه حور  تخرد  دراد . دوجو  هدش  هتخانش  هزومآ  کی 
يا هزادنا  هب  هزومآ  نیا  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروم  يدوهی  ینافرع  ياه  هروطـسا  یخرب  هب  هراشا  يارب  هک  تسا  يریبعت  اقیقد  دـنک ) .
رارق هدافتسا  دروم  الاباک  نامه  ای  يدوهی  ینافرع  ياه  هروطسا  هب  هراشا  يارب  دراوم  یـضعب  رد  هک  تسا  هدش  هتخانـش  يدوهی  نافرع  رد 
باب رد  دوخ  باـتک  زتراوش  دراوه  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  ـالاباک  ناـفرع  يارب  يداـمن  ناونع  هب   Tree of Souls ترهـش  دریگ . یم 

. تسا هدرک  رشتنم  مان  نیمه  اب  ار  الاباک  دوهی و  ینافرع  ياه  هروطسا 
675_249616

تسا و هدمآ  نونک  ات  هچنآ  مامت  حاورا  دراد و  دوجو  اه  حور  تخرد  مان  هب  یتخرد  تشهب  رد  هک  تسا  هدـمآ  خـنت  زا  عشوه  باتک  رد 
رواب نیا  رب  دنمان ، یم  ینایرول  يالاباک  ار  وا  ینافرع  هکبـش  هک  ایرول  قاحـسا  مسیلاباک ، نافرع  ردپ  دراد . رارق  نآ  رد  دمآ  دهاوخ  هچنآ 
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نمأم و تعیبط  رد  ناتخرد  وا  ياه  هزومآ  ساسا  رب  دراد . دوجو  زین  ینیمز  حور  ياه  تخرد  تشهب ، رد  اه  حور  تخرد  لداعم  هک  دوب 
، درب تعیبط  ناـیم  هب  میلعت  يارب  ار  دوخ  نادرگاـش  يزور  يو  هک  تسا  هدـمآ  اـیرول  قاحـسا  لاـح  حرـش  رد  دنتـسه . اـه  حور  هاـگیاج 

دندید یمن  ار  اه  حور  هک  نادرگاش  تفگ ، نخس  اه  حور  اب  یتاظحل  وا  دنا ، هدرک  هطاحا  ار  ناتخرد  يرایسب  ياه  حور  هک  دید  ناهگان 
ياه حور  هچ  هک  دـیدید  یم  دیدینـش  یم  ار  اهنآ  يادـص  مه  امـش  رگا  داد  خـساپ  قاحـسا  دـییوگ و  یم  نخـس  هک  اـب  داتـسا  دندیـسرپ 
ملیف رد  کیج  هب  اـه  حور  تخرد  یفرعم  سناکـس  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  تسرد  تیاور  نیا  دـنراد .  روضح  ناـتخرد  رد  يرایـسب 

ام و  ام ، دادجا  حور  دنتـسه  اه  حور  هاگیاج  ناتخرد  هک  دیوگ  یم  کیج  هب  يریتین  زین  راتاوآ  رد  تسا . هدـش  هدیـشک  ریوصت  هب  راتاوآ 
. میونشب ار  اهنآ  يادص  میناوت  یم 

481_254296
. تسا يدوهی  يالاباک  ملسم  ياه  هزومآ  زا  ناتخرد  حور  هب  رواب 

رد يدایز  ياه  هناسفا  فالزتارب  نامخان  ماخاخ  لاوحا  حرش  رد  تسا . يدوهی  يالاباک  ملـسم  ياه  هزومآ  زا  ناتخرد  يارب  حور  هب  رواب 
هناخ نانکاس  وا  هلان  اب  بش  ياه  همین  رد  درک ، یم  يرپس  يا  هناخرفاسم  رد  ار  یبش  وا  هکنآ  هلمج  زا  تسا  هدمآ  ناتخرد  حور  اب  طابترا 
عطق ار  یتخرد  سکره  تشون : درب و  ملق  هب  تسد  تساوخرب و  اج  زا  فالزتارب  ماخاخ  دندش . ایوج  ار  اه  هلان  تلع  دـندیرپ و  باوخ  زا 

خـساپ وا  تسا و  هدش  انب  هدش  عطق  ناتخرد  ياجب  نامتخاس  نیا  ایآ  دیـسرپ  هناخرفاسم  بحاص  زا  ماخاخ  تسا . هدـش  لتق  بکترم  دـنک 
 . دنوش یم  نم  ساره  بجوم  دنزیر و  یم  کشا  هک  منیب  یم  ار  ناتخرد  حور  باوخ  رد  بش  تفگ  ماخاخ  يرآ . داد 

تـسا لیلد  نیمه  هب  دـش  هتفگ  هک  روطنامه  دوش و  یم  تفای  یناوارف  هب  الاباک  ياه  باتک  رد  تخرد  هب  طوبرم  ياه  هناـسفا  هنوگنیا  زا 
. تسا هدرک  يراذگمان  اه  حور  تخرد  ار  يدوهی  نافرع  ریطاسا  هرابرد  دوخ  باتک  زتاوش  دراوه  هک 

905_249617
925_249618

لباـق ریوصت  رد  دوش  یم  هدـیمان  اویا  ملیف  رد  هک  ثنوم  ههلا  متـسیب . نرق  لوا  ههد  رد  هدـش  میـسرت  ـالاباک  سدـقم  تخرد  ـالاب : ریوـصت 
هک داـمن  نیا  تسا . روهـشم  تاـیح  تخرد  هب  هک  تسا  نآ  ياـه  هئـشن  تقلخ و  زا  يداـمن  زین  پچ  تمـس  ریوـصت  ود  تـسا . هدـهاشم 

یلصا نیرت و  یمیدقتسا  هدش  میسرت  شیپ  اه  نرق  نویلد  هشوم  الاباک ، سسوم  داتـسا  طسوت  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  الاباک  نافرع  هصالخ 
یم الاباک ) سسؤم  داتـسا  نویلِد (  هشوم  ياه  هتـشون  زا  یکی  تسا ، هدش  هراشا  اه  حور  تخرد  هروطـسا  هب  نآ  رد  هک  ینهک  نتم  نیرت 
نآ تسا و  هئشن  لماش 10  هک  دیوگ  یم  نخس  الاباک  تخرد  زا  راب  نیلوا  يارب  هک  تسا  یسک  نویلد  هشوم  هک  تسا  نیا  بلاج  دشاب . 

يدامن دوش ، یم  هدناوخ  ( Tree of Life  ) تایح تخرد  ریبعت  اب  اقیقد  هک  الاباک  تخرد  دیامن . یم  میسرت  رادومن  کی  تروص  هب  ار 
یم رهاظ  نوگانوگ  لحارم  رد  هک  دـشاب  یم  یتسه  أدـبم  يارب  تفـص  ای  یلجت  هد  لماش  تسا و  یتسه  ناـهج  هراـبرد  ـالاباک  هفـسلف  زا 

. دنوش
944_249620

نافرع مامت  دراد و  روضح  زین  الاباک  يایند  رد  دراد ، روضح  راتاوآ  يایند  رد  هک  هزادنا  نامه  هب  تخرد  دوش  یم  هظحالم  هک  روطنامه 
نیا ياه  هزومآ  هب  هک  الاباک  تایح  تخرد  رد  دوجوم  رـصانع  حیـضوت  ریـسفت و  دـیآ . یم  رد  شیامن  هب  یتخرد  رادومن  کی  رد  الاباک 

عوضوم نیا  رد  مالک  هلاطا  تسا و  يا  هناگادج  تصرف  دنمزاین  دراد ، یقیمع  دنویپ  زین  راتاوآ  ییامنیـس  نیماضم  اب  دراد و  هراشا  نافرع 
ییامنیـس هک  دنک  یم  تیافک  بلطم  نیا  نایب  اهنت  دش  هتفگ  هچنآ  ساسا  رب  اجنیا و  رد  دزاس . یم  رود  راتفگ  نیا  یلـصا  فدـه  زا  ار  ام 

دیدـج يایند  ناهنپ  یناـبم  زا  ار  نآ  ناوت  یم  هک  ـالاباک  ناـفرع  ياـه  هزومآ  نیماـضم و  تساـبالاک . ناـفرع  غیلب  ربماـیپ  عقاو  رد  راـتاوآ 
ياهرواب هنیمز  نیا ، تسا و  شرتسگ  لاح  رد  ییامنیـس  تالوصحم  زا  يرایـسب  قیرط  زا  دـیایب  نایم  هب  نآ  زا  یمان  هکنآ  نودـب  تسناد ،
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. دنک یم  مهارف  دندنسپ ، یم  هژورپ  نیا  نارکتبم  هچنآ  ساسا  رب  ار  یناهج  نیون  نید  نامه  ای  نیمز  مدرم  همه  نایم  كرتشم 

: تسا هدش  میظنت  هلحرم  هس  رد  یناهج  نیون  نید  يا  هناسر  هژورپ 

رد نیداینب  لوحت  ره  يارب  هدش  هتخانش  کیسالک و  ییوگلا  ناکلپ ، هس  نیایشزرا  نیون  ِماظن  یفرعم  هیلوا ، میهافم  تیبثت  اهرواب ، بوشآ 
یتـفرعم ياـهوگلا  عونتم و  رثـکتم و  ياـهرواب  زا  یهوبنا  بوشآ ، هلحرم  رد  اـهرواب : بوشآ  . دـشابیم فدـه  هعماـج  ياـهرواب  راـتخاس 

. دنوش اهرواب  رد  یمگردرـس  راچد  نابطاخم  یتدم  زا  سپ  دوش  یم  ببـس  مادقا  نیا  دوش . یم  هتفرگ  هناشن  نابطاخم  يوس  هب  نوگانوگ 
نآ ریغ  زا  ار  شیوخ  لوبق  لـباق  یموب و  ياـه  هزومآ  دـناوتن  فدـه  هعماـج  هک  دوش  یم  ببـس  نوگاـنوگ  ياـهرواب  اـه و  هزومآ  همجه 
زا اهنآ  اب  ار  دوخ  هباصعتم  طابترا  هک  دـنوش  یم  هجاوم  رثکت  عونت و  اب  ياه  هزادـنا  هب  یموب  ياه  هزومآ  ریـسفت  رد  اـی  دـهد و  صیخـشت 

. تسا نیون  ياهرواب  رارقتسا  يارب  يرورض  نیشیپ و  هلحرم  مرن  گنج  يوگلا  رد  هراومه  اهرواب  بوشآ  دهد . یم  تسد 
یکیزیف و بتارم   ) یسانشناهج تماما ،) توبن و   ) یـسانش عجرم  یخیرات ،) يدرفریدقت و  داعم و   ) یـسانشماجرف دیحوت ،)  ) یـسانشادخ

ناسنا و  یعیبط ) دنیارف  کی  نمض  رد  یناسنا  سفن  دلوت  زار  نیمز و  يور  رب  ناسنا  روضح  یگنوگچ   ) یـسانشأدبم تقلخ ،) یکیزیفاتم 
رد اکیرمآ  يامنیـس  هک  تسا  ینید  ِنیداینب  میهافم  هلمج  زا  وا ) شنیرفآ  أدبم  ناسنا و  هطبار  یناسنا ، ياوق  ندب ، سفن و  هطبار   ) یـسانش

. تسا هتخادرپ  اهنآ  هرابرد  بوشآ  هیرظن  يزاس  هدایپ  هب  زکرمتم  صاخ و  تروص  هب  هتـشذگ  لاس  هد  رد  ماع و  روط  هب  هتـشذگ  ههد  ود 
، ناتـساب زیمآرحـس  ياههروطـسا  نایدا و  یئوداج ، نیماضم  هب  هک  اکیرما  يزاس  ملیف  ياه  نوناک  هب  قلعتم  ياه  لایرـس  اه و  ملیف  یمامت 

يونعم تایح  صاخ ، ياه  ناسنا  یعیبطارف  ياهتردق  گرم ، زا  سپ  یگدنز  ارگزیمآزار ، ياه  نمجنا  ناتساب ، ون و  يایند  ياهوگـشیپ 
زاس بوشآ  درکراک  دنتـسه . راد  هدـهع  ار  اهرواب  بوشآ  هلحرم  زا  یـشخب  نتخاس  قَقحم  عقاو  رد  کـی  ره  دزادرپ ، یم  ون  ياـه  هقرف  و 

. دنوش یم  نادنچود  هتشذگ ، ياهلاس  رد  یموب  لیصا  ياه  زومآ  زا  یفاک  نییبت  نادقف  هب  هجوت  اب  تادیلوت  هنوگ  نیا 

: نیون نیداینب  میهافم  تیبثت 

، دیـشاب هدـمآ  دوجوب  بوشآ  لماع  ناتدوخ  امـش  هک  ینامز  دـشاب . هدـش  مکاح  یبسن  روط  هب  اهرواب  بوشآ  هک  تسا  ینامز  هلحرم  نیا 
لیـصا میهافم  هک  ینامز  دیهد . رارق  دیکأت  دروم  هدنیآ ، یـشزرا  ماظن  هیلوا  میهافم  ناونع  هب  ار  اکتا  هطقن  دـنچ  هک  دـیراد  ار  ناکما  نیا 

هجوت هک  دـسر  یم  نآ  نامز  تشگ ، مکاح  بوشآ  دـش و  هتخیمآ  مه  هب  اهملیف  طسوت  هدـش  رـشتنم  تاموهوم  لیخت و  هفارخ و  اـب  ینید 
عقاو رد  میهافم  نیا  دـنادب . رت  لوبق  لباق  دوجوم  میهاـفم  ریاـس  هب  تبـسن  ار  اـهنآ  دوش و  بلج  نیداـینب  هیلوا و  موهفم  دـنچ  هب  بطاـخم 
حور دلوتزاب  ینامسج ، دبلاک  رد  یتسه  حور  لولح  دوش . هئارا  دعب  هلحرم  رد  تسا  رارق  هک  تسا  يدیدج  نیئآ  ای  یـشزرا  ماظن  هدولاش 

رد دیاب  هک  تسا  یناهج  نیون  نید  هیلوا  میهافم  هلمج  زا  ینطاب ، هبقارم  نورد و  تردـق  هب  نامیا  یتسه و  ياقیـسوم  اب  لداعت  خـسانت ، ای 
هب ناـبطاخم  نهذ  رد  میهاـفم  نیا  دـشاب ، هارمه  بوشآ  هلحرم  اـب  ناوت  یم  یناـمز  رظن  زا  هک  هلحرم  نیا  رد  دـسرب . تیبثت  هب  مود  هلحرم 

نیداینب میهافم  دوش . انب  اهنآ  هیاپ  رب  نیون  نیئآ  موس  هلحرم  رد  ات  ددرگ  یم  تیبثت  عقاو  هب  رتکیدزن  شریذـپ و  لـباق  ییاـه  هزومآ  ناونع 
هدش هدناجنگ  روکذم ، يزاس  ملیف  ياه  نوناک  رد  دش  دـیلوت  ياه  مارد  دوپورات  رد  یهجوت  لباق  تفارظ  اب  یناهج  نیون  نید  يارب  هیلوا 

Tru Calling (series), Push (2009), Painkiller Jane (2007), Dead Zone ریظن  یتادـیلوت  لاـثم  ناونع  هب  دـنا .
نوـچمه يدـیدج  يوـنعم  ناربـهر  هب  ناـمیا  يارب  ار  مزـال  یناور  ياـه  طرـش  شیپ  هـک  دـنراد  هدـهع  رب  ار  تیرومأـم  نـیا  ( (series

ناربهر نیا  دـنزاس . ایهم  نابطاخم  نهذ  رد  دـنا ، هدـش  لاعف  زین  ناریا  رد  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  وا  نادرگاـش  هک   Alberto Villoldo
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. دوب دنهاوخ  یناهج  نیون  نید  ياه  هزومآ  ناغلبم  وگبیغ  وگشیپ و 
روط هب  هک  تسا  مجسنم  دحاو و  هعومجم  کی  ناونع  هب  نیون  راتخاس  دیدج و  یـشزرا  ماظن  هئارا  موس  هلحرم  : دیدج یـشزرا  ماظن  هئارا 

تـسین يزاین  اموزل  هنایارگراتخاساسپ ، يروئت  کی  ساسا  رب  هلحرم  نیا  رد  دوش . یم  نیـشیپ  یـشزرا  ماـظن  نیزگیاـج  ریگارف  یمـسر و 
ياوتحم دـیدج و  یـشزرا  ماظن  ناوتب  هک  یتروص  رد  هکلب  ددرگ ، نآ  نیزگیاج  نیون  یـشزرا  راـتخاس  دوش و  هتـسکش  نیـشیپ  راـتخاس 

طوبرم نیون  راتخاس  هئارا  هلحرم  هب  هک  هچنآ  . تسا هدیـسر  ماجنا  هب  يرت  قفوم  يویرانـس  دـناجنگ ، میدـق  راتخاس  نامه  رد  ار  رظن  دروم 
تالکـشم هدنیادُز  اهزاین و  يوگخـساپ  دناوت  یمن  تسوا  رایتخا  رد  هک  ینیئآ  دنک  یم  ءاقلا  بطاخم  هب  هک  دنتـسه  ییاه  ملیف  دوش ، یم 

Avatar (2009)، The Book of Eli نوچ ییاهملیف  تسا . توافتم  ناینب  زا  هک  دومن  وجتـسج  ار  دـیدج  ینیئآ  دـیاب  هکلب  دـشاب ،
ناهذا رد  ار  هزات  یتفرعم  راتخاس  کی  شریذـپ  هنیمز  دـنراد و  قلعت  یناـهج  نیون  نید  هژورپ  زا  هلحرم  نیا  هب  ( 2009  ) و 2012 ( (2010

. دنزاس یم  مهارف  نابطاخم 
446_249621

داب نیلوا  یلیب  سیلآ  ددرگیم . زاب  متسیب  نرق  موس  ههد  هب  تیودهم  هزومآ  هژیوب  یمالـسا  ياه  هزومآ  صوصخ  رد  هدیا  نیا  يزاس  هدایپ 
هقلح متفه  فاشکنا  نامه  یمالـسا  هلمج  زا  فلتخم  نایدا  رد  ار  یجنم  ییـالاباک ، یتسیفوسوئت - ياـه  هزومآ  ساـسا  رب  لاس 1925  رد 

نایرج نیا  دنچره  دش  هتفگ  هک  روطنامه  دزادرپ . یم  اهنآ  حیـضوت  هب  يدـیحوتریغ  يراتخاس  رد  یفوسوئت  هک  درک  یفرعم  تقلخ  ياه 
نیا زا  سپ  ددرگیمزاب و  هتشذگ  ههد  هب  نآ  یمومع  يا و  هناسر  روهظ  یلو  دراد  بوتکم  يرکف و  هناوتشپ  نرق  کی  هب  بیرق  مک  تسد 

. دش دهاوخ  هدهاشم  رتقیمع  رت و  هدرتسگ 
قرشم عبنم : 

نیتشنیا تربلآ  یگدنز 

ناونع هب  ار  وا  ملع  ناگرزب  زا  يدایز  هدع  داد . هئارا  ام  هب  ار  تیبسن  يروئت  هک  دوب  یـسک  وا  دیـسانش . یم  ار  نیتشنیا  تربلآ  امـش  بلغا 
دنور رد  یساسا  تارییغت  داجیا  ثعاب  نیتشنیا  تاقیقحت  تایرظن و  زا  يرایسب  دنناوخ . یم  ناهج  دنمشناد  نیرتگرزب  اتمه و  یب  يا  هغبان 

. تسا شیاتس  لباق  ملع  ياتسار  رد  وا  تامدخ  تشاد . ناغمرا  هب  يرادیاپ  تاریثات  هدش و  ناهج  رد  ملع  تفرشیپ 
نیرت شوهاب  یگدـنز  هرابرد  یفخم  قیاـقح  وا ! یگدـنز  میرگنب . نیتشنیا  هب  رگید  يا  هبنج  زا  میراد  دـصق  راـبنیا  هشیمه  فـالخ  رب  اـما 

! هدـمآ ایند  هب  گرزب  رـس  کی  اـب  نیتشنیا  هک  دـیناد  یم  اـیآ  دوب ؟ روطچ  نارگیداـب  دروخرب  یگدـنز و  رد  دوب ؟ هنوگچ  وا  اـیند .  هغباـن 
؟ هتشاد يدنزرف  جاودزا  زا  لبق  هکنیا  ای  و  تسا !؟ صقان  يو  درک  یم  روصت  شردام  هک  يروط 

: تشاد گرزب  يرس  قاچ و  یندب  نیتشنیا  - 1
تسا و رزب گ  رایـسب  نیتشنیا  رـس  دـش  هجوتم  دروآ  اـیند  هب  ار  وا  (، Pauline Einstein  ) نیتشنیا نیلوئاپ  تربلآ ، رداـم  هک  یناـمز 

زیچ نیا  هجوتم  هلـصافالب  يو  هداوناخ  دیـسر و  یم  رظن  هب  گرزب  رایـسب  رـس  بقع  تمـسق  هدـمآ . اـیند  هب  صقاـن  وا  هک  درک  یم  روصت 
. دومن مارآ  ار  اهنآ  کشزپ  تروص  ره  رد  دندش . یعیبط  ریغ  بیجع و 

". تسا قاچ  یلیخ  تسا ، قاچ  یلیخ  : " درک یم  رارکت  بل  ریز  ًابترم  دید  ار  وا  راب  نیلوا  يارب  تربلآ  گرزب  ردام  هک  یماگنه 
. لیئارسا ، Jerusalem يدوهی هاگشناد  نیتشنیا ، تربلآ  ویشرآ  ریوصت : رابتعا  نیتشنیا . تربلآ  زا  هدش  هتخانش  ریوصت  نیلوا  ریوصت :

: دوب لکشم  راچد  دوخ  ملکت  رد  یکدوک  نارود  رد  نیتشنیا  - 2
ضوع رد  درک . یم  تبحـص  یگتـسهآ  اب  رایـسب  دز  یم  فرح  هک  مه  یناـمز  تفگ و  یم  نخـس  تردـن  هب  یکدوک  نارود  رد  نیتشنیا 

هب راب  دنچ  ای  درک و  یم  لصاح  نانیطا  اهنآ  ندوب  حیحـص  زا  دـنک  نایب  دـنلب  هکنیا  زا  لبق  ای  دومن و  یم  نایب  شرـس  رد  ار  تالمج  مامت 
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. درک یم  رارکت  ارنآ  ینابز  ریز  تروص 
[ ساس روترآ  طسوت  رد 1951 ، نیتشنیا  تربلآ  روهشم  سکع  ریوصت : ] 

ساس روترآ  طسوت  رد 1951 ، نیتشنیا  تربلآ  روهشم  سکع  ریوصت :
هک دندوب  نارگن  دشاب  هداتفا  بقع  ناشدـنزرف  هکنیا  زا  شنیدـلاو  درک . یم  راتفر  لاونم  نیمه  هب  یگلاس  ات 9  نیتشنیا  تاشرازگ  قبط  رب 

. دوب ساسا  یب  الماک  ینارگن  نیا  هتبلا 
دوب هدرک  زاب  نخس  هب  نابز  رید  رایسب  هک  نامز  نآ  رد  دنک " : یم  نایب  نینچ   Otto Neugebauer مان هب  مولع  سیون  خیرات  کی 

". تسا غاد  یلیخ  پوس  نیا  : " تفگ تسکش و  ار  توکس  ماش  عقوم  بش  کی  دز  یم  فرح  تردن  هب  و 
نونک ات  هکنیا  يارب  داد " : خساپ  يو  تفگ ؟ یمن  نخـس  هملک  کی  یتح  نونکات  ارچ  دندیـسرپ  وا  زا  دـش و  تحار  ناشلایخ  شنیدـلاو 

". هدوب دوخ  لاور  قبط  رب  زیچ  همه 
نخـس یکدوک  ناـمز  رد  زین  رگید  غباون  زا  يرایـسب  نیتشنیا  رب  هوـالع  هک  هدرک  هراـشا  هتکن  نیا  هب  شباـتک  رد   Thomas Sowell

. دیمان ( Einstein Syndrome « ) نیتشنیا مردنس   » ار تیعضو  نیا  وا  دنا . هدومن  زاغآ  رید  ًاتسن  ار  نتفگ 
: تفرگ ماهلا  امن  بطق  کی  زا  نیتشنیا  - 3

هب يدنمقالع  هقرج  نیلوا  شنهذ  رد  دش  ثعاب  هک  داد  وا  هب  يزیچ  شردـپ  دوب ، هدـیباوخ  یـضیرم  يرتسب  رد  یگلاس  نس 5  رد  نیتشنیا 
. یبیج هداس  يامن  بطق  کی  دیآ : دوجو  هب  مولع 

یم ناشن  ار  تهج  کی  هراومه  امن  بطق  نزوس  دـناخرچ  یم  هک  فرط  ره  هب  ارنآ  هک  دوب  نیا  دـیدرگ  نیتشنیا  هجوت  بلج  ثعاب  هچنآ 
حرـش تاشرازگ و  رد  اهراب  قافتا  نیا  دـنک . یم  لمع  نینچ  هک  دـشاب  هدـش  لامعا  امن  بطق  رب  ییاهورین  دـیاب  درک  رکف  شدوخ  اب  داد .

. تسا هدش  رکذ  يو  یگدنز  لاح 
: دش در  هاگشناد  يدورو  ناحتما  رد  نیتشنیا  - 4

Eidgenössische  ) ای  ETH سیئوس لاردـف  کـینکت  یلپ  هسردـم  هب  دورو  يارب  یگلاـس  نـس 17  رد  لاـس 1895 و  رد  نیتشنیا 
اما تشاذگ  رس  تشپ  تیقفوم  اب  ار  يدورو  نومزآ  مولع  یضایر و  هب  طوبرم  تالاوس  درک . مادقا  ( Technische Hochschule
يا هفرح  هسردـم  کی  هب  نومزآ  ددـجم  يرازگرب  زا  لـبق  دـش  روبجم  دـشن و  قفوم  هریغ ) یفارغج و  ناـبز ، خـیرات ،  ) سورد یقباـم  رد 

. دش هتفریذپ   ETH رد دعب  لاس  کی  ماجنارس  دورب و  ( Trade School)
: تشاد عورشمان  دنزرف  کی  نیتشنیا  - 5

اولیم زا  عورـشمان  رتخد  کی  وا  تخاس : راکـشآ  هغباـن  نیا  هراـبرد  ار  يدـیدج  ياـهزیچ  نیتشنیا  یـصوصخ  ياـه  هماـن  هـهد 1980  رد 
هب يرتخد  اولیم  اهنآ ، جاودزا  زا  لبق  لاس  کی  رد 1902 و  درک ). جاودزا  يو  اب  اهدعب  هک  یسک  . ) تشاد ( Mileva Marić  ) کیرام

. دنام یقاب  مولعمان  وا  تشونرس  دیدن و  ار  وا  زگره  نیتشنیا  هک  دروآ  ایند  هب  لرزیل  مان 
نامیاز هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  اه  هماـن  ياوتحم  زا  تشاد . روضح   Beme رد نیتشنیا  هک  داتفا  قاـفتا  ینارود  تسرد  لرزیل  دـلوت 

رتـخد  " ماـن هب  دوخ  باـتک  رد   Michele Zackheim تسین . صخـشم  لـماک  روط  هب  زوـنه  لرزیل  یگدـنز  یقباـم  هدوـب . یتـخس 
رد 19 هک  يا  همان  رد  راب  نیرخآ  يارب  لرزیل  مان  تشذگرد . ربماتپس 1903  رد  کلمخم  بت  هب  التبا  رثا  رد  وا  هک  تسا  هتشون  نیتشنیا "

بیجع دادرارق  کی  يو  اب  دش و  درسلد  دوخ  لوا  رـسمه  زا  نیتشنیا  - 6 دیدرگ . رکذ  دوب  هدش  هتـشون  اولیم  هب  نیتشنیا  زا  ربماتپس 1903 
، نامز تشذـگ  اـب  دـندش . دراودا " تربلآ "و"  سنه   " ياـه ماـن  هب  رـسپ  ود  بحاـص  اـهنآ  اولیم  نیتشنیا و  جاودزا  زا  سپ  درک : دـقعنم 

جوز ود  ره  دوش . درـسلد  هتفرگ و  هلـصاف  دوخ  رـسمه  زا  نیتشنیا  ات  دش  ثعاب  نیتشنیا  یناهج  ياه  ترفاسم  کیمداکآ و  ياه  تیعقوم 
مهاـب يا  هژیو  طیارـش  تحت  اـهنآ  دادرارق  نیا  رد  دوـمن : هیهت  بیجع  دادرارق  کـی  نیتـشنیا  یتـح  دـندمآرب . ناشلکـشم  لـح  ددـص  رد 
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هس . 2 دنشاب . بترم  هشیمه  نم  ياهـسابل  . 1 هک : تسا  نیا  وت  تیلوئـسم  فلا : طیارـش " : " دوب نینچ  نآ  لصف  رـس  دندرک . یم  یگدـنز 
مراک زیم  دـشاب و  زیمت  بترم و  هشیمه  نم  هعلاطم  قاـتا  باوخ و  قاـتا  . 3 منک . فرـص  مقاتا  رد  بترم و  روط  هب  ار  دوخ  ییاذـغ  هدـعو 

... تسین یعامتجا  لیالد  ربانب  نم  طـباور  همه  ًاـموزل  يریگب ؛ هدـیدان  ارم  طـباور  ماـمت  دـیاب  ب : دـشاب . مدوخ  هدافتـسا  صوصخم  طـقف 
يارب نیتشنیا  تفریذـپ . ار  طیارـش  اولیم  " ینک .  تبحـص  نم  اب  دـیابن  رگید  متـساوخ  وت  زا  هک  یناـمز   " هلمج زا  دوب  زین  يرگید  طـیارش 

دهع زین  دوخ  دنک "و  ادیپ  شهاک  الماک  دیاب  یصخش  ياه  هبنج  : " تشون نینچ  هدیمهف  ار  طیارش  مامت  اولیم  دنک  لصاح  نانیمطا  هکنیا 
اب نیتشنیا  هطبار  قالط  زا  سپ  تشادن : شگرزب  رـسپ  اب  یبوخ  هطبار  نیتشنیا  - 7" منک . راتفر  هبیرغ  لثم  اهنز  مامت  لـباقم  رد   " هک درک 

ردپ و نیب  هطبار  تسناد . یم  اویلم  ییاهنت  ندرک و  كرت  لوئسم  ار  شردپ  تربلآ  سنه  تشگ . رات  هریت و  تربلآ ، سنه  شگرزب  رـسپ 
نس 23 رد  سنه  رد 1927  دومن . تفلاخم   Frieda Knecht تربلآ و سنه  جوادزا  اب  ًادیدش  نیتشنیا  هک  دش  رت  تخس  ینامز  رسپ 

سورع دوب  دقتعم  دوبن و  یضار  تلصو  نیا  هب  نیتشنیا  دوبن . باذج  الصا  نیتشنیا  رظن  هب  هک  دش  دوخ  زا  رتگرزب  نز  کی  قشاع  یگلاس 
راد هچب  ات  تساوخ  شرـسپ  زا  دـنام  رثا  یب  وا  ياه  شالت  اهفرح و  ماـمت  یتقو  تسا . هدیـشک  هشقن  وا  رـسپ  ندروآ  تسد  هب  يارب  سنه 
رد درک و  ترجاهم  هدحتم  تالایا  هب  تربلآ  سنه  نآ  زا  سپ  دنک . رت  تخـس  اراهنآ  ییادج  قالط و  دوش  یم  ثعاب  اهنت  هک  ارچ  دوشن 

یتقو دندوب . ریگلد  رگیدکی  زا  رسپ  ردپ و  مه  دیدج  روشک  نیا  رد  یتح  دش .  UC Berkley رد کیلوردیه  یسدنهم  روسفورپ  اجنآ 
رسمه هارمه  هب  نیتشنیا  ریوصت : دوب : نارذگ  شوخ  درم  کی  نیتشنیا  - 8 تشاذگ . اج  هب  تربلآ  سنه  يارب  یکدنا  ثاریم  درم  نیتشنیا 

اب دوز  یلیخ  دوـب ) اـهنآ  قـالط  لــیالد  زا  یکی  نیتـشنیا  تناــیخ   ) اوـلیم زا  ییادــج  زا  سپ  نیتـشنیا  . Elsa شیوـمع ، رتـخد  شمود ،
دوب رتناوج  لاس  هک 18   Ilse وا رتخد  زا  اسلا  اب  جاودزا  زا  لـبق  هتبلا  درک . جاودزا   Elsa Lowenthal  )) لاتنوول اسلا  شیومعرتخد 

اه و تنایخ  هرابرد  وا  کش  نودـب  دوب . فوطعم  شروهـشم  رـسمه  زا  تبقارم  هب  اسلا  هجوت  نیرتشیب  اولیم  فـالخرب  درک . يراگتـساوخ 
روهـشم همان  ياضما  يزاسزاب  ریوصت : درک : دـعاقتم  متا  بمب  تخاس  يارب  ار   FDR نیتشنیا - 9 تسناد . یم  نیتشنیا  ياه  يزاـب  قشع 

يزان ناملآ  ندـمآ  دوجو  هب  زا  سپ  رد 1939  رد 1939 . تلوزور ) نیلکنارف  روـهمج  سیئر   ) FDR هب ( Szilárd  ) درالیز نیتشنیا و 
Franklin ( ) تلوزور نیلکنارف  روهمج  سیئر   ) FDR هب يا  همان  نتـشون  يارب  ار  نیتشنیا  نادکیزیف ، ( ، Leó Szilárd  ) درالیز وئل 
هب دوخ  تاقیقحت  دربشیپ  ددصرد  يزان  ناملآ  ًالامتحا  هک  دوب  نیا  هدنریگرب  رد  همان  نومـضم  درک . دـعاقتم  (Delano Roosevelt

یکی درالیز  نیتشنیا و  همان  هک  هدش  رکذ  دنک . یم  بیغرت  راک  نیا  رد  يراکمه  هب  زین  ار  هدحتم  تالایا  تسا و  متا  بمب  تخاس  يوس 
دنچره دنک . عورـش  متا  بمب  تخاس  يارب  ار  ( Manhattan Project  ) نتهنم یفخم  هژورپ  درالیز  دـش  ثعاب  هک  دوب  یلیـالد  زا 
توعد هژورپ  رد  تکرـش  يارب  وا  زا  نیتشنیا  يارب  یتینما  تارطخ  نتفرگ  رظنرد  اب  شترا  یلو  دوب  دادعتـسا  اـب  نادـکیزیف  کـی  نیتشنیا 

رد نیتشنیا  گرم  زا  سپ  كویب : کی  اب  روشک  لوط  رد  ترفاـسم  هشیـش و  کـی  نودرد  لاـس   43 نیتشنیا : زغم  تشذگرـس  - 10 درکن .
Thomas Stolz يوراـه (  زلوتـسا  ساـموت  طـسوت  راـک  نـیا  شا - هداوناـخ  زا  هزاـجا  نودـب  هـتبلا  دـش – و  هتــشادرب  وا  زغم   1955

تلع هب  داد . رارق  يا  هشیش  فرظ  کی  رد  تشادرب و  ار  همجمج  يوراه  تفرگ . ماجنا  نوتـسنیرپ  ناتـسرامیب  تسیژولوتاپ   ( Harvey
تخادرپ نیتشنیا  زغم  هعلاطم  هب  تربلآ  سنه  زا  هزاجا  بسک  اب  دعب  اهلاس  دش . جارخا  راک  زا  مهم  وضع  نیا  زا  تبقارم  رد  يراگنا  لهس 

UC Berkeley زا دنومیاد  نایرام  نادنمشناد  نیا  زا  یکی  داتسرف . ایند  رسارس  رد  نادنمشناد  يارب  دومن و  هیهت  نآ  زا  ییاهدیالسا  و 
دادعت ياراد  تسا  تاعالطا  دیلوت  لوئـسم  هک  زغم  زا  یحاون  رد  يا  هجوت  لباق  روط  هب  يداع  درف  کی  اب  هسیاقم  رد  درک  فشک  هک  دوب 

زا ( Sandra Witelson  ) نوسلتیو اردنـس  طـسوت  هک  يرگید  هعلاـطم  رد  دـشاب . یم  يرتـشیب  ( Glial Cells  ) لایلگ ياـه  لولس 
Sylvian  ) نایولیـس رایـش  ماـن  هب  صاـخ  كورچ  کـی  دـقاف  نیتـشنیا  زغم  هک  دـش  صخـشم  تـفرگ  ماـجنا   MC Master هاگشناد
رد دننک . رارقرب  رگیدـکی  اب  يرتهب  لاصتا  نیتشنیا  زغم  ياه  نورن  ات  هدـش  ثعاب  صاخ  یموتانآ  نیا  نوستلیو  رظن  هب  تسا . ( Fissure
اب طبترم  هک  ینییاـپ  هناـیهآ  بول  هدوب و  رت  مکارتم  نیتشنیا  زغم  یلومعم  ياـه  ناـسنا  زغم  اـب  هسیاـقم  رد  هک  هدـش  ناـیب  يرگید  هعلاـطم 
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کی هارمه  هـب  يوراـه  ههد 1990  لـیاوا  رد  تسا : بلاـج  نیتشنیا  زغم  تشذگرـس  دـشاب . یم  رتـگرزب  تسا  یـضایر  تاـیلمع  ییاـناوت 
ار نیتشنیا  هون  ات  تفر  اـینرفیلاک  هب  ( Michael Paterniti  ) یتینرتپ لشیم  مان  هب  صاخ  بزح  هورگره و  زا  ادـج  فرطیب و  هدنـسیون 

ترفاسم دندش . جراخ  یـسرجوین  زا  دروخ  یم  ناکت  يا  هشیـش  فرظ  کی  نرود  هک  یلاح  رد  نیتشنیا  زغم  اب  هارمه  اهنآ  دـنک . تاقالم 
نیا نیتشنیا » زغم  اب  هارمه  اکیرمآ  لوط  رد  ترفاسم  تربلا : ياقآ  يراوس   » ماـنب یباـتک  رد  یتینرتپ  ًادـعب  تفرگ . ماـجنا  يوراـه  اـب  اـهنآ 

يژولوتاپ داتـسا  ( Dr.Elliot Krauss  ) سارک توـیلا  رتـکد  هـب  ار  نیتـشنیا  زغم  هلاـس  يوراـه 85  رد 1998  تشوـن . ار  دوـخ  هـبرجت 
تمالس هب  ار  نآ  سدقم  مسج  کی  لثم  تسرد  نیتشنیا ، زغم  زا  لماک  تظافح  ههد  ندیدنچ  زا  سپ  يوراه  درپس . نوتـسنیرپ  هاگـشناد 

. دنارذگ نآ  رد  ار  شرمع  رخآ  ههد  ود  نیتشنیا  هک  يرهـش  هاگـشناد  داد . نوتـسنیرپ  یکـشزپ  هاگـشناد  يژولوتاپ  شخب  هب  شمارآ  اب  و 
NewScientist زا يدحوم  همیعن  همجرت  ناریا  موجن  تیاس  عبنم : 

پوکسلت دیرخ  زا  شیپ  يرورض  یتاکن 

یپوکـسلت دیرخ  یم  هک  یپوکـسلت  نیلوا  میراودیما  دیآ . یم  رامـش  هب  روتامآ  ساشرتخا  کب  میمـصت  نیرتگرزب  پوکـسلت  کی  دیرخ 
. دیهدب ناتنادنزرف  هب  ار  نآ  دیناوتب  هک  یپوکسلت  دیراد ، نآ  اب  يدایز  تارطاخ  هک  یپوکسلت  دینک . هافتسا  نآ  زا  همه  زا  رتشیب  هک  دشاب 

دوش تبقارم  نآ  زا  یبوخ  هب  رگا  دـنام . دـنهاوخ  امـش  اـب  یگدـنز  لوط  ماـمت  رد  هک  تسا  نیا  بوخ  ياـه  پوکـسلت  تیزم  نیرتگرزب 
زا ریغ  هب  دنتـسه ، بسانم  بوخ و  رایـسب  اه  پوکـسلت  بلغا  هزورما  دوب . دهاوخ  راگدنام  دبا  ات  دوش و  یمن  بارخ  نآ  يرون  تازیهجت 
هک ینامز  صوصخ  هب  پوکـسلت  کـی  دـیرخ  رد  هتکن  نیرتمهم  تسا . ییاسانـش  لـباق  یتحار  هب  هک  هجوت  لـباق  ییانثتـسا  دراوم  یخرب 

تحت ار  امـش  صاخ  قیالع  هدوب و  امـش  بسانم  هک  دینک  يرادیرخ  ار  یپوکـسلت  هک  تسا  نیا  دشاب  هتـشاد  دوجو  زین  یلام  تیدودحم 
دیراد نآ  هعلاطم  دهاشم و  هب  میمصت  هچنآ  تخانش  هار ، نیا  رد  مدق  نیلوا  هلیلاگ  ياه  پوکسلت  زا  یعقاو  يریواصت  دهد . رارق  شـشوپ 

زاب ای  هتـشاذگ و  شورف  يارب  ار  دوخ  پوکـسلت  یتدـم  زا  سپ  دـننک و  یمن  هجوت  نآ  هب  مدرم  بلغا  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  دـشاب و  یم 
دیرخ زا  لبق  افطل  دـننادرگ . یمرب  ار  دوخ  بوخ  ًاـعقاو  ياـه  پوکـسلت  دارفا  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدـننک  تحاراـن  یلیخ  دـننادرگ . یم 
يروآ عمج  ار  مزال  تاعالطا  دـینیبب و  شزومآ  پوکـسلت  هرابرد  دراد  ناکما  ییاج  ات  دـیرخ  زا  لبق  دـیریگب - : رظن  دـم  ار  لـیذ  دراوم 

یتاعالطا دـیدنمقالع و  يدـصر  ياه  هژورپ  عون  هچ  هب  دـینیبب  دـنک - . یم  باختنا  ار  هنیزگ  نیرتهب  الومعم  هاگآ  رادـیرخ  کـی  دـینک .
زیچ هچ  هب  رظن  دروم  هژورپ  يارب  دینک  یـسررب  دینک - . بسک  درک  دـیهاوخ  ادـیپ  جایتحا  نآ  هب  هراب  نیا  رد  هک  یتازیهجت  عون  هب  عجار 

تاعالطا هک  روطنامه  دـینک . يرادـیرخ  دنتـسه  دـیفم  یتآ  ياه  هماـنرب  رد  هک  یتازیهجت  درک . هیهت  ار  نآ  دـیاب  اـجک  زا  دـیراد و  زاـین 
دیهاوخ زاین  یچنیا  مگارفاید 4  کی  هب  لقادح  اضف  ياشامت  يارب  دشاب - . رت  ینغ  دیاب  زین  امش  پوکـسلت  هعومجم  دیزومآ  یم  يرتشیب 

تـسا بوخ  یلیخ  دـینک . رکف  یکیتسالپ  ياهزنل  دـیرخ  هرابرد  یترابع  هب  دیـشاب . رت  نازرا  ياهزنل  لاـبند  هب  زاـین  تروص  رد  تشاد - .
امـش هب  هک  دیـشاب  روتپادآ  کی  دیرخ  رکف  هب  دـینک - . هیهت  یچنیا  یسدع 25/1  کی  لقادح  اما  دیـشاب  هتـشاد  ار  اه  یـسدع  زا  یعاونا 

نودـب دوب  دـیهاوخ  رداق  هجیتنرد  دـینک . راوس  الاب  تیفیک  اب  يوق و  ياه  پوکـسلت  يور  رب  ار  هنیزه  مک  ياهزنل  اـت  داد  دـهاوخ  هزاـجا 
کمک صصختم  تسود  کی  زا  ناکما  تروص  رد  دیشاب - . هتشاد  تکرش  رگید  نوگانوگ  ياه  هژورپ  رد  فازگ  ياه  هنیزه  تخادرپ 

کی دـنراد ، یتوافتم  ياهدـید  فلتخم  ياه  مشچ  هک  ییاجنآ  زا  دـیهدب . رظن  مهاـب  دـیناوت  یم  امـش  يود  ره  تروص  نیا  رد  دـیریگب ،
لوپ تسا  رتهب  دیهد . رارق  رظن  دم  ار  دوخ  هجدوب  دهد - . صیخشت  ار  هدنام  رود  امـش  مشچ  زا  هک  يدراوم  دناوت  یم  رگید  مشچ  تفج 

راک امـش  يارب  يدایز  تدم  هک  دـینک  هیهت  يرتنازرا  هعومجم  هکنیا  ات  دـینک  زادـنا  سپ  رتالاب  تیفیک  اب  يا  هلیـسو  دـیرخ  يارب  ار  دوخ 
دیوش نئمطم  دیروآ و  دراو  پوکسلت  هب  يا  هتسهآ  هبرض  هلیلاگ -  پوکـسلت  زا  يریوصت  هلیلاگ ] پوکـسلت  زا  يریوصت  . ] درک دهاوخن 

نآ دنیـشنب  تباث  نات  هناخ  هجنگ  رد  پوکـسلت  دشاب  رارق  رگا  دروآ - . یم  تسد  هب  هرابود  ار  دوخ  لداعت  هیناث  ود  ای  کی  تدـم  فرظ 
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تیک کی  دییامن - . راک  هدامآ ي  ار  نآ  ناتدوخ  هدرک و  اجباج  ار  نآ  دـیناوت  یم  هک  دـینک  لصاح  نانیمطا  درادـن . یـشزرا  پوکـسلت 
باتک تشاد - . دهاوخ  يرتشیب  رمع  لوط  دینک  تبقارم  نات  پوکسلت  زا  رتشیب  هچره  دینک . يرادیرخ  دوخ  پوکـسلت  يارب  هدننک  زیمت 

ار دوخ  ياهریـسم  دیهاوخ  یم  دـنیک ، یم  ادـیپ  تراهم  دوخ  راک  رد  هک  روطنامه  دـینک . يرادـیرخ  يا  هراتـس  ياه  تراچ  يواح  ياه 
. - دشاب ( warranty  ) یتناراگ ياراد  هک  دینک  يرادیرخ  یپوکسلت  طقف  دیشاب - . هتـشاد  اه  نامـسآ  زا  يرتهب  كرد  دینک و  میـسرت 
رارق هدنـشورف  ياه  تبحـص  ریثات  تحت  دـینادرگرب - . ار  اـهنآ  دـیناوت  یم  تازیهجت ، ندوب  بویعم  اـی  صقاـن  تروص  رد  دـیوش  نئمطم 

همجرت و ناریا  موجن  تیاس  عبنم :  دروآ . دهاوخ  هارمه  هب  ار  یناوارف  شوخ  تاظحل  ناتدیدج  پوکسلت  . دینک باختنا  تقد  هب  دیریگن و 
يدحوم همیعن  زا  شیاریو 

یسانش ناهیک  ياه  هیرظن  نیرت  تبیجع 

؟ تساجک نامز  اضف و  مراهچ  دعب  تسیچ ؟ کیرات  هدام  یعقاو  تیهام  دشاب ؟ اضف  رگید  داعبا  رد  يروانش  ءاشغ  دناوت  یم  ام  ناهج  ایآ 
ناـهیک ياـه  يروئت  نیرت  بیجع  ناونع  هب  هک  ناـهج  رترب  يروئت  یـسرب 10  هب  هلاقم  نیا  رد  تسا ؟ مه  هباـشم  ناـهج  يوس  ود  ره  ارچ 

دعب هدـنیاز ، ياه  ناهج  ییاشغ ، ياهدروخرب  يروئت  لـیبق  زا  اـه  هیرظن  نیا  رب  یهاـگن  تخادرپ و  میهاوخ  دـنا  هدـش  هدـیزگرب  یـسانش 
تشاد . میهاوخ  سکیرتام و ... یثنخ ، ياه  نورتون  کچوک ، ناهج  یتسه ، حور   ، هبذاج ذوفن  ییالط ، یتسه  مراهچ ، 

؟ دنک یم  دروخرب  رگید  ياه  ناهج  هب  ًابترم  هک  دشاب  اضف  رگید  داعبا  رد  يروانـش  ءاشغ  دناوت  یم  ام  ناهج  ایآ  ییاشغ 1 - ياهدروخرب 
اهنآ رب  هبذاج  هک  ینامز  ات  دراد و  يدایز  داعبا  اـضف  ( braneworld « ) ییاشغ ناهج   » يروئت رد  دوجوم  ياـه  هیرظن  زا  یکی  قبط  رب 

جیربمک و هاگشناد  زا  ( Neil Turok  ) كوروت لین  میروصحم . دشاب  یم  دعب  هس  ياراد  اهنت  هک  نامدوخ  ناهج  رد  ام  دوش  یم  لامعا 
یگنوگچ هیرظن  يور  رب  راـک  لاـح  رد  هدـحتم ، تـالایا  رد  یـسرجوین ، نوتـسنیرپ  هاگـشناد  زا  ( Paul Steinhardt  ) رنیاتـسا لوئاپ 

دتفا یم  قافتا  بترم  اهدروخرب  اه و  فداصت  نیا  دنـشاب . یم  دومن ، دروخرب  هیاسمه  ناهج  اب  ام  ناهج  هک  ینامز  رد  گنب  گیب  دادخر 
ریذپانانف ام  یتسه  عقاو  رد  دـشاب  تسرد  یتسه  هخرچ  زا  لدـم  نیا  رگا  نیاربانب  دروآ . یم  دوجو  هب  ار  يدـیدج  گنب  گیب  هظحل  ره  و 

راجفنا کی  دـنوش  یم  هدرـشف  هلاچ  هایـس  کی  زکرم  رد  مک  هداعلا  قوف  مجح  کی  رد  داوم  هک  ینامز  هدـنیاز  ياه  ناهج  - 2 دشاب . یم 
نکمم هدش  دلوتم  دیدج  لسن  رد  یکیزیف  نیناوق  دوش . یم  دـلوتم  ( new baby universe  ) دـیدج يایند  کی  هداد و  خر  گرزب 

ولرتاو رد  رمیرپ  وتیتـسنا  زا  ( Lee Smolin  ) نیلامـسا یل  طسوت  یتسه  دـلو  داز و  هیرطن  نیا  دـشاب . توافتم  نیدـلاو  اب  یکدـنا  تسا 
تیعمج رخآ  رد  نیاربانب  دـنراد . زین  يدایز  نادـنزرف  دـننک  یم  دـیلوت  يدایز  ياه  هلاچ  هایـس  هک  ییاـه  یتسه  تسا . هدـش  هئارا  اداـناک 

هتـشاد يا  یکیزیف  ياه  تباث  نیناوق و  دیاب  ناهج  نآ  مینک  یم  یگدنز  یعون  ناهج  رد  ام  رگا  داد . دنهاوخ  صاصتخا  دوخ  هب  ار  بلاغ 
ای دوش  یم  نوناق  نیا  لومـشم  ام  ناهج  ایآ  هک  هدشن  صخـشم  زونه  اما  دناسرب . ماجنا  هب  وحن  نیرتهب  هب  ار  اه  هلاچ  هایـس  دیلوت  هک  دشاب 
space-  ) نامز - اضف مراهچ  دـعب  هک  تسا  نیا  یـسانش  یتیگ  ياـه  يروئت  نیرت  بیجع  زا  یکی  ناـمز ) - اـضف  ) مراـهچ دـعب  - 3 ریخ !
. تسا رفـص  اب  ربارب  یتکرح  كاکطـصا  نآ  رد  هک  تسا  ( superfluid substance) يا يداه  هداـعلا  قوف  هداـم  عقاو  رد  ( time

رد ( George Chapline  ) نیلپاچ جروج  یبونج و  يانیلوراک  هاگشناد  زا  ( Pawel Mazur  ) وزام لوئاپ  اهنادکیزیف  هیرظن  قبط 
هداعلا قوف  مراهچ  دـعب  دـشاب  شخرچ  لاح  رد  ناـهج  رگا  اـینرفیلاک ، ( Lawrence Livermore  ) روم رویل  سنروال  هاگـشیامزآ 

. دننک یم  شخپ  ار  اهناشکهک  ریظن  ییاهراتخاس  رذـب  اهبادرگ  نیا  عقاو  رد  دوش و  یم  هدـنکارپ  هتفرگ و  رارق  اهبادرگ  ریثات  تحت  يداه 
یم يداه  ياهاضف  يا و  هراتـس  داوم  هک  ییاج  رد  هدـمآ ، دوجو  هب  یـشاپورف  لاح  رد  هراتـس  کی  زا  ام  ناـهج  هک  تسا  دـقتعم  روزاـم 

-4 دوش . یم  یتسه  شرتسگ  ثعاب  هک  تسا  ییورین  عقاو  رد  کیرات  يژرنا  دـننک . دـیلوت  ( dark energy  ) کیرات يژرنا  دنتسناوت 
یکیزیف تباث  نیدـنچ  نداد  رارق  مه  رانک  اب  اهنت  دزاس ؟ یم  ریذـپناکما  ار  تایح  هک  تسا  یتایـصوصخ  ياراد  ناهج  ارچ  ییالط  یتسه 
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لـصا دـناوت  یم  لیلد  کی  میـسر . یمن  دـشاب  هتـشاد  تیدوجوم  یندز  مه  رب  مشچ  کی  يارب  اهنت  هک  يا  یتسه  ای  هاـم  هراتـس ، چـیه  هب 
نیا ریغ  رد  دشاب  نابرهم  زاون و  بیرغ  مرگ و  دیاب  مینک  یم  هاگن  نآ  هب  هک  یناهج  دـشاب .  anthropic principle ای یتسود  ناسنا 

theory of  ) مروـت هـیرظن  نوـچ  هدرک  ادــیپ  ینارادــفرط  هـیرظن  نـیا  ًاریخا  مـینک . هراــظن  ار  نآ  اــت  دوـب  میهاوـخن  اــجنیا  تروــص 
هراشا هتکن  نیا  هب  ( string theory  ) يا هتـشر  هیرظن  دراد و  دوجو  يدودـحمان  ياه  یتسه  ًالامتحا  هک  دراد  یم  ناـیب  (inflation

ریغ رطاخ  هب  ار  یتسود  ناسنا  لصا  ناسانش  یتیگ  زا  يرایـسب  اما  . دنراد یتوافتم  یکیزیف  نیناوق  فلتخم و  صاوخ  الامتحا  اهنآ  هک  دراد 
ای هدام  کی  عقاو  رد  ( Dark matter  ) کیرات هدام  هبذاـج  ذوفن  - 5 دـننک . یم  در  شیامزآ  لباق  ریغ  تالامتحا  ناـیب  ندوب و  یلمع 
یم نایب  هتفایریغت ) ینوتوین  کیمانید   ) MOND يروئت دشاب . یم  هبذاج  يداعریغ  راتفر  يارب  هدننک  هارمگ  مان  کی  اهنت  تسین و  مسج 
رارق مه  رانک  رد  اب  دناوت  یم  رت  يوق  هبذاج  نیا  دور . یمن  نیب  زا  دننک  یم  ینیب  شیپ  ینونک  ياه  يروئت  هک  یتعرـس  هب  هبذاج  هک  دراد 

هیرظن يارب  دیدج  مرف  دش . دنهاوخ  هدیـشاپ  مه  زا  اهنیا  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک . افیا  ار  کیرات  هدام  شقن  اه  هشوخ  اهناشکهک و  نداد 
لوطورکیم يا  هطقن  يوگلا  اب  ًـالامتحا  اـما  دراد . نتفگ  يارب  یبلاـج  ياـه  فرح  دراد  یناوخمه  تیبسن  هیرظن  اـب  هک  ( MOND  ) دنام

زا سپ  دومن . عمج  حور  کـی  رد  ناوت  یم  ار  نردـم  یـسانش  یتیگ  زمر  هس  یتسه  حور  - 6 درادـن . يراگزاس  يا  هنیمز  سپ  ياه  جوم 
زا  ghost condensate ای لاگچمه » حور   » مان هب  یبیجع  هدام  کی  اه  نادـکیزیف  زا  یهورگ  نتـشینا  تیبسن  یلک  نوناق  نتفریذـپ 

نیا دنک . دیلوت  گنب  گیب  رد  ناهج  شرتسگ  لرتنک  يارب  ار  يا  هعفاد  - هبذاج يورین  دناوت  یم  هدام  نیا  دنداد . هئارا  ناشدـیدج  يروئت 
رگا هوالع  هب  دنهد . یم  تبسن  ( dark energy  ) کیرات يژرنا  هب  هک  دوش  یم  بجوم  ار  يرتمارآ  باتش  شیازفا  هک  تسا  یلاحرد 
سپ رد  يا  هطقن  يوگلا  کچوک  ناهج  - 7 دروآ . دوجو  هب  ار  ( dark matter  ) کیرات هدام  دناوت  یم  دبای  عمجت  هدـنزغل  هدام  نیا 
سپ رد  یگرزب  ياه  هطقن  يزیگنا  تفگش  زرط  هب  هک  يروط  هب  دشاب : یم  یکوکـشم  صقن  يراد  ناهج  ياه  جوم  لوطورکیم  هنیمز ي 

ورکیم هنیمز  سپ  دیلوت  نامز  هب  رگا  هک  کچوک  ردقنآ  تسا ، کچوک  ناهج  هک  تسا  نیا  لوبق  لباق  حیـضوت  کی  دراد . دوجو  هنیمز 
کی نیا  تسا ؟ مه  هباشم  ناـهج  يوس  ود  ره  ارچ  - 8 دراد . هگن  ار  گرزب  ياه  هکل  نآ  تسناوت  یمن  یتسه  میدرگزاـب  اـه  جوم  لوط 

نیا هک  ینامز  هب  میدرگرب ،  زین  گنب  گیب  لیاوا  هب  رگا  یتح  هدوبن  سرتسد  لباق  زگره  یتسه  رد  تیئور  لباق  ياهزیچ  نوچ  تساـمعم 
تظلغ امد و  نزاوت  يارب  نامز  یتح  تشادن . ار  رگید  يا  هطقن  هب  ندیـسر  يارب  یفاک  نامز  زین  رون  دـندوب ، رتکیدزن  مه  هب  یلیخ  قطانم 

! تسا هدوب  نونکا  زا  رتعیرـس  رایـسب  هتـشذگ  رد  رون  تکرح  تسا : نیا  لح  هار  کی  اما  تسا . رارقرب  نزاوت  نیا  نالا  اما  دوبن . یفاک  مه 
یثنخ ياه  نورتون  - 9 تسا . جایتحا  نشینا  تیبسن  يروئت  دروم  رد  یلک  یـساسا و  يرگنزاب  کی  هب  لح  هار  نیا  ندرک  یلمع  يارب  اـما 

رثا رگیدکی  رب  هبذاج  ریثات  تحت  اهنت  ای sterile neutrinos – و  یثنخ  ياه  نورتون  هدش –  لیکـشت  یعفاد  يازجا  زا  کیرات  هدام 
اب هدوب و  مرگ  کیرات  هدام  ات  دنـشاب  هتـشاد  یتسرد  صاوخ  دـیاب  ًامتح  اما  دزاس . یم  ییاسانـش  لباق  ریغ  ار  اـهنآ  رما  نیا  دـنراذگ و  یم 

. دنشاب رثوم  اه  هلاچ  هایس  ناگراتس و  يریگ  لکـش  رد  دنناوت  یم  یثنخ  ياه  نورتون  نیا  دننک . تکرح  هیناث  رد  رتمولیک  نیدنچ  تعرس 
لخاد ًالامتحا  اـم  هک  دـنک  یم  زاربا  نینچ  ( Nick Bostrom  ) مورتساب کین  روسفورپ  دـشابن . یعقاو  ام  یتسه  دـیاش  سکیرتام  - 10
ندـمت سپـس  دوش و  یم  ریذـپ  ناکما  زین  یهاگآ  شناد و  يزاس  هیبش  هلاسم  نیا  ضرف  اب  مینک . یم  یگدـنز  يرتویپماک  زاس  هیبش  کی 

اهنآ زا  یکی  رد  ام  هک  تسه  يدایز  سناش  دندش . يزاس  هیبش  راب  کی  هدش  هدهاشم  ياه  ناهج  رثکا  دنک . یم  تیعبت  نآ  زا  زین  هدـنیآ 
یم مه  هب  یناسآ  هب  هک  دنتسه  ییاه  هکت  کیرات  يژرنا  کیرات و  هدام  هلمج  زا  یـسانش  یتیگ  بیاجع  مامت  دیاش  دروم  نیا  رد  میتسه .

يدحوم همیعن  همجرت  ناریا  موجن  تیاس  عبنم :  دـنناشوپب . ار  نام  يزاس  هیبش  رد  دوجوم  ياه  یگنهامهان  تاضقانت و  دـنناوتب  ات  دنبـسچ 
لاحرد ياهبادرگ  اب  هک  تسا  يداه  هداعلا  قوف  هدام  کی  ًاعقاو  نامز  - اضف مراـهچ  دـعب  اـیآ   newscientist.com یملع تیاس  زا 

(Forex/Rex Features روصت : ( ؟ تسا هدش  هدنکارپ  فارطا  هب  شخرچ 

ملاع رد  رون  نیتسخن 
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هدش هدنکارپ  ملاع  رس  ات  رس  رد  ناشکهک  مانب  ییاه  هورگ  رد  هراتـس  اه  نویلیرت  تسا و  هدش  نیئزت  ینارون  هطقن  نارازه  اب  بش  نامـسآ 
زاگ زا  یمیظع  ياه  هرک  اهنآ  دنوشیم . ادیپ  ینوگانوگ  ياه  هزادنارد  هک  دـنا  ملاعرد  مارجا  نیرت  جـیار  نیرت و  ییادـتبا  اه  هراتـس  دـنا .

هتفرگ لکش  ( nebula) یباحس مانب  یعیسو  ناخرچ  ياهربا  رد  هک  دنتسه  رت - نیگنـس  رـصانع  یمک  اب  مه  یهاگ  میله –  نژوردیه و 
نیگنـس رتگرزب و  ياه  هکت  دـنزیمایب و  مه  اب  یباحـس  فلتخم  ياه  شخب  رد  داوم  دوشیم  ببـس  شنارگ  لاس  نویلیم  دـنچ  یط  رد  دـنا .

ياـمد یلاـگچ و  یتـقو  دزیریم . ورف  شدوـخ  مرج  شنارگ  راـشف  تـحت  جـیردت  هـب  یباحـس  شخب  نـیا  ماجنارـس  دـنهد . لکـش  ار  يرت 
زاغآ ( fusion) یـشوجمه مان  هب  يا  هتـسه  امرگ - شنکاو  دوش  داـیز  یفاـک  ردـق  هب  یباحـس  زا  يا  هکت  يزکرم  شخب  رد  نژوردـیه 

میله 7/0 هتسه  کی  مرج  دنهدیم . لکـش  میله  یمتا  هتـسه  کی  دنروخیم و  شوج  مهب  نژوردیه  یمتا  هتـسه  راهچ  نآ  یط  هک  دوشیم 
يدربن هب  هیبش  رتشیب  هک  هداعلا  قوف  رثا  نیا  دوشیم . لیدبت  يژرنا  هب  هدشمگ  مرج  نیا  تسا . نژوردیه  هتـسه  راهچ  مرج  زا  رتمک  دصرد 

يزاسدازآ و ثعاب  دـشابیم ، هسفق  کی  یکچوک  هب  ییاضف  رد  گرزب  ینامهم  کی  يرازگرب  ای  يزاب و  کـچوک  قاـتا  کـی  رد  میظع 
. دینیب یم  ار  باقع  یباحس  یطورخم  رانم  زا  زیگنا  تفگـش  رایـسب  يریوصت  ریز  رد  ددرگیم (. ناهیک  رد  میظع  يژرنا  نیا  ندش  هدنکارپ 

رامـش هب  اه  یباحـس  نیرتناوج  زا  یکی  عقاو  رد  هک  باقع  یباحـس  درادـیم . او  ریحت  هب  ار  ناسنا  هک  شنیرفآ  ياهراکهاش  زا  رگید  یکی 
نیا تسا .) هدش  هتخانـش  شنیرفآ  ياه  نوتـس  نیرتروهـشم  زا  یکی  ناونع  هب  تسا و  هتفرگ  لکـش  يا  هراتـس  رابغ  اهزاگ و  زا  دـیآ  یم 

تروص هب  مینیبیم , رون  تروص  هب  ار  يژرنا  نیا  ام  دـنکیم . يژرنا  راشتنا  هب  عورـش  هلـصافالب  دوشیم و  دـلوتم  يا  هراتـس  هک  تسا  ینامز 
ره تقیقح , رد  مینکیم . شراکـشآ  شفنبارف , وترپ  سکیا و  وترپ  نوچمه  شباـت , ياـه  تروـص  رگید  لکـش  هب  و  مینکیم , سح  اـمرگ 

, يا هتـسه  یـشوجمه  راجفنا  راشف  نوچ  دنوشیمن  رجفنم  اه  هراتـس  هتبلا  دنوشیم . رجفنم  دیـشروخ  نورد  ینژوردیه  بمب  اهدرایلیم  هیناث 
رد ملاع  رد  رون  نیتسخن  تسا . لداعت  رد  نورد , هب  ور  هتـسه , فارطا  میظع  مرج  یـشنارگ  راشف  اـب  ـالماک  ناـش  هتـسه  رد  نوریب , هب  ور 
رپ ياه  هراتس  اه  نآ  دش . رشتنم   Big bang گرزب راجفنا  زا  سپ  لاس  رازه  دودح 200-300  اه , هراتـس  زا  لسن  نیتسخن  دلوت  نامز 

نیتسخن رمع  دندوب . هدش  لیکشت  گرزب - راجفنا  زا  سپ  ملاع  رد  هدش  دیلوت  رـصانع  اهنت  میله - نژوردیه و  زا  طقف  نوچ  دندوب  یمرج 
اهنآ هتسه  رد  نهآ  ات  ناش , یمتا  نزو  بیترت  هب  رت , نیگنس  رصانع  همه  تدم  نیا  رد  هک  دوب  لاس  نویلیم  دص  دنچ  طقف  اه  هراتـس  لسن 
دایز رایسب  نزو  ربارب  رد  تسین  رداق  رگید  زکرم  رد  يا  هتسه  یشوجمه  يورین  دسریم  مامتا  هب  هراتـس  هتـسه  تخوس  یتقو  دندش . دیلوت 

یبیهم راجفنا  رد  هراتس  ناهگان  دبایم و  شیازفا  هتسه  نورد  امد  دزیریم . ورف  شدوخ  رس  رب  ناهگان  هراتـس  دنک و  تمواقم  شفارطا  داوم 
لسن نوچ  دوشیم . هدید  ملاع  رـساترس  رد  هک  تسا  ناشخرد  نانچ  راجفنا  نیا  دشاپیم . مه  زا  ( supernova  ) يرتخاونربا راجفنا  مانب 
رصانع هلحرم  نیا  رد  دندش . یتعرـسرپ  ناخرچ  هلاچهایـس  هب  لیدبت  هراتـس  هتـسه  رتخاونربا , زا  سپ  دندوب  مرج  رپ  رایـسب  اه  هراتـس  لوا 
لکـش هتـسه  رد  هراتـس  رمع  لوط  رد  هک  رت , کبـس  رـصانع  میله و  نژوردیه و  هدنام  یقاب  اب  هارمه  هک  دنوشیم  قلخ  نهآ  زا  رت  نیگنس 

ياه هراتـس  يریگ  لکـش  دنیآرف  دنوشیم . هدـنکارپ  فارطا  رد  ( planetary nebula  ) امن هرایـس  یباحـس  کی  تروص  هب  دنتفرگ ,
یشوجمه یمتا  شنکاو  هک  دندرک  کمک  میله  نژوردیه و  زا  رت  نیگنس  رـصانع  - 1 هک : دش  زاغآ  یباحـس  نیا  رد  یلاح  رد  مود  لسن 

رصانع - 2 دنشاب . رت  کبس  رایسب  ناشردام  ياه  هراتس  زا  دنا , هدرک  رپ  ار  ملاع  نونکا  هک  اه , هراتـس  نیا  دوش  ببـس  هک  دهد  خر  رتدوز 
زا یمان  امیـش  هتـشون  دنتفرگ . لکـش  يدیـشروخ  ياه  هموظنم  دـنداد و  لیکـشت  اه  هراتـس  رود  هب  شدرگ  رد  ار  ییاه  هرایـس  رت  نیگنس 

ناریا موجن  تیاس 

خساپ اب  هارمه  موجن  يرسارس  نومزآ  تالاوس 

 ( یتامدقم حطس  خساپ (  اب  هارمه  تشهبیدرا 1387  موجن –  يرسارس  تاقباسم  نیموس  تالاؤس 
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دسا ناطرس ج ) روث ب ) فلا )  دنا ؟  هدرک  تبث  ار  یکلف  تروص  مادک  رد  هدش  تیؤر  رتخاونربا  راجفنا  لاس 1054 م  رد  اه  ینیچ   - 1
 –2 تسا .  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  هحفص 70  موجن –  ینابم  تخانش  باتک  مود  دلج  رد  تسا .  فلا "  حیحـص "  خساپ  ربکا  بد  د )

ماسجا عیرـس و  نیگنـس  ماسجا  نوچ  دزو ب )  یمن  یمئاد  ياهداب  درگ  نوچ  فلا )  دنتـسناد ؟  یم  تباث  ار  نیمز  ناتـساب  ناـمجنم  ارچ 
 . تسا فلا "  حیحص "  خساپ  دراوم ب و ج  دنراد د )  بورغ  عولط و  تارایـس  ناگراتـس و  نوچ  دننک ج )  یم  طوقـس  هتـسهآ  کبس 
 ( فلا دـنراد ؟  هقلح  ریز  تارایـس  زا  کیمادـک  تسا 3 –  هدـش  هراـشا  بلطم  نیا  هب  هحفـص 72  موجن –  ینابم  تخانـش  مود  دلج  رد 

 – موجن ینابم  تخانـش  لوا  دـلج  رد  تسا .  حیحـص " ج "  خـساپ  دراوم  همه  يزاگ د )  تارایـس  خـیرم ج )  هرایـس  لحز ب )  هراـیس 
دراطع يرتشم ج )  لحز ب )  فلا )  تسا ؟  شزور  هنابش  زا  رت  هاتوک  هرایـس  مادک  لاس  تسا 4 –  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  هحفص 58 
يرظان تسا 5 –  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  هحفص 72  لودج  موجن –  ینابم  تخانش  لوا  دلج  رد  تسا .  حیحـص " د "  خساپ  هرهز  د ) 

تمـس رد  هجرد ج )  عافترا 45  رد  دـنیب ب )  یمن  فلا )  دـیامن ؟  یم  هدـهاشم  اجک  رد  اـبیرقت  ار  یبطق  هراتـس  دراد  رارق  اوتـسا  رد  هک 
هراشا بلطم  نیا  هب  رخآ –  طـخ  هحفـص 84  موجن –  ینابم  تخانـش  مود  دلج  رد  تسا .  حیحـص " د "  خساپ  قفا  دادتما  رد  سارلا د ) 
ياراد ناگراتس  ربکا ب )  بد  یسرلا و  تاذ  یکلف  ياهتروص  ناگراتس  فلا )  دنا ؟  یناگراتس  هچ  یبطق  اریپ  ناگراتس  تسا 6 –  هدش 

دلج رد  تسا .  حیحص " ج "  خساپ  تسا  حیحص  هس  ود و  هنیزگ  دنرادن د )  بورغ  عولط و  هک  یناگراتـس  هجرد ج )  زا 70  شیب  لیم 
دنبرمک دوجو  اب  هطبار  رد  هیرظن  مادک  تسا 7 –  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  هحفـص –  ریز  سیوناپ  هحفص 84  موجن  ینابم  تخانش  مود 

لکـش نآ  زا  یـسمش  هموظنم  ياه  هرایـس  شیپ  لاس  درایلیم  دودـح 5  هک  دـنا  يداوم  يایاقب  اهکرایـس  فلا )  تسا ؟  حیحـص  اهکرایس 
خیرم و نیب  دایز  هلصاف  تلع  هب  هک  دنا  ییاضف  نادرگرس  مارجا  اهکرایس  دنا ج )  هدش  درخ  هرایس  کی  يایاقب  اهکرایـس  دنا ب )  هتفرگ 

نیب رد  يرتشم  يوق  شنارگ  تلع  هب  اهنت  هک  دنا  ییاضف  نادرگرـس  مارجا  اهکرایـس  دنا د )  هتفرگ  ياج  هرایـس  نیا  رادم  نیب  رد  يرتشم 
نیا هب  رخآ –  طـخ  هحفـص 76  موجن  ینابم  تخانـش  لوا  دلج  رد  تسا .  فلا "  حیحـص "  خساپ  دنا  هتفرگ  ياج  خیرم  يرتشم و  رادـم 

وج يور  اه  هقلح  هیاس ي  داجیا  فلا )  تسیچ ؟  لحز  رد  دوجوم  ياهنافوط  اهنایرج و  داجیا  یلـصا  تلع  تسا 8 –  هدش  هراشا  بلطم 
فلا و ب هنیزگ  لحز د )  هظحالم  لـباق  هبذاـج  مرج و  هرایـس ج )  وج  يور  اـه  هقلح  هیاـس ي  زا  لـصاح  ياـمد  فـالتخا  هراـیس ب ) 

یباهش شراب  تسا 9 –  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  هحفص 65  موجن  ینابم  تخانش  لوا  دلج  رد  تسا .  حیحص " د "  خساپ  تسا  حیحص 
دادرم فلا )  تسا ؟  راد  هلابند  مادک  زا  هدنام  ياج  رب  تارذ  دروخرب  هجیتن  شراب  نیا  دهد ؟  یم  خر  لاس  زا  ینامز  هچ  رد  یـشوواسرب 

مود دلج  رد  تسا .  فلا "  حیحـص "  خساپ  زملوه  رذآ –  نامخاو د )  نامـساوش  دادرم  لتات ج )  تفیوس  رذآ –  لتات ب )  تفیوس  – 
ریذـپ ناکما  ینیمز  ياه  هناخ  دـصر  طسوت  یتیلاـعف  هچ  تسا 10 –  هدـش  هراـشا  بلطم  نیا  هب  هحفـص 95  لودج  موجن  ینابم  تخانش 

جوم لوط  رد  ناگراتـس  دـصر  سکیا ج )  جوم  لوـط  رد  ناگراتـس  دـصر  یئرم ب )  جوـم  لوـط  رد  ناگراتـس  دـصر  فـلا )  تسین ؟ 
طخ هحفـص 62  موجن  ینابم  تخانـش  مود  دلج  رد  تسا .  حیحـص " ب "  خساپ  خرـس  ورف  جوم  لوط  رد  ناگراتـس  دصر  ییویدار د ) 

 ، هتـسه کچوک  یگدـمآرب  اب  ییاـهناشکهک  فلا )  تسیچ ؟   Sc ياـهناشکهک یگژیو  تسا 11 - هدـش  هراـشا  بلطم  نیا  هب  مـهد – 
اب ییاـهناشکهک  رتشیب ج )  راـبغ  رتزاـب و  ییاـهوزاب  هتـسه ،  کـچوک  یگدـمآرب  اـب  ییاـهناشکهک  رتمک ب )  راـبغ  رتزاـب و  ییاـهوزاب 

حیحـص " ب"  خسا  هجوت  لباق  شچیپ  هیواز  هتـسه و  گرزب  یگدمآرب  اب  ییاهناشکهک  مک د )  رابغ  رادقم  هتـسه و  گرزب  یگدمآرب 
یمطالت ياه  بادرگ  هیرظن  تسا 12 –  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  هحفـص –  رخآ  هحفص 49  موجن  ینابم  تخانـش  مود  دلج  رد  تسا . 

ثعاب هراتس  شیپ  رد  داوم  عمجت  دش ب )  تارایس  داجیا  ثعاب  دیـشروخ  رانک  زا  هراتـس  کی  روبع  فلا )  دنک ؟  یم  نایب  ار  يزیچ  هچ 
 ( دنا د هدش  لیکشت  لقتـسم  هناگادج و  ياه  هتـسه  رد  هراتـس و  شیپ  رانک  رد  تارایـس  دش ج )  تارایـس  يزاسادج  تکرح و  شیازفا 

بلطم نیا  هب  هحفص 27  موجن  ینابم  تخانش  لوا  دلج  رد  تسا .  حیحص " ج "  خساپ  دش  تارایس  لیکـشت  بجوم  هراتـس  شیپ  راجفنا 
یم نآ  رود  هب  هک  يا  هرایس  شنارگ  رد  یسمش  هموظنم  شیادیپ  زا  سپ  نوتیرت  دننز  یم  سدح  نادنمشناد  ارچ  تسا 13 –  هدش  هراشا 
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فـالخ رب  نوتیرت  شخرچ  تلع  هب  نوـتپن ب )  يروـحم  شدرگ  فـالخ  رب  نوـتیرت  شخرچ  تلع  هب  فـلا )  تسا ؟  هدـمآ  رد  دـخرچ 
خـساپ سوناروا  درگ  رب  نوتیرت  دـنک  شخرچ  تلع  هب  نوتپن د )  درگ  رب  نوـتیرت  دـنک  شخرچ  تلع  هب  سوـناروا ج )  يروـحم  شدرگ 

ياطخ هدننک  حالصا  یسدع  تسا 14 –  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  هحفص 69  موجن  ینابم  تخانش  لوا  دلج  رد  تسا .  فلا "  حیحص " 
فلا و ج يراسکنا د )  کیرتپوید ج )  اتاک  یـساکعنا ب )  فلا )  دور ؟  یم  راـک  هب  اـه  پوکـسلت  عون  مادـک  رد  یلـصا  هنیآ  تیورک 
تسا 15–  هدـش  هراـشا  بلطم  نیا  هب  رخآ –  فارگاراـپ  هحفـص 59  موجن  ینابم  تخانـش  لوا  دـلج  رد  تسا .  حیحـص " ب "  خـساپ 
 ( ربارب د شـش  دودح  ربارب ج )  موس  کی  دودـح  ربارب ب )  هس  دودـح  فلا )  تسا ؟  ازوجلا  طبا  ربارب  دـنچ  رابجلا  لجر  هراتـس  هلـصاف 

هراشا بلطم  نیا  هب  مهدزاود –  طخ  هحفص 90  موجن  ینابم  تخانش  مود  دلج  رد  تسا .  فلا "  حیحص "  خساپ  ربارب  مشش  کی  دودح 
زور ب هنابش  کی  فلا )  تسا ؟  مزال  یهد  رون  تدم  هچ  هام  هرک  يور  رب  ناگراتـس  در  زا  لماک  يا  هریاد  تبث  يارب  تسا 16 –  هدش 
هحفص 85 موجن  ینابم  تخانش  مود  دلج  رد  تسا .  فلا "  حیحص "  خساپ  زور  هنابش   5/29 زور د )  هنابش   5/14 زور ج )  هنابش   3/27 ( 

هرکمین زا  يدعب  ود  ریوصت  هحیفص  فلا )  دشاب ؟  یمن  حیحـص  بالرطـسا  دروم  رد  ترابع  مادک  تسا 17 –  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب 
عولط و نامز  عافترا و  يریگ  هزادنا  تسا ج )  هحفـص  کی  يور  رد  نامـسآ  لدم  بالرطـسا  دهد ب )  یم  ناشن  ار  رـس  يالاب  نامـسآ 

خـساپ تسا  هدـش  عارتخا  ناملـسم  نیمجنم  طسوت  هک  تسا  يا  هلیـس  بالرطـسا و  تسا د )  بالرطـسا  ياهدربراک  زا  یکی  اهنآ  بورغ 
هنراقم نیرتکیدزن  تسا 18 –  هدـش  هراشا  بلطم  نیا  هب  تاحفـص 56 و 57  موجن  ینابم  تخانـش  مود  دلج  رد  تسا .  حـیحص " ب " 

ریت نـمهب 1386 ج )  دادرخ 1386 ب )  فلا )  تسا ؟  یخیراـت  هچ  موجن  يرـسارس  هقباـسم  نیموس  يرازگرب  ناـمز  هب  يرتشم  هرهز و 
ياهدادخر اهنت  میتشادـن .  مه  اب  ار  تارایـس  هنراقم  دادرخ 1386  رد  حیـضوت :  تسا .  حیحـص " ب "  خـساپ  دنفـسا 1386  1387 د ) 

يابیز هنراقم  دادرخ و  رد 28  هام  اب  هرهز  يافتخا  دادرخ ،  لوا  رد  هام  اب  لحز  يافتخا  زا :  دـندوب  ترابع  هام  نآ  رد  هجوت  لـباق  یموجن 
هوکش اب  هداعلا  قوف  هنراقم  ریت 1387   21 رد تسویپ .  عوقوب  لحز  اب  دراطع  هنراـقم  دنفسا 1386  متـشه  رد  دادرخ .  رد 29  هام  اب  لحز 

نیا هنراقم  نیرتکیدزن  نمهب 1386  مهدزای  رد  يرتشم  هرهز و  هنراقم  اما  تشاد  میهاوخ  هجرد  کی  زا  رتمک  ییادج  اب  ار  لحز  اب  خیرم 
ناگراتس صاخ  تکرح  شیامن  تیلباق  يرازفا  مرن  هچ  تسویپ 19 –  عوقوب  هجرد  يا 7 / هیواز  ییادج  اب  هک  دوب  تاقباسم  هب  هرایـسود 

نامسآ زاس  هیبش  رازفا  مرن  نامسآ Cyber sky 4/013 ب )  زاس  هیبش  رازفا  مرن  فلا )  دراد ؟  ار  ناشتکرح  تهج  تعرـس و  هارمه  هب 
 . تسا حیحـص " ج "  خساپ   Starry night4 هراتـس رپ  نامـسآ  زاس  هیبش  رازفا  مرن  رازفا Google sky د )  مرن  sideralis ج ) 

هیاس هکم  رد  صخاـش ،  لاـس ،  زا  زور  ود  رد  ارچ  دهدیم 20 –  رارق  شناربراک  رایتخا  رد  ار  يرایـسب  تاناکما  تردـق  رپ  رازفا  مرن  نیا 
سارلا تمـس  رد  دیـشروخ  رهظ  ماگنه  اریز  تسین ب )  هکم  ییایفارغج  ضرع  ربارب  دیـشروخ  لـیم  زور  ود  نیا  رد  اریز  فلا )  درادـن ؟ 

 . تسا حیحـص " ب "  خـساپ  دراوـم  همه  تسا د )  ربارب  هکم  لوـط  اـب  دیـشروخ  دـعب  صاـخ  زور  ود  نـیا  رد  اریز  دراد ج )  رارق  هـکم 
 ( یلامش هقیقد  هجرد و 26   21 همرکم (  هکم  ییایفارغج  ضرع  اب  دیشروخ  لیم  لاس ،  ره  هام  ریت  دادرخ و 24  ياهخیرات 8  رد  حیضوت : 
 ، نیمز يور  نینکاس  هیلک  يارب  هتفرگ  رارق  هکم  سارلا  تمـس  رد  دیـشروخ  زور  ود  نیا  رد  هکم ،  یقیقح  رهظ  ماگنه  اذـل  ددرگیم  ربارب 

دومع صخاـش  هیاـس  رب  رهظ  ماـگنه  نادوس  روشک  رداـنب  زا  یکی  رد  هلبق  تهج   – 21 دوب .  دـهاوخ  دیـشروخ  تهج  نامه  هکم  تهج 
حیحـص فلا و ب  ریت د )   25 دادرم ج )   25 ادرخ ب )   25 فلا )  درادـن ؟  دوجو  يا  هیاس  رهظ  ماـگنه  ردـنب  نیا  رد  يزور  هچ  تسا . 

رارق نآ  سارلا  تمـس  رد  دیـشروخ  لاـس ،  ره  ریت  دودـح 25  هدوب  هکم  اـب  ضرع  مه  نادوس  رداـنب  تسا .  حیحـص " ج "  خـساپ  تسا 
نامـسآ www.haftaseman.ir ب تفه  فلا )  تسا ؟  یموجن  فراعملا  ةرئاد  کی  ریز  ياه  تیاس  زا  کی  مادک  دریگیم 22 – 

یموجن یکلف و  ياهـشهوژپ  تاـعلاطم و  زکرم  موـجن www.nojum.ir د )  هلجم  سراپ www.parssky.com ج )  نامـسآ  ( 
 ( فلا دش ؟  رون  رپ  رایـسب  یلامـش  هرکمین  نامـسآ  رد  راد  هلابند  مادک   – 23 تسا .  فلا "  حیحـص "  خـساپ   www.nojumi.org

یناگراتس دوجو   – 24 تسا .  حیحـص " د "  خساپ  زملوه  راد  هلابند  یلاه د )  راد  هلابند  برغ ج )  راد  هلابند  تان ب )  کم  راد  هلابند 
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یفیط B د) هنوگ  یفیط B ; O ج ) هنوگ  یفیط A ب ) هنوگ  فلا )  تسا ؟  يرشن  ياه  یباحـس  رد  زراب  یگژیو  زا  یفیط  هدر  مادک  زا 
مادک تسا 25 –  هدـش  هراشا  بلطم  نیا  هب  هحفـص 46  موجن  ینابم  تخانـش  مود  دلج  رد  تسا .  حیحـص " ب "  خساپ   K یفیط هنوگ 
هرایس لماح  طخ  تسا ب )  نوناک  ود  زکرم  رد  دیشروخ  تسا و  یضیب  تروصب  تارایـس  رادم  فلا )  تسا ؟  رلپک  نیناوق  زا  ریز  دروم 

شدرگ بوانت  ياه  هرود  عبرم  اب  دیشروخ  زا  تارایـس  لصاوف  نیگنایم  بعکم  دنک ج )  یم  یط  يواسم  ياهنامز  رد  ار  يواسم  يایاوز 
تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  هحفص 23  موجن  ینابم  تخانش  لوا  دلج  رد  تسا .  حیحص " ج "  خساپ  دراوم  همه  تسا د )  بسانتم 

( یچراکش ) رابج یکلف  تروص 

هناشواپ � رمک هتسجرب  ياه  هراتـس  اب  یچراکـش  ای  رابج  یکلف  تروص  یناتـسمز  یکلف  تروص  نیرتریگمـشچو  نیرتابیز  هک  یتسرد  هب 
دنناوت یم  ییاهنت  هب  دوخ  هک  دندایز  ردقنآ  تساهنابز ،  رس  رب  نامسآ  گرزب  یکلف  تروص  نیا  هابرد  هک  ییاه  هناسفا  . دشاب یم  شیاه 

هدوب هدش  هتخانش  شیپ  لاس  نارازه  زاو  تسا  کیدزن  رایـسب  شیاه  هراتـس  بیکرت  هب  یکلف  تروص  نیا  مان  دنروآ .  دوجو  هب  ار  یباتک 
تسا یلوغربا  ازوجلا  طبا  هراتس  ینعی  نآ  يافلآ  هراتس   .. رمک رد  ریـشمش  کیو  دراد  تسد  رد  راکـش  هلیـسو  هک  یچراکـش  کی  . تسا
لجر ازوجلا ( لجر  ای  لجر  هک  تسا  یلوغربا  مه  نآ  ياتب  هراتس  . تسا رتگرزب  دیشروخ  رودب  خیرم  هرایـس  شخرچ  رادم  زا  شرطق  هک 

هاگ ره  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  درادرارق . نآ  هدودحم  رد  مه  یبسا  هلک  فورعم  کیرات  یباحس  دراد . مان  ( یبرع نابز  رد  اپ  يانعم  هب 
رتدـب بتارم  هب  یتشونرـس  یچراکـش )  راـبج (  رگید ،  يا  هناـسفا  ربارب  تسا .  رارف  لاـح  رد  یکلف  تروص  نیا  دـنک ،  یم  عولط  برقع 

دش و ینابصع  هعقاو  نیا  زا  سیمترآ  درک ،  ریگلفاغ  بآ  رد  انـش  ماگنه  ار  راکـش  ههلا  سیمترآ "  وا "  يزور  دنیوگ  یم  تسا .  هتـشاد 
زا دندرک و  هکت  هکت  ار  يو  دنسانش و  زاب  ار  یچراکش  دنتـسناوتن  وا  يراکـش  ياهگـس  هاگنآ  دروآ .  رد  نزوگ  تروص  هب  ار  یچراکش 

ربکا بلک  دیناوت  یم  نامسآ  رد  عقاو  هب  درک و  دوعص  نامسآ  هب  یکلف  تروص  لکـش  هب  اهگـس  هارمه  هب  رابج  نآ  زا  سپ  دندیرد .  مه 
دیزادرپب اهنآ  هوکش  ییابیز و  نیسحت  هب  دینک و  هدهاشم  یماش  يارعش  ینامی و  يارعش  ناشهوکشاب  یلصا  ناگراتس  اب  ار  رغصا  بلک  و 

ههلا دنیوگ  یم  دوش .  یم  هتـشاگنا  دادـماب ،  ماف  خرـس  ههلا   ( ، aurora " اراورآ (  اـی "  سیمترآ  قوشعم  راـبج ،  رگید  ناتـساد  رد  . 
زا دیشروخ  يادخ  دناباتب .  ار  هام  رون  درک ،  شومارف  رابج  رطاخ  هب  تشاد ،  هدهع  رب  زین  ار  هام  یناشفا  رون  هفیظو  هک  سیمیترآ ،  راکش 
زا دوخ  سیمترآ  هناسفا  نیا  ساسا  رب  درک .  انیبان  دوخ  ینارون  ياه  هعـشا  شبات  اـب  ار  یچراکـش  هک  دـش ،  ینابـصع  ناـنچ  عوضوم  نیا 

سوئز شردپ ،  زا  دنک ،  ناربج  ار  یتلادع  یب  نیا  زا  یـشخب  لقاال  نآ  يارب  وا  داد .  رارق  ریت  تباصا  دروم  ار  هدنامرد  رابج  هابتـشا  يور 
دنک لقتنم  نامسآ  هب  بنرا ، )  یکلف  تروص  شوگرخ (  ینعی  دوب ،  هدرک  هک  يراکش  شیاهگس و  اب  ار  رابج  ای  یچراکش  هک  تساوخ 
عقاو رد  درک .  یم  قلخ  ار  تارهاوج  یتمیق و  ياهگنـس  هک  دندید ،  یم  ار  ییادخ  شقن  رابج  یکلف  تروص  رد  مدرم  ناتـساب  لباب  رد  . 

ناسنا رطاخ  هب  ار  ساملا  توقای و  ازوجلا "  لجر  یبآ "  هب  لیامتم  دیفـس  ینارون  هراتـس  ازوجلادـی " و  گـنر "  زمرق  ینارون  هراتـس  مه 
ناهیک رد  ار  انف  شیادـیپ و  ياه  هدـیدپ  مه  حلـسم  ریغ  یلومعم و  مشچ  اـب  یتح  راـبج  یکلف  تروص  رد  دـناوت  یم  ناـسنا  دـنروآ .  یم 

هک ار  (M42  ) کچوک یباحـس  ناوت  یم  بوخ  دید  طیارـش  تحت  رابج  یکلف  تروص  دنبرمک  صخـشم  ناگراتـس  ریز  دنک .  هدـهاشم 
یم دوجو  هب  يدـیدج  ياهدیـشروخ  مه  زونه  هزورما  ناکم  نیا  رد  داد .  صیخـشت  تسا  يرـشن  یباحـس  کی  دراد و  مان  رابج  یباـحس 

هدرکداب و الماک " گرم ،  اب  هزرابم  رد  هک  تسا ،  گرم  لاح  رد  يدیشروخ  سکعرب ،  رابج ،  پچ  هناش  هراتـس   " ازوجلادی ،  دنیآ " . 
 . دوش دوبان  رتخاونربا ،  راجفنا  کی  اب  ینعی  گرزب ،  يراجفنا  اب  يدوزب  هراتس ،  نیا  دیاش  تسا .  هدش  مروتم 

؟ موش يا  هفرح  مجنم  هنوگچ 

یناریا يا  هفرح  مجنم  دراد . یهاگـشناد  تالیـصحت  ناگراتـس ، لوحت  ریـس و  ناهیک و  تخانـش  يارب  هک  تسا  یمجنم  يا ، هفرح  مجنم 
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یسانشراک رد  و  یشیارگ ) ره   ) کیزیف هتشر  یسانشراک  هرود  رد  کیزیف ، یـضایر - هتـشر  ناتـسریبد  رد  موجن  هنیمز  رد  لیـصحت  يارب 
نامجنم زا  هتسد  نآ  بوبحم  هتشر  یسانش  ناهیک  دننک . یم  باختنا  ار  یـسانش  ناهیک  کیزیفرتخا و  کیزیف ، ياه  هخاش  زا  یکی  دشرا 

هک نیا  لیبق  زا  یتالاوس  هب  دنشوک  یم  ناسانش  ناهیک  دندنم ؛ هقالع  يوامس  مارجا  راک  زاس و  یگنوگچ  تخانـش  هب  هک  تسا  يا  هفرح 
، کیزیفرتخا رگید  یفرط  زا  دـنهد . خـساپ  تسا ، طاسبنا  لاح  رد  ناـهج  هنوگچ  تسا و  هداد  خر  هچ  گرزب ، راـجفنا  گـنابهم ، زا  سپ 

اهنآ یسررب  نینچمه  اهنآ و  ياه  هموظنم  اه و  هراتس  لوحت  ریس و  تخانـش  هب  هک  تسا  يا  هفرح  نامجنم  زا  هتـسد  نآ  بوبحم  شیارگ 
دلوت یگنوگچ  اه ، هراتس  گرم  دلوت و  یگنوگچ  اه ، هراتس  گرم  دلوت و  یگنوگچ  نوچمه  یتالاوس  هب  نانادکزیف  رتخا  دندنم . هقالع 

هب 2 يراک  ظاحل  زا  نانادکیزیف  رتخا  مه  ناسانـش و  ناهیک  مه  دنهد . یم  خـساپ  یـسمش  هموظنم  لوحت  ریـس و  نینچمه  اه و  هلاچهایس 
رد یعـس  دنهد و  یم  رارق  دوخ  راک  يانبم  ار  ناهج  يا  هفرح  ياه  هناخدصر  ياهدصر  هک  ییاهنآ  هتـسد  کی  دنوش ؛ یم  میـسقت  هتـسد 

نیرت هتفرشیپ  لیمکت  هار  رد  یهاگ  ات  دنشوک  یم  هک  رگید  يا  هتـسد  دنراد  اه  هناخدصر  نیا  ياه  هداد  زا  هدافتـسا  اب  اه  هیرظن  ندومزآ 
هناخدـصر رد  یملع  تایه  ماقم  رد  تالیـصحت ، مامتا  زا  سپ  نانادـکیزیف ، رتخا  ناسانـش و  ناهیک  دـنرادرب . دوخ  نامز  یملع  تاـیرظن 

اه هاگشناد  زا  يرایسب  ناریا  رد  هزورما  دنوش . یم  تیلاعف  هب  لوغـشم  اه  هاگـشناد  یموجن و  یکیزیف و  ياه  هدکـشهوژپ  يا ، هفرح  ياه 
لیصحت تسا . هدوشگ  نایناریا  يور  شیپ  شخب  دیما  یقفا  ناریا  یلم  هناخدصر  دنزادرپ و  یم  موجن  سیردت  هب  فلتخم  ياه  هتـشر  رد 

موجن خیرات  هنیمز ي  رد 
ملع خیرات  هتشر ي  موجن ، اب  طبترم  ياه  هتشر  زا  رگید  یکی  يرفظم  تارایتخا  باتک  رد  يزاریش  نیدلا  بطق  یسویملطبریغ  هموظنم ي 

نایوجنـشاد دشرا  یـسانشراک  عطقم  رد  ملع ، خیرات  هدکـشهوژپ ي  نارهت ، هاگـشناد  فرط  زا  تسا  یلاس  دـنچ  هک  تسا  موجن  شیارگ 
هرود ي رد  یناریاریغ  یناریا و  نیمجنم  زا  یموجن  یطخ  هخـسن ي  يدایز  رایـسب  دادعت  رـضاح  لاح  رد  دریذپ . یم  ار  موجن  هب  دـنمقالع 
اهدرواتـسد و فشک  مهف و  يارب  نادـنمقالع  زا  یـضعب  یهاگ  دـنچ  زا  ره  دروخ . یم  كاخ  ناهج  ناریا و  ياـه  هناـخباتک  رد  یمالـسا 

یناسک زا  یضعب  هنافساتم  یلو  دنهد . یم  رارق  هعلاطم  دروم  ار  يا  هخسن  دننز و  یم  اه س ر  هناخباتک  نیا  هب  هرود ، نآ  یملع  ياهتیلاعف 
حبص شراگن  شقنرپ  فقس  ریز  نامـسآ  دصر  يارب  ار  یبش  چیه  دنتـسه و  یموجن  یفاک  شناد  دقاف  دننک  یم  تیلاعف  هنیمز  نیا  رد  هک 

هک دنتـسه  يا  ییاپورا  نیقححم  بلغا  دننک  یم  راک  خسن  نیا  يور  یملع  يا و  هفرح  تروص  هب  هک  یناسک  رگید  فرط  زا  دنا . هدرکن 
یتح هک  تساج  نیمه  لکـشم  دننک . یم  شاکنک  خسن  نیا  رد  دـنا و  هدرک  راومه  دوخ  رب  ار  یـسراف  یبرع و  ياهنابز  نتخومآ  تمحز 

موجن ملع و  خیرات  تخانـش  يارب  هک  مینک  یمن  تمه  نامدوخ  ام  دنهد و  یم  دای  ام  هب  دنیآ و  یم  ناییاپورا  مه  ار  نامدوخ  مولع  خیرات 
دراو دـنهاوخ  یم  رگا  دـیدج ،  لـسن  موـجن  هب  نادـنمقالع  زا  یـضعب  شاـک  يا  مینک . شـالت  ناـمدوخ  ناـبز  هـب  ناـمدوخ و  روـشک  رد 

تورث نیا  راب  زا  یمک  نارهت ، هاگـشناد  رد  موجن  خیرات  هتـشر ي  هب  دورو  اب  دنوش ، موجن  هنیمز ي  رد  یهاگـشناد  يا و  هفرح  ياهتیلاعف 
نتخومآ تمحز  رایـسب  يراوشد  اب  نایوسنارف  هکنیا  هن  دنناسانـشب ، ناـیناهج  هب  دـنریگب و  دوخ  شود  رب  ار  هیاـمنارگ  هیامرـس ي  میظع و 

تمه هنیمز  نآ  رد  یموجن  تاعلاطم  يارب  تسا ، رت  تحار  رایسب  نامیارب  نابز  نیا  نتخومآ  هک  ام  و  دننک ، راومه  دوخ  رب  ار  یبرع  نابز 
یم بسانم  يا  هویـش  هب  دنتـسه  انـشآ  يورک  موجن  يوامـس و  هرک ي  لیبق  زا  یموجن  يداینب  میهافم  اب  هک  یناـسک  اـهنت  هک  ارچ  مینکن .

؟ تسه ندش  مجنم  يارب  رگید  یهار  ایآ  دننک . هدافتسا  نوتم  نیا  زا  دنناوت 
يزاس همانرب  یموجن ، يزاسریوصت  یموجن ، يراگن  هماـنزور  ياـه  هفرح  يروتاـمآ ، موجن  هنیمز  رد  هناخدـصر  رد  يا  هفرح  مجنم  کـی 
دارفا يروتامآ ، موجن  ياه  هتـسناد  هژیو و  صـصخت  نتـشاد  مازلا  ببـس  هب  اما  دراد ؛ دوجو  ناریا  رد  زین  يروتاـمآ  موجن  سیردـت  یملع 

، یـسانش هرایـس  مان  هب  یـسانش  نیمز  اه  شیارگ  زا  یکی  يا ، هفرح  موجن  هنیمز  رد  دـنراد . یم  رب  ماگ  اه  هنیمز  نیا  رد  يرامـش  تشگنا 
يا هرود  تروص  هب  موجن  هتشر  نینچمه  دوش . یمن  هئارا  ناریا  ياه  هاگشناد  زا  کی  چیه  رد  هک  دیآ  یم  با  سح  هب  یموجن  يا  هتـشر 

. تسا هدرکن  ادیپ  ناریا  ياه  هاگشناد  رد  ییاج  زونه  زین  هتشر  نیا  هک  هدرک  ادیپ  هار  اه  هاگشناد  هب  اهروشک  زا  یخرب  رد  کیزیف  زا  ادج 
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اهامیپاضف و اه ، کشوم  نوچمه  ییاضف  ياه  هناماس  دـنناوت  یم  اـضف  اوه  یـسدنهم  هتـشر  رد  لیـصحت  اـب  اـضفاوه  ناسدـنهم  نینچمه 
نیا دوجو  اب  اما  دراد . دربراک  رایسب  ناریا  رد  هفرح  نیا  ، ناریا ییاضف  نامزاس  اضفاوه و  هاگـشهوژپ  سیـسات  اب  هک  دنزاسب  ار  اه  هراوهام 

هـشونا مناخ  یناریا ، کـی  يارب  طـقف  نونکاـت  يدروناـضف  ياـیور  دـناوخ . موجن  ياـه  شیارگ  زا  یکی  ار  اـضفاوه  یـسدنهم  ناوت  یمن 
يامیپاضف تخاس  ییاناوت  يروانف و  هب  ناریا  هک  ینامز  ات  تفگ  ناوت  یم  هنانیب  عقاو  یهاگن  اب  دـیاش  تسا . هتـسویپ  تیعقاو  هب  يراصنا ،

. تسایور نیا  ققحت  هار  اهنت  ییاضف  يرگشدرگ  دنک  ادیپ  تسد  راد  نیشنرس 

؟ تسا يزور  هچ  تسیچ و  موجن  زور 

روصت مدرم  زا  یخرب  دننک . انشآ  نامـسآ  ياهیئابیز  اب  ار  مدرم  مومع  دننک  یم  شالت  يا ) هفرح  یهاگ  و   ) روتامآ نامجنم  موجن  زور  رد 
ناشفارطا طیحم  رد  نآ  ياهیئابیز  هرمزور و  یگدنز  اب  نآ  طابترا  زا  تسا و  نادنمـشناد  هب  قلعتم  هدوب ، يا  هدچیپ  زیچ  ملع "  " دننک یم 

ای کی  اهروشک ، زا  یخرب  رد  درک . رتمک  ار  مدرم  نادنمـشناد و  ناققحم ، نایم  هلـصاف  يدح  ات  ناوت  یم  موجن  زور  رد  دنرادن . یعالطا 
انـشآ کیدزن  زا  یملع  ياه  تیاعف  اب  دنناوتب  مدرم  همه  ات  تسا  زاب  يداع  مدرم  يور  هب  اه  هناخدصر  اههاگـشیامزآ و  ياهرد  زور  دنچ 

تاعافترا رد  رهـش و  زا  جراخ  رد  وج ، رثا  ندرک  مک  اوه و  یگدولآ  يرون و  یگدولآ  زا  ندوبرود  يارب  اه  هناخدصر  رتشیب  اما  دـنوش ،
دودح تسا . لکـشم  اه  هناخدصر  هب  مدرم  هعجارم  دنـشاب ، يداع  مدرم  ياریذپ  اه  هناخدـصر  اهزور  یخرب  رگا  یتح  دـنراد و  رارق  الاب 

زور رد  تسا  رتـهب  میناـشکب ، تسدرود  قطاـنم  اهرهـش و  زا  جراـخ  هب  ار  مدرم  هـکنیا  ياـج  هـب  داد  داهنـشیپ  رگرب  گاد  شیپ  لاـس   30
زا 50 شیب  زورما  دـش . دـلوتم  موجن  زور  هک  دوب  هنوگ  نیا  . میروایب مدرم  ناـیم  هب  اهرهـش و  لـخاد  هب  ار  اهپوکـسلت  لاـس ، زا  یـصخشم 

داجیا یگنهامه  ناهج  رـسارس  رد  موجن  زور  يرازگرب  رد  دـنک  یم  شالت  موجن  هیداحتا  دـننک . یم  رازگرب  ار  موجن  هتفه  زور و  روشک 
موجن و یناهج  زور  ناونع  هب  تسا ، لوا  عیبرت  تلاح  رد  هام  هک  ار  لیروا  ات 15  یم  نیب 15  هتفه  رخآ  ياهزور  زا  یکی  زکرم  نیا  دنک .
دودح 6 دنک و  یم  عولط  رهظ  ماگنه  تسا ، عیبرت  تیعـضو  رد  هام  هک  یماگنه  دنک . یم  مالعا  موجن  هتفه  ناونع  هب  ار  نآ  زا  شیپ  هتفه 
اـهنیبرود و اـب  ناوت  یم  دـعب  هب  رهظ  زا  نیارباـنب  دـنک ، یم  بورغ  بش  همین  دـسر و  یم  قـفا ) زا  هلـصاف   ) عاـفترا نیرتـشیب  هب  رهظزادـعب 

يروتامآ هخاش  دوش و  یم  رازگرب  موجن  زور  لاس 1380  زا  ناریا  رد  داد . ناشن  مدرم  هب  ار  هام  ياه  يدنلب  یتسپ  يروتامآ ، ياهپوکسلت 
زور تسا  يدالیم  اهنآ  یمـسر  میوقت  هک  ییاهروشک  رد  دراد . هدـهع  هب  ار  ناریا  رد  موجن  زور  يرازگرب  یگنهاـمه  ناریا  موجن  نمجنا 

طیارش اب  يروشک  ره  موجن ، هیداحتا  لمعلا  روتـسد  قبط  دوش . یم  رازگرب  تسا ) لیطعت  هک  هتفه  رخآ  زور   ) هبنـشکی ای  هبنـش  زور  موجن 
هعمج زور  ناریا  موجن  نمجنا  ناریا ، یمـسر  میوقت  هب  هجوت  اب  دـنک . یم  نییعت  دوخ  روشک  رد  ار  موجن  هتفه  رد  موجن  زور  دوخ  صاـخ 

هداوناخ هژیو  هب  يرتشیب  مدرم  ات  دنک  یم  مالعا  ناریا  رد  موجن  زور  ناونع  هب  دنک ، یم  باختنا  موجن  هیداحتا  هک  ار  يزور  زا  دعب  ای  لیق 
هجوت دـیاب  موجن  زور  مسارم  يرازگرب  رد  مینک ؟ رازگرب  ار  موجن  زور  مسارم  هنوگچ  دـننک . هدافتـسا  زور  نیا  ياه  همانرب  زا  دـنناوتب  اه 
مدرم هب  نیگنـس  هدـچیپ و  تاـعالطا  نداد  زا  دـیاب  اذـل  تسا ، اـه  هداوناـخ  هژیو  هب  مدرم  موـمع  هب  قـلعتم  موـجن  زور  هـک  میـشاب  هتـشاد 

دینک و نییعت  موجن  زور  يرازگرب  هتیمک  ای  هورگ  کی  ادتبا  رد  میهد . بیترت  یمومع  كرد  حطـس  رد  ار  ییاه  همانرب  مینک و  يراددوخ 
رفن کی  اهزوجم ، يریگ  یپ  تفایرد و  بسانم و  ناکم  نییعت  لوؤسم  رفن  کی  دـینک . میـسقت  ار  اه  تیلاعف  راک ، ندـش  ماجنا  رتهب  يارب 

لحم نتفای  يارب  یبای  ناـکم  - 1 دوش : ماجنا  دـیاب  هک  ییاهراک  یماح و . ...  بلج  لوؤسم  رفن  کـی  اـه و  هدـیا  يارجا  يریگیپ  لوؤسم 
نیرتـهب اـهکراپ  ناریا  رد  دـنراد . يداـیز  ددرت  هعمج  زور  رد  مدرم  هک  تسا  ییاـج  ناـکم  نیرتـهب  موجن : زور  مسارم  يرازگرب  بساـنم 

مه هناخدور  ایرد و  لحاس  ناهفصا ، رهش  دننام  دنک  یم  روبع  رهش  نیب  زا  هناخدور  هک  ییاهرهش  یلحاس و  ياهرهـش  رد  دنتـسه ؛ هقطنم 
، دابآ مرخ  رد  كالفالا  کلف  هعلق  دننام  دنراد  یناتساب  ياهناکم  يرگشدرگ و  ياه  هبذاج  هک  ییاهرهش  رد  دنتـسه . یبسانم  ياه  ناکم 

نادیم اهارسگنهرف و  دیرخ ، زکارم  دننام  يزکارم  دنتسه . نارگشدرگ  رهش و  مدرم  دمآ  تفر و  لحم  لیطعت  ياهزور  رد  مه  قطانم  نیا 
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نینچمه دنور . یم  رامش  هب  یبسانم  ياهناکم  مه  دنشاب  هتشاد  هفرغ  ییاپرب  رتسوپ و  بصن  يارب  ییاضف  هک  یطرش  هب  رهـش ، یلـصا  ياه 
. دـینک توعد  زکارم  نیا  زا  دـیدزاب  يارب  ار  مدرم  بسانم  یناسر  عالطا  اب  دـیناوت  یم  دراد  يا  هناخدـصر  ای  امن  نامـسآ  امـش  رهـش  رگا 
اب یگنهاـمهو  زوجم  تفاـیرد  - 2 دـشاب . ناگیار  موجن  زور  رد  اـه  هماـنرب  هک  دـینک  گـنهامه  لـبق  زا  زکارم  نـالوؤسم  اـب  تسا  بوخ 

حرطم ار  عوضوم  لحم  نآ  نالوؤسم  اب  لبق  زا  دـینک ، هدافتـسا  ارـسگنهرف و ...  ای  كراپ  هطوحم  زا  دـیهاوخ  یم  رگا  طوبرم : ياـهناگرا 
. دینک زاغآ  ار  یناسر  عالطا  راک  دیناوت  یم  رتدوز  دیهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  رتدوز  هچره  دیوش . نئمطم  اه  همانرب  يارجا  لحم  زا  دینک و 

تفایرد زوجم  رهـش  يرادـنامرف  ای  یگدـننار  – ییامنهار يرادرهـش ، نالوؤسم  زا  تسا  مزال  اه  همانرب  يارجا  ناکم  تیعقوم  هب  هجوت  اـب 
نتفرگ يارب  هک  یتروص  رد  دـیاین . شیپ  یلکـشم  ات  دوش  ماجنا  مزال  ياه  یگنهامه  زین  لحم  یماظتنا  يورین  اب  لـبق  زا  تسا  رتهب  . دـینک

یتـنرتنیا یناـشن  هب  اـی  دـیریگب  ساـمت  رباـمن 02188989550 )  نـفلت و   ) ناریا موـجن  نـمجنا  اـب  دـیراد ، جاـیتحا  هماـن  یفرعم  هـب  زوـجم 
یلام راب  تسا  نکمم  اـه  هماـنرب  یخرب  يارجا  یماـح : نتفاـی  - 3 دـینک . لاسرا  یکینورتکلا  هماـن   iranastroday@gmail.com

. دییریگب کمک  یصوصخ  ياه  تکرش  ای  یتلود  ياهناگرا  زا  يدقنریغ  يدقن و  ياهکمک  تفایرد  يارب  تسا  رتهب  دشاب . هتشاد  يدایز 
یلدنص زیم و  رداچ و  تناما  لقن ، لمح و  هلیسو  هیهت  یگنهرف ، تالوصحم  روشورب و  ریثکت  پاچ و  یتاغیلبت ، ياهرنب  رتسوپ ، هیهت  يارب 

دیلوت دننام  ییاهتکرـش  زا  دیناوت  یم  یتح  دننک . يراکمه  امـش  اب  دنناوت  یم  یفلتخم  ياهناگرا  اه و  تکرـش  اه و ...  هفرغ  يارجا  يارب 
-4 دینک . تفایرد  يدقنریغ  يدقن و  کمک  ناشتالوصحم ، غیلبت  ناکما  يازا  رد  یتشادـهب و ...  تالوصحم  ییاذـغ ، عیانـص  ناگدـننک 

رظن رد  رگا  دشاب . موجن  یفرعم  ياه  هفرغ  دیالسا و  شیامن  هداس ، ياه  ینارنخس  لماش  دناوت  یم  اه  همانرب  اهنآ : يارجا  اه و  هدیا  نتفای 
. دینک ادیپ  رانیمس  يارب  امنیس  ای  شیامه  نلاس  دننام  یبسانم  ناکم  رتعیرـس  هچره  دیاب  دیـشاب  هتـشاد  ینارنخـس  دیالـسا و  شیامن  دیراد 

بوخ لیلد  نیمه  هب  دربب . يدایز  نامز  نآ  تخاس  اما  دشاب ، هتشادن  يدایز  هنیزه  تکام ، تخاس  دننام  اه  هفرغ  یخرب  هیهت  تسا  نکمم 
دیع تالیطعت  دـیریگب . کمک  اهرتسوپ  هیهت  اه و  تکام  تخاس  يارب  دـنم  هقالع  ياه  هداوناـخ  نازومآ و  شناد  نایوجـشناد و  زا  تسا 

ات زور  زا 10  یناسر : عالطا  - 5 دیراد . زاین  يدایز  نامز  اهنآ  تخاس  يارب  هک  تسا  ییاه  هدـیا  ندرک  هدایپ  يارب  یبسانم  تصرف  زورون 
اه و هناسر  زا  دـیناوت  یم  راکنیا  يارب  دـینک  هاگآ  اه  همانرب  يرازگرب  لحم  نامز و  زا  ار  مدرم  دـیاب  موجن ، زور  هتفه و  زا  لبق  هتفه  کی 
زا دیناوت  یم  تسا . دیفم  رایسب  مه  رهـش  حطـس  رد  رتسوپ  دراکالپ و  بصن  دیریگب . کمک  ناتـسرهش  يامیـس  ادص و  یلحم و  تایرـشن 

ریواصت گرزب  تاحفـص  اه و  هچراپ  يور  رب  ای  دـیریگب  کمک  دـنراد  یـسیون  هچراپ  تاغیلبت و  شخب  هک  ییاـه  ناـگرا  اـه و  تکرش 
رهـش ددرترپ  ياه  لحم  رد  رهـش ، ياروش  يرادرهـش و  یگنهامه  اب  موجن  زور  هراـبرد  یتاحیـضوت  اـب  هارمه  دـینک و  یـشاقن  ار  یموجن 

بـصن يارب  ناکم  نیرتهب  ورتم  راـطق و  ياههاگتـسیا  يرهـش و  نیب  يرهـش و  لـخاد  يربرفاـسم  ياـه  هناـیاپ  اـههاگدورف ، دـینک . بصن 
لحم نیا  یمومع  طباور  اب  اه ، ناکم  نیا  رد  اهرتسوپ  بصن  یگنهامه  يارب  دنتـسه . یناسر  عالطا  ياهدراکالپ  موجن و  زور  ياهرتسوپ 

لاسرا ناریا  موجن  نمجنا  يروتامآ  هخاش  يارب  اه  همانرب  يارجا  لحم  يدـنب و  نامز  اب  هارمه  ار  دوخ  ياه  همانرب  زیر  دـیریگب . سامت  اه 
ول میظع  همطاف  هدنسیون :  دوش . مالعا  اه  هناسر  یخرب  قیرط  زا  دریگ و  رارق  تیاس  رد  ات  دینک 

یگتفرگ دیشروخ  یگتفرگ و  هام  یملع  یسررب 

ود نیا  یعیبط  عاضوا  اب  هدیدپ  نیا  نوچ  تسا و  هدماین  رامـش  هب  باذج  ابیز و  هشیمه  يرـشب  ندمت  ودـب  زا  دیـشروخ  هام و  ياهتفرگ 
نیا اب  ار  اهناسنا  ات  تسا  ییاـبیز  تصرف  هدـیدپ  نیا  نونکا  یلو  دنتـشادنپیم . موش  ار  نآ  اذـل  هتـشاد ، تاـفانم  نیمز  نامـسآ  مهم  مرج 

ندرک لدـب  در و  يارب  يروتاـمآ  موـجن  ۀـعماج  رد  هک  تـسا  یموـسرم  راـک  شرازگشیپ  نتـشون  دـهد . یتـشآ  هدـش  شوـمرف  تعیبـط 
تقد رگا  تسا و  لاونم  نیمه  هب  تیعضو  زین  دیشروخ  هام و  ياهتفرگ  رد  دوشیم . ماجنا  دنمـشزرا  يدصرشیپ  تاعالطا  يرـسکی 

فارطا ماسجا  دینادیم  هک  روطنامه  دهدیم ؟ خر  هنوگچ  فوسخ  فوسک و  دوشیم . هیهت  نآ  يارب  ایند  رد  یلـصفم  ياهنتلوب  دـینک 
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دننکیم سکعنم  ار  دوخ  فارطا  رینم  ماسجا  رون  دنتسه و  رینمریغ  ای  دننکیم و  حطاس  رون  دوخ  زا  دینتـسه و  رینم  ای  دنراد . تلاح  ود  ام 
نیمز هام و  دننام  يردک  ماسجا  دنکیم و  یناشفا  وترپ  دیـشروخ  یـسمش ، ۀموظنم  ياضف  رد  دننکیم . دـیلوت  هیاس  اهنآ  رون  قیرط  زا  و 

دیـشروخ رود  هب  لکـش  یـضیب  يرادـم  رد  نیمز  دـننکیم . دـیلوت  زین  هیاس  نآ  شبات  تهج  فالخ  رد  دـننکیم و  شبات  زاب  ار  نآ  رون 
هریاد  ) جوربـلاةریاد حالطـصا  رد  رادـم  نیا  تسا ؛ شخرچ  لاـح  رد  دیـشروخ  رظن  هب  نآ  حطـس  يور  رب  نیرظاـن  دـید  زا  هـک  ددرگیم 

نیب ياـضف  زا  هاـم  رگا  تروـص  نیا  رد  لاـح  ددرگیم . نیمز  رود  هب  لکـش  یـضیب  يرادـم  رد  زین  هاـم  دراد . ماـن  يدیـشروخ ) بـالقنا 
نیمز هیاس  دریگ  رارق  دیشروخ  هام و  نیب  رد  نیمز  رگا  دهدیم و  يور  فوسک  دتفایم و  نیمز  رب  هام  هیاس  دنک  روبع  نیمز  دیـشروخ و 

میناوتیم ار  دیـشروخ  داعبا  اـم  هک  تسا  مک  ردـقنآ  دیـشروخ  زا  نیمز  ۀلـصاف  اـما  دوب . میهاوخ  فوسخ  کـی  دـهاش  دـتفایم و  هاـم  رب 
ۀحفـص میتسین ؟ تفرگ  دـهاش  هام  ره  رد  ارچ  دـیآیم . دوجوهب  نیمز  هام و  فارطا  رد  زین  هیاسمین  هیاس ، رب  هوـالع  اذـل  میهد . صیخـشت 

ار رگیدمه  هطقن  ود  رد  هحفـص  ود  نیا  سپ  دنراد . هلـصاف  رگیدکی  اب  هجرد  يهزادنا 2/5  هب  دنتـسین و  مه  رب  قبطنم  نیمز  هام و  يرادم 
یلوزن و  تسا ) نآ  لامـش  هب  جوربلاةریاد  بونج  زا  نتفر  لاح  رد  هام  هک  یناـمز   ) يدوعـص ياـههرگ  هب  حالطـصا  رد  هک  دـننکیم  عطق 

نیمز و ناـیم  رد  اـههرگ  زا  یکی  رگا  عـقاو  رد  دنروهـشم . تسا ) نآ  بوـنج  هب  جوربـلاةریاد  لامـش  زا  نـتفر  لاـح  رد  هاـم  هـک  یناـمز  )
ةرگ رد  دشاب  ردب  تلاح  رد  هام  رگا  نامزمه  و  دوب . میهاوخ  فوسک  کی  دـهاش  دـشاب ، يرمق  هام  نایاپ  رد  نامزمه  زین  هام  دیـشروخ و 
هام يرادم  ۀحفص  رگا  لاح  تسا و  یـسوق  هجرد  نامـسآ 5/0  رد  دیـشروخ  هام و  ياهیواز  رطق  دوب . میهاوخ  فوسخ  کی  دهاش  لباقم 

فوسک کی  طسو و  رد  فوسخ  کی  دـهاش  هام  ره  ام  هاگنآ  تشاد ، هجردمین  زا  رتمک  ياهیواز  ای  دوب  قبطنم  نیمز  يرادـم  ۀحفـص  رب 
هکینامز هام  عقاو  رد  دنرادن . نامـسآ  رد  یتباث  ياج  دیـشروخ  رود  هب  نیمز  تکرح  لیلد  هب  اههرگ  نیا  یلو  میدوب . يرمق  هام  نایاپ  رد 

هب ًابیرقت  نیمز  نامـسآ  رد  دیـشروخ  تدـم  نیا  رد  دـخرچیم ، دوخ  رادـم  درگ  هب  لماک  رود  کی  ياهرگ ) هاـم   ) تدم 21222/27 رد 
روط هب  تدم  نیا  هک  دسرب  دیـشروخ  هب  ات  دنک  فرـص  تقو  رگید  زور  ود  هک  تسا  راچان  هام  تسا و  هدـش  اجهباج  هجرد  يهزادنا 30 

ییارقهق تکرح  نیمز  يور  رب  نیرظاـن  دـید  زا  هاـم  ياـههرگ  هلأـسم ، نـیا  هـب  هجوـت  اـب  تـسا . یلـاله ) هاـم   ) ربارب 53056/29 طـسوتم 
تسا صخشم  حوضو  هب  دننکیم . تکرح  برغ  تمس  هب  نامـسآ  رد  هجرد  دودح 30  هام  ره  اههرگ  نیا  دننکیم و  ادیپ  هدـنورسپ ) )

زا یکی  یگیدزن  رد  هام  هک  تسا  یفاک  اهنت  دنریگیم و  رارق  دیشروخ  نیمز و  دادتما  رد  هرابود  اههرگ  هام  شـش  تشذگ  ضرع  رد  هک 
ياههرود ندـمآدوجو  هب  ثعاب  یگتفرگ  نداد  خر  رد  مظن  نیا  میـشاب . دـهاش  ار  فوسخ  کی  فوسک و  کی  لقادـح  ات  دـشاب  اـههرگ 

ةرود زا 1 - دـنترابع  تدـم  هاـتوک  ياـههرود  دـشاب . ینـالوط  اـی  هاـتوک و  تسا  نکمم  اـههرود  نیا  دوشیم . اـهتفرگ  رارکت  رد  یمظنم 
نیا (. Inex  ) سکنیا ةرود  و 2 - ( Saros  ) سوراس ةرود  - 1 زا : دنترابع  تدم  دـنلب  ياههرود  و  يرمق . هام  ةرود 47  ياهتشر و 2 -

. میوش انـشآ  اههرود  نیا  زا  يدادـعت  اب  هک  تسا  رتهب  لاح  دوشیم . داجیا  اـههرگ  تکرح  زا  لـصاح  ینـالوط  هاـتوک و  مظن  زا  اـههرود 
دراد بلاج  یمظن  هعومجم  نیا  دنمانیم . سکنیا  سوراس و  ياههورد  ۀعومجم  ریز  عقاو  رد  ار  هرود  نیا  ياهتـشر  تدـم  هاتوک  يهرود 

Inex-8 5 . ) دـنکیم ناـیب  یگتفرگ  رارکت  يارب  ار  هرود  نیرتهاـتوک  هعوـمجم  نیا  عـقاو  رد  دوـش . یم  رارکت  يرمق  هاـم  شـش  ره  هک 
-8794365/176 زور 304/0 = زور 183534/177=6×530589/29  زور 8794365/176=5/6×212221/27  ( Saros=6
رد یئزج  فوسک  کی  اب  هعومجم  نیا  يهتشر  ره  یگتفرگدیشروخ  رد  لاثم  يارب  هجرد 022/4=212/27÷360×304/0   183534/177
زا کی  ره  دـهدیم و  همادا  ار  راک  نیمز  نیبطق  رگید  يوس  رد  فلاـخم و  ةرگ  رد  يدـعب  فوسک  دوشیم و  زاـغآ  نیمز  نیبطق  زا  یکی 
ره رد  نوچ  دـسریم . ناـیاپ  هب  نیمز  نیبـطق  فلاـخم  يوـس  رد  اوتـسا  زا  روـبع  زا  سپ  هدـش و  رتـکیدزن  اوتـسا  هب  هتفر  هتفر  هرگ  ود  نیا 

تعرس هب  هتشر  تفرگ ، ات 9  دودح 8  اب  هک  دیاپیمن  يرید  سپ  دـنکیم  تکرح  قرـش  تمـس  هب  هجرد  رادـقم 022/4  هب  هرگ  تفرگ ،
زاغآ رتدوز  هاـم  کـی  يدـعب  ةرود  هتـشر ، ماـمتا  زا  دـعب  اـی  ماـمتا  هب  کـیدزن  سپ  تسا  هدـنورولج  هرگ  تکرح  نوچ  دوشیم و  ماـمت 

ود هام  کی  ضرع  رد  هک  دوش  ثعاب  تسا  نکمم  هتـشر ، ییاجهباج  نیا  رد  تسا . دوهـشم  حـضاو  روط  هب  يرمق  میوقت  رد  هک  دوشیم 
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راهچ يرمق  لاس  کی  رد  تسا  نکمم  سپ  دهدیم  خر  فلاخم  هرگ  رد  دعب  هام  شش  ییاجهیاج  نوچ  عقاو  رد  میـشاب و  هتـشاد  تفرگ 
هتشر سپـس  دوشیم و  زاغآ  ياهیاسمین ) یئزج و   ) يزکرم ریغ  فوسک  دنچ  اب  ادتبا  َالومعم  هتـشر ، ره  رد  دهد . خر  فوسخ  ای  فوسک 

رد رگا  یتح  دـباییم . نایاپ  يزکرم  ریغ  فوسک  دـنچ  اـب  هتـشر  سپـس  دوریم و  شیپ  يوقلح ) یلک و   ) يزکرم ياـهفوسک  فرط  هب 
رد ار  ياهتـشر  تکرح  ریز  لودـج  رد  دـهدیم . خر  نیمز  نیبـطق  رد  فوـسک  نآ  میـشاب  يزکرم  فوـسک  دـهاش  هتـشر  ناـیاپ  زاـغآ و 

لودج نییاپ  رد  ناوج  ياهسوراس  طسو و  رد  لاسنایم  ياهسوراس  الاب ، رد  ریپ  ياهسوراس  دـینکیم . هدـهاشم  یـسوراس  ياههرود 
سوراس يهرود  رد  سوراس : تدمدنلب  يهرود  دوشیم . رارکت  سوراس  ةرود  کی  هتـشر  تشذگ 5  اب  هک  دینادب  تسالاج  دنراد . رارق 

زور دنریگیم . رارق  اضف  رد  دوخ  قباس  ناکم  رد  ًابیرقت  یلوزن  يدوعـص و  يهرگ  ياهرگ ، هام  يرمق و 242  هام  ندش 223  يرپس  زا  دعب 
هجرد  357/6585 - 322/6585 زور 036/0 = زور 321/6585=223×530589/29   212221/27×242=357/6585

( تعاس زور و 8  ای 11  لاس و 10  ًابیرقت 18   ) یسمش لاس  هک 03/18  یسوراس  يهرود  کی  رد  عقاو  رد   035/0×360÷212/27=478/0
اب دوشیم و  اجهباج  قرش  تمـس  هب  هجرد  فالتخا 478/0  اب  یلاله  هام  زا  ياهرگ  هام  نتفرگ  یـشیپ  لیلد  هب  هرگ  طـخ  دـشکیم ، لوط 

یـسوراس يهرود  کـی  رد  دوـشیم . نیمز  يور  رب  برغ  تمـس  هب  تـفرگ  ریـسم  ياهـجرد  ییاجهباج 120  ثعاـب  تعاـس ، فالتخا 8 
دنکیم و زاغآ  ار  دوخ  راک  یئزج  فوسک  دنچ  اب  نیمز  بونج  بطق  زا  فوسک  دـشاب  يدوعـص  يهرگ  رد  هام  رگا  فوسک ، هب  طوبرم 

خر تلاح  نیا  سکعرب  یلوزن  يهرگ  رد  ًابقاعتم  دناسریم و  نایاپ  هب  ار  دوخ  راک  نیمز  لامش  بطق  رد  تفرگ  ات 83  تشذگ 69  زا  دعب 
سوراـس يهرود  ریز  ریوصت  رد  هنومن  يارب  دراد . لاـس  ات 1500  نیب 1200  يرمع  ًابیرقت  یـسوراس  هرود  ره  باسح  نیا  اـب  دـهدیم و 

يهرک لاس  یط 1262 هنوگچ  نآ ، يزکرم  ياـهتفرگ  هک  دـینکیم  دـهاشم  ار  تسا ) هخرچ  نیا  زا  نیدرورف 1385  فوسک 09   ) 139
يرتشیب تقد  زا  اما  نییاپ  رایـسب  ترهـش  زا  سوراـس  يهرود  لاـبق  رد  هرود  نیا  سکنیا : تدـمدنلب  يهرود  ددرونیم . رد  ار  اـم  یکاـخ 

. دهدیم ششوپ  ار  یلوزن  يدوعـص و  يهرگ  ود  ره  هک  تسا  نیا  نآ  يرترب  تسا و  هدش  فشک  گربند » نو   » طسوت تسا و  رادروخرب 
زور دـــهدیم . يور  تواــفتم  يهرگ  ود  رد  ناــیم  رد  یکی  ياهرگ  هاـــم  يرمق و 5/388  هاـــم  ندـش 358  يرپـس  زا  دــعب  هرود  نـیا 

هجرد  951/10571 - 948/10571 زور 003/0 = زور 951/10571=358×530589/29   212221/27×5/388=948/10571
اجهباج قرش  تمس  هب  يهزادـنا 040/0  هب  هتـشر  نیا  رد  فوسک  ره  سوراس  يهرود  سکع  رب  عقاو  رد   003/0×360÷212/27=040/0
يهرود کی  رد  تسا . تعاـس ) ًابیرقت 23  زور و  لاس و 344   28  ) یسمش لاس  ربارب 945/28  رادقم  نیا  هدـنورشیپ .) تلاح   ) دوشیم

اب نیمز  نیبـطق  زا  ادـتبا  زا  هعوـمجم  نیا  عـقاو  رد  دـنوشیم . رارکت  نیمز  فلاـخم  بطق  ود  رد  ناـیم  رد  یکی  ًاـقیقد  اـهفوسک  سکنیا 
تمس هب  فوسک  دودح 250  رد  فوسک ، ندـش  يزکرم  اوتـسا و  تمـس  هب  تکرح  زا  سپ  دوشیم و  زاغآ  یئزج  فوسک  دودح 140 
تمس هب  هرابود  سپس  ددرگیم و  رب  نیبطق  تمـس  هب  هرابود  رگید  يزکرم  فوسک  اب 250  هعومجم  نآ ، زا  سپ  دهدیم و  يور  اوتـسا 

رد هجرد )  040/0  ) هخرچ نیا  ياههرگ  ۀتـسهآ  رایـسب  تکرح  لیلد  هب  دسریم . نایاپ  هب  یئزج  فوسک  اب 140  هداد و  ریسم  رییغت  اوتـسا 
يهرود عومجم  رد  دـهد . ياـج  دوخ  رد  ار  یـسوراس  ياـههرود  زا  يرایـسب  دـناوتیم  هک  تسا  عیـسو  يردـق  هب  قوف  بواـنت  هرود ، ره 

هیهت گربند » نو   » طسوت هک  ریز  لودج  رد  تشاد ! دهاوخ  لاس  رازه  رب 23  غلاب  يرمع  هک  دشاب  فوسک  يواح 780  دناوتیم  سکنیا 
دیناوتیم زین  هدـش  لصو  طخ  ود  اب  دراد . رارق  سکنیا  ياههرود  یقفا  ياهنوتـس  رد  سوراس و  ياههرود  يدومع  ياهنوتـس  رد  هدـش 

ره  ) سکنیا يهرود  ره  يادتبا  طسوتم  روط  هب  هک  دـش  هجوتم  دوخ  تاقیقحت  رد  گربند » نو  . » دـیبایب لودـج  نیا  رد  ار  ياهتـشر  ةرود 
، ياهتشر يهرود  کی  رد  تسا ؟ لکـش  هچ  هب  هام  ياهتفرگ  رد  ياهتـشر  ةرود  دریگیم . لکـش  دیدج  سوراس  کی  رابکی ) لاس   29

ياههرگ یتشگزاب )  ) ییارقهق تکرح  لیلد  هب  هرود  نیا  رد  دریگیم . رارق  كـالم  يرمق  هاـم  ره 6  رد  فوسخ  داديور  زا  لـصاح  مظن 
طیارـش تسا ، هام  ره  رد  هجرد  لداعم 30  هک  يرمق  هام  ياهرگ و  هام  رد  هدـمآ  دوجو  هب  يهلـصاف  نآ  لیلد  هک  جورباةریاد  يور  رب  هاـم 

قیقد شخرچ  نیا  یلو  میشاب . هتشاد  ار  فوسخ  کی  داديور  راظتنا  دیاب  هام  شش  ره  اذل  دوشیم . مهارف  هام  شش  ره  فوسخ  داديور 
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زاغآ ینامز  هتـشر  کی  دـنراد . هدـنورشیپ  یتکرح  نیمز  يهیاس  هیاسمین و  يور  رب  یلوزن  يدوعـص و  ياه  هرگ  هرود ، ره  رد  تسین و 
یئزج فوسخ  اب  يدراوم  رد  ياهیاسمین و  فوسخ  کی  اب  بلغا  هتـشر  زاـغآ  ًـالومعم  دـشاب و  هتـشر  يادـتبا  رد  هاـم  يهرگ  هک  دوشیم 

هب اههرگ  همادا ، رد  دـهدیم . خر  یلک  فوسخ  طقف  هتـشر  زکرم  رد  دـنوشیم و  فوسخ  يزکرم  لحارم  دراو  هرگ  ود  ره  سپـس  تسا .
نایاپ هتـشر  دنتـسه  ياهیاسمین  یئزج و  اهنآ  رثکا  هک  رگید  فوسخ  دنچ  ندادخر  اب  هک  ییاج  ات  دننکیم  يورشیپ  هیاس  جراخ  تمس 

رد اهفوسخ  درگبقع  لیلد  عقاو  رد  دـنکیم . زاغآ  ار  دوخ  راک  دـیدج  يهتـشر  دـنوشیم و  نادـیم  دراو  لـبق  هاـم  هرگ  ود  دـباییم و 
. دهدیم خر  فوسخ  رثکادح 9  لقادـح 8 و  یگتفرگهام ، يهتـشر  کی  رد  باسح  نیا  اب  میتسه . دـهاش  تلع  نیمه  هب  ار  يرمق  میوقت 

فوسخ هک 5  يراب  نیرخآ  میتسه . فوسخ  رثکادح 5  لقادح 2 و  دهاش  لاسکی  یط  فوسک  دـننام  زین  فوسخ  رد  ام  روصت  مغریلع 
یئزج فوسخ  کـی  هارمه  هب  ياهیاـسمین  فوسخ  لاـس 4  نیا  رد  ددرگیم و  زاـب  يدـالیم  لاـس 1879  هب  تسا  هداد  يور  لاـسکی  رد 

فوسخ هک 4  يراب  نیرخآ  دش . دهاوخن  رارکت  يدالیم  لاس 2132  مود و  تسیب و  نرق  ات  یقافتا  نینچ  تسا . هدوب  بش  نامسآ  نامهم 
، ياهتشر لودج  رد  دوب . میهاوخن  يدادیور  نینچ  دهاش  زین  يدالیم  لاس 2020  ات  ددرگیم و  زاب  يدالیم  لاس 1991  هب  تسا  هداد  خر 

ياهفوسخ رد  هجوت  لباق  ۀتکن  دـهدیم و  يور  یلک  فوسخ  هراومه  هتـشر  زکرم  رد  تسا . هدـش  صخـشم  درز  گنر  اب  هتـشر  زکرم 
رگا داد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  هتشذگ  نرق  یلک  فوسخ  نیرتینالوط  هک  ریت 1379  فوسخ 26  دننام  تسا . هتشر  ندوب  درف  تدم ، دنلب 
ةرود دـهدیم . صاصتخا  دوخ  هب  هتـشر  رد  ار  یلک  فوسخ  تدـم  نیرتشیب  فیدر ، ود  ياهفوسخ  زا  یکی  ًـالومعم  دـشاب  جوز  هتـشر 

اب هخرچ  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  فوسخ  رد  سوراس  رـضاح  ياهرود  یـسررب  رد  دهدیم ؟ خر  هنوگچ  هام  ياهتفرگ  رد  یـسوراس 
رارق نآ  نورد  لماک  روطهب  دـناوتب  هام  هک  دـشاب  يدـح  هب  هیاسمین  رطق  رگا  دوشیم . زاغآ  ياهیاسمین  فوسخ  رثکادح 24  لقادح 7 و 

هب هتفر  هتفر  یـسوراس  يهخرچ  رد  هام  سپـس  دوشیم . هیاسمین  دراو  لماک  روطهب  هام  ياهیاسمین ، فوسخ  رتردان  عون  رد  هاـگنآ  دریگ 
ات دهدیم  خر  یئزج  فوسخ  رثکادح 23  لقادح 6 و  هدشن ، هیاس  دراو  لماک  روطهب  هام  هک  ینامز  ات  دـنکیم و  يور  شیپ  هیاس  تمس 

، یسوراس يهرود  ره  رد  اههرگ  تکرح  نازیم  هیاس و  رطق  هب  هتـسب  دریگیم و  رارق  هیاس  نورد  هام  سپـس  دوش . زاغآ  یلک  ياهفوسخ 
دوریم و شیپ  ياهیاسمین  فوسخ  یئزج و  فوسخ  تمـس  هب  هخرچ  سپـس  دهدیم . خر  یلک  فوسخ  ددع  رثکادح 29  لقادح 11 و 
لاس و لقادـح 11/1262  نیب  زین  هـخرچ  رمع  تـسا و  ددـع  ات 84  نیب 71  یـسوراس  يهخرچ  کی  رد  فوسخ  دادـعت  دـباییم . ناـیاپ 

يور رب  هدش  ماجنا  یـسررب  رد  دهدیم . خر  رتردان  اهفوسخ  عاونا  زا  کیمادک  یتسار  هب  اما  دماجنایم . لوط  هب  لاس  رثکادح 5/1496
فوسخ دادخر و  نیرتمک  دـصرد  اب 87/28  یلک  فوسخ  اـم  تاروصت  مغریلع  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  یگتفرگ  هاـم  لاـس  رازه   5

مهس فلتخم ، ياهنرق  یط  تسین و  ریگمـشچ  اهتوافت  نیا  دهدیم . صاصتخا  دوخ  هب  ار  دادخر  نیرتشیب  دصرد  اب 59/36  ياهیاسمین 
خر فوسخ  طسوتم 78/238  روطهب  زین  نرق  ره  رد  تسا . توافتم  رگیدـکی  اب  یلک  یئزج و  ياهیاـسمین ، زا  معا  اـهفوسخ  زا  کـی  ره 
عون دـنچ  تسا . رتنییاپ  نیگنایم  دـح  زا  هک  تسا  یلک ) یئزج و 85   58 ياهیاسمین ،  87  ) ددع رادقم 230  نیا  رظاح  نرق  رد  دـهدیم .

صرق ردقنآ  ای  یلو  دهدیم . خر  هراومه  دنراد  رایتخا  رد  يرامقا  هک  یسمش  ۀموظنم  تارایـس  ریاس  رد  تفرگ  دهدیم ؟ يور  فوسک 
اما دنناشوپب . زین  ار  نآ  وج  دیشروخ ، رب  هوالع  هک  تسا  گرزب  ردقنآ  ای  دناشوپب و  ار  نآ  دناوتیمن  هک  تسا  رتکچوک  دیشروخ  زا  رمق 
لاح نیع  رد  تسا و  رتگرزب  هام  زا  ربارب  دودح 400  رد  دیـشروخ  دوشیم . زاغآ  ردان  بلاج و  فداصت  کی  زا  زیچ  همه  نیمز  يور  رب 
نیا اما  دـسریم . رظنهب  هزادـنا  مه  نامـسآ  رد  دیـشروخ  هام و  يرهاظ  رطق  ینیمز  نیرظان  دـید  زا  سپ  رترود . نیمز  هب  هاـم  زا  ربارب   400
رطق شهاک  شیازفا و  ثعاب  لصاوف  نیا  رییغت  دندرگیم و  دیشروخ  درگ  هب  لکش  یضیب  يرادم  رد  نیمز  هام و  نوچ  تسین . راک  نایاپ 

يرادـم رد  نیمز  هام و  نوچ  تسین . راک  نایاپ  نیا  اما  . دـینک تقد  ریز  لودـج  هب  دـندرگیم . نیمز  نامـسآ  رد  دیـشروخ  هام و  يرهاـظ 
نیمز نامـسآ  رد  دیـشروخ  هام و  يرهاظ  رطق  شهاک  شیازفا و  ثعاـب  لـصاوف  نیا  رییغت  دـندرگیم و  دیـشروخ  درگ  هب  لکـش  یـضیب 

دینک . تقد  ریز  لودج  هب  دندرگیم .
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1392000 دیشروخ ) رطق  × ) 3474 هام ) رطق  = ) هام 691/400 هب  دیشروخ  صرق  تبسن 
هام دیشروخ  زا  نیمز  يهلصاف  نیمز  زا  هام  يهلصاف  ضیضح  هزادنا  نیمز  زا  هام  يهلصاف  طسوتم  هزادنا  نیمز  زا  هام  يهلصاف  جوا  هزادنا 

يد  147000000 365500 189/402 384400 414/382 406700 446/361
رهم نیدرورف -  149000000 029/409 918/388 593/367

ریت  152000000 869/415 421/395 740/373
رگا دـهدیم . يور  یتوافتم  تالاح  دراد ، دیـشروخ  زا  نیمز  نیمز و  زا  هام  هک  یفلتخم  لصاوف  رد  دـینکیم  هظحالم  هک  روطناـمه  ریت 
الاب لودـج  رد  هک  روطنامه  دـهدیم . خر  یلک  فوسک  تروص  نیا  رد  دـشاب  رتگرزب  هام  رطق  ای  ربارب  رگیدـکی  اب  دیـشروخ  هام و  رطق 

هاگنآ دنشاب . هتـشاد  رارق  دوخ  يهلـصاف  ضیـضح  رد  ود  ره  نیمز  هام و  هک  تسا  ینامز  یلک  فوسک  ندید  يارب  نامز  نیرتهب  دینیبیم 
ام نوماریپ  طیحم  یلک  فوسک  رد  میـشاب . یلک  فوسک  هیناث  هقیقد و 31  دهاش 07  ات  دـنک  روبع  اوتـسا  هیحان  زا  فوسک  ات  تسا  یفاک 

هدید دیـشروخ  یئرم  رون  رد  هک  دیـشروخ  جات  هدش و  کیرات  ًالماک  نازورف  دیـشروخ  تسا . هدیـسر  ارف  بش  ییوگ  دوشیم و  کیرات 
اههناهد و تشپ  زا  دیـشروخ  شبات  لصاح  هک  یلیب  ياههناد  زین  فوسک  زا  دعب  لبق و  ییاههیناث  ددرگیم . رادیدپ  نآ  درگ  رب  دوشیمن 

دـشاب رتکچوک  دیـشروخ  زا  هام  صرق  رگا  دـنراذگیم . اج  هب  یندـنامدای  هب  ياهرظنم  دـندرگیم و  رادـیدپ  تسا  هام  راومهان  ياـههوک 
رب دیشروخ  زا  ياهقلح  تلاح  نیرتهب  رد  هک  دنک  تیزنارت )  ) قیرط یط  ار  دیـشروخ  حطـس  تسا  راچان  دناشوپب و  ار  نآ  دناوتیمن  رگید 

يهقلح هاگنآ  دنـشاب ، دوخ  يرادـم  جوا  رد  هام  ضیـضح و  رد  نیمز  رگا  دـنیوگ . يوقلح  فوسک ، زا  لکـش  نیا  هب  دـنامیم . هاـم  درگ 
رد دتفایم . قافتا  هیناث  هقیقد و 30  لداعم 12  ياهنیشیب  اب  يوقلح  فوسک  تروص  نیا  رد  دوشیم . لیکـشت  دیـشروخ  زا  یتفلک  رایـسب 

دشاب مه  هب  کیدزن  یلیخ  دیشروخ  هام و  رطق  رگا  لاح  دوشیم . بوسحم  نآ  ياهییابیز  زا  دیـشروخ  ردان  لاله  زورب  يوقلح  فوسک 
يوقلح یلک - طولخم  فوسک  کی  داجیا  ثعاب  نیمز  هب  هاـم  هیاـس  ندـش  کـیدزن  ندـشرود و  اـب  هک  تسا  نیمز  ياـنحنا  نیا  هاـگنآ 

رد یلو  دوب . میهاوخ  يوقلح  فوسک  دهاش  دناشوپب و  ار  دیشروخ  صرق  دناوتیمن  هام  ریـسم ، ياهتنا  ادتبا و  رد  تلاح  نیا  رد  دوشیم .
ندوب هزادنامه  لیلد  هب  يوقلح ، ریـسم  رد  دنکیم . ناهنپ  دوخ  سپ  رد  ار  دیـشروخ  ییاههیناث  هدش و  رتگرزب  یمک  هام  رطق  ریـسم  طسو 

زا رتنشور  رایسب  اوه  هیاس ، طورخم  ندوب  کچوک  لیلد  هب  زین  یلک  ریسم  رد  دوشیم . هدید  روفو  هب  یلیب  ياههناد  دیـشروخ  هام و  حطس 
ساملا يهقلح  ود  ردان  يهدـیدپ  دـهاش  دیـشروخ  هاـم و  حطـس  ندوب  هزادـنا  مه  لـیلد  هب  تسا  نکمم  تسا و  رگید  یلک  ياـهفوسک 

عون هب  هتـسب  هک  دوشیم  هرود  يهمادا  رد  فوسک  عون  رییغت  ثعاـب  یـسوراس  يهخرچ  کـی  رد  يوقلح  یلک  فوـسک  عـقاو  رد  میـشاب .
مراـهچ عون  . دـباییم رییغت  يوقلح  هب  یلک  زا  یلک و  هب  يوـقلح  زا  شیازفا  اـی  دـشاب و  شهاـک  لاـح  رد  نیمز  زا  هاـم  ۀلـصاف  هک  هخرچ 

نیمز هب  هک  تسا  هیاـسمین  اـهنت  دراد و  رارق  اـضف  رد  هیاـس  طورخم  هک  دـهدیم  خر  یتلاـح  رد  یئزج  فوسک  تسا . یئزج  اـهفوسک 
رد قلعم  هیاس  طورخم  هب  نیمز  هچ  ره  دنتـسه و  یئزج  فوسک  کی  دـهاش  فوسک  ریـسم  رد  عقاو  قطانم  مامت  تلاح  نیا  رد  دـسریم .
ره رد  هام  هیاسمین  هتبلا  دوب . میهاوخ  دـهاش  ار  دراد ) رارق  نیمز  نیبطق  رد  هک   ) هام زا  يرتشیب  یگدیـشوپ  دـصرد  دنـشاب ، رتکیدزن  اضف 

دنرادـن رارق  هیاـس  طورخم  رد  هک  یقطاـنم  دوشیم و  یئزج  فوـسک  ثعاـب  دراد و  دوـجو  زین  دـش  هداد  حیـضوت  هک  یلبق  فوـسک  هس 
يهدـیدپ دـش ، رکذ  لـبق  ياهتمـسق  رد  هک  روطناـمه  دـهدیم ؟ يور  فوسخ  عون  دـنچ  دـید . دـنهاوخ  یئزج  تروص  هب  ار  فوسک 

عون هس  هام  روبع  عون  هب  هتـسب  تلاح  نیا  رد  دـنک . روبع  نیمز  يهیاس  ای  هیاسمین  زا  هام  هک  دـهدیم  خر  ینامز  یگتفرگ  هام  اـی  فوسخ 
زا اهنت  تلاـح  نیا  رد  هک  دـهدیم  يور  ياهیاـسمین  فوسخ  دوش ، نیمز  هیاـسمین  دراو  هاـم  ماـمت  اـی  تمـسق  رگا  دـهدیم . خر  فوسخ 

، دوش هیاسمین  دراو  رتشیب  هام  هچ  ره  اذل  دـباییم ، شیازفا  لخاد  هب  جراخ  زا  هیاسمین  تظلغ  دوشیم . هتـساک  يرادـقم  هام  یگدنـشخرد 
رد دهدیم . يور  یئزج  لکـش  هب  فوسخ ، رگید  عون  دوب . دـهاوخ  رتزراب  دنفسا 1384 ) فوسخ 24  دننام   ) هام رون  ندشهتـساک  رادقم 

عقاوم ریاس  زا  رتشیب  هام  یئزج  فوسخ  رد  دوشیم . نیمز  يهیاس  دراو  هام  زا  یتمـسق  یلو  هدـش ، هیاسمین  دراو  ادـتبا  هام  یئزج ، فوسخ 
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عون دروآیم . مهارف  هاـم  يور  رب  نیمز  وج  تظلغ  رادـقم  یـسررب  يارب  ار  يرتشیب  تصرف  دـنکیم و  تکرح  نیمز  يهیاـس  ياـههبل  رد 
تلع هب  دوشیم . دراو  زین  هیاس  هب  هیاسمین  هب  دورو  زا  سپ  هاـم  صرق  ماـمت  تلاـح  نیا  رد  دـهدیم . يور  یلک  تروص  هب  فوسخ  رخآ 
ندوب زمرق  نشور و  ثعاب  دـسریم و  هام  حطـس  هب  دـنلب  جاوما  رد  نیمز  وج  رد  دیـشروخ  زمرق  رون  راسکنا  نیمز ، فارطا  رد  وج  دوجو 

رد دوجوم  رابغ  نازیم  نوچمه  یلماوع  درادـن و  یهباشم  گنر  یلک  تفرگ  دـنچ  نیح  رد  هاـم  یلو  دوشیم . یلک  فوسخ  نیح  رد  هاـم 
تفرگ نیح  رد  هام  ندـش  رتنشور  ای  رتهریت  ثعاب  ضیـضح  جوا و  رد  هام  يریگرارق  نینچمه  هیاـس و  نورد  زا  هاـم  روبع  يهوحن  وج و 

یجارس یمیهاربا  یلع  هدنسیون :  دوشیم . یلک 

روشک موجن  دایپملا  هرود  نیموس  ياهشسرپ 

زا شسرپ   4 ياهنیزگراهچ ، شسرپ  زا 36  هکيروطهب  تشاد ، شیپ  ياهلاس  اب  يراکشآ  توافت  موجن  دایپملا  هرود  نیموس  ياهشسرپ 
، بش نامسآ  زا  شسرپ   4 يورک ، موجن  زا  شسرپ   6 یسمشهموظنم ، زا  شسرپ   7 کیزیفرتخا ، زا  شسرپ   7 يدروناضف ، موجن و  خیرات 
هب تبسن  زین  هاتوک  ياههلاسم  دوب . هدش  حرط  يوامس  کیناکم  یموجن و  یـساکع  راشف ، زا  اهشـسرپ  هیقب  اهپوکـسلت و  زا  شـسرپ   3

ییاهن همانخساپ  دینکیم ، هظحالم  هچنآ  دینک  هعلاطم  همیمـض  لیاف  رد  دیناوتیم  ار  اهشـسرپ  نیا  حورـشم  دوب . رتناسآ  شیپ  ياهلاس 
يرکفمه اب  همانخساپ  نیا  دش . رازگرب  روشک  رـسارس  رد  هامدنفـسا 1385  موس  هک  تسا  موجن  داـیپملا  هرود  نیموس  لوا  هلحرم  نومزآ 

یخرب اما  دوش ؛ باختنا  اههنیزگ  نیرتتسرد  ات  هدش  یعـس  نآ  رد  تسا و  هدش  میظنت  يرین  ربکایلع  هدازنسح و  ریما  یـشناد ، راقفلاوذ 
ار يرگید  هنیزگ  ناوتیم  لاوس ، لح  يارب  هیلوا  تایـضرف  هب  هتـسب  لیلد  نیمههب  دنراد و  ماهبا  دـناهدش ، صخـشم  اب *  هک  اهشـسرپ  زا 

لیاف هرامـش 1 و  لیاف  . ) دینک هعلاطم  زین  ار  ناگدنهدخساپ  ياهلالدتـسا  یحیرـشت  ياهخساپ  ندرکتفایرد  اب  دـیناوتیم  درک . باختنا 
اـهنت 10 هب  صلاـخ  تسرد  خـساپ  تسا  یکاـح  زین  نارهت  هینارفعز  هناخدـصر  ناداتـسا  زا  اـه  هدینـش  نیرخآ  دـینک ) دولناد  ار  هرامش 2 

ریخا هرود  دنچ  رد  موجن  دایپملا  میت  ياضعا  زا  یخرب  هکیلاحرد  دوش ؛ یم  نومزآ  لوا  هلحرم  رد  یلوبق  هب  رجنم  يا  هنیزگ  دنچ  شـسرپ 
دیاش تسا . هاتوک ) لیاسم  يا و  هنیزگدنچ  ياهشسرپ  لماش   ) لک هرمن  دصرد  ات 25  بسک 20  لاسما ، نومزآ  رد  یلوبق  طرش  دندقتعم 

رظنراهظا دـنداد ، یم  رارق  نآ  رانک  رد  ار  لاوس  ره  زایتما  دـندرک و  یم  يوریپ  کیزیف  دایپملا  هتیمک  هیور  زا  موجن  دایپملا  نالووسم  رگا 
. تفرگ یم  تروص  رت  قیقد  عوضوم  نیا  دروم  رد 

: روشک موجن  دایپملا  هرود  نیموس  لوا  هلحرم  ياهشسرپ  دولناد 
http://www.noojum.com/images/stories/learn/3rd_Olympiad.pdf

؟ تسیچ یباهش  شراب 

زا اه  باهـش  اه  هزادنا  دنا . هدنکارپ  اضف  رد  هک  دنتـسه  ینامـسآ  مارجا  زا  هدـشادج  ياه  هکت  تارذ و  ( Meteor « ) اه گنس  باهش  »
کی زا  يا  هکت  دناوت  یم  گنـس  باهـش  کی  دسر . یم  رتمدص  دـنچ  هب  تلاح  نیرت  گرزب  رد  دوش و  یم  عورـش  کچوک  گیر  کی 
دننک یم  دروخرب  نیمز  وج  اب  هک  ییاه  باهـش  رتشیب  ءاشنم  دشاب . يدیـشروخ  هموظنم  تارایـس  یتح  كرایـس و  کی  راد ، هلابند  هراتس 
اهنآ دراد . یگرزب  رایسب  رادم  دیشروخ  رود  هب  هک  تسا  یمرج  راد  هلابند  هراتس  دنتـسه . راد  هلابند  هراتـس  کی  رـس  زا  یکچوک  تاعطق 
ياه یکیدزن  ات  دوش و  زاغآ  ناشرادـم  يدیـشروخ  هموظنم  زا  جراخ  زا  تسا  نکمم  هک  دنتـسه  رابغ  زاگ و  خـی و  زا  یگرزب  ياه  هوک 

یم رارق  دیـشروخ  دـیدش  شنارگ  تحت  تسا  تکرح  رد  دیـشروخ  تمـس  هب  دوخ  رادـم  رد  راد  هلابند  کی  هک  یتقو  دـسرب . دیـشروخ 
نآ زا  هک  راد  هلابند  هراتس  زا  ییاه  هکت  دهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  زاگ  خی و  زا  یمیظع  عبانم  دیـشروخ  رایـسب  يامرگ  رطاخ  هب  دریگ و 
هک یماگنه  دننک . یم  دروخرب  دنراد  رارق  اهنآ  ریـسم  رد  هک  یمارجا  اب  دننام و  یم  یقاب  اضف  رد  ییاه  هتـشر  تروص  هب  دـنا  هدـش  ادـج 
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ام ماگنه  نیا  رد  دنزوس . یم  هدرک و  دروخرب  نیمز  وج  اب  هتشر  نآ  ياه  باهـش  دنک  یم  دروخرب  اه  هتـشر  نیا  زا  یکی  ریـسم  رد  نیمز 
گنس باهش  کی  دنتسه . ندیراب  لاح  رد  حالطصا  هب  هک  مینیبب  ینارون  یمارجا  تروص  هب  ار  نیمز  وج  اب  اه  باهش  دروخرب  میناوت  یم 

نهآ و سنج  زا  رتشیب  دنوش  یم  ادـج  اه  كرایـس  زا  هک  ییاه  گنـس  باهـش  ياه  هکت  دـشاب . زین  كرایـس  کی  زا  يا  هعطق  دـناوت  یم 
گرزب فورعم  هرفح  هب  ناوت  یم  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دـنا  هدرک  دروـخرب  نیمز  اـب  یگرزب  ًاـبیرقت  ياـه  كرایـس  نونکاـت  دنتـسه . گـنس 

گنس باهـش  زین  لاس 1908  رد  تسا . لـبق  لاـس  رازه  دودـح 25  رد  کچوک  كرایـس  کی  دروخرب  لصاح  هک  درک  هراـشا  اـنوزیرآ 
لاس زا  یهام  ره  دـنازوس . ار  اه  لگنج  نیا  زا  یگرزب  تمـسق  درک و  دروخرب  يربیـس  ياه  لـگنج  هب  نیمز  وج  زا  روبع  زا  سپ  یگرزب 

تسا ( Gemini  ) ازوج یکلف  تروص  رد  ییازوج  یباهش  شراب  نامز  رذآ  هام  رد  لاثم  روط  هب  تسا . یباهـش  شراب  کی  شراب  نارود 
هاـم نآ  رد  هک  تسا  اـنعم  نیدـب  نیا  تسا . شوواـسرب  یکلف  تروص  رد  ( Perseus  ) یـشوواسرب یباهـش  شراب  نامز  دادرم  هام  ای  و 

میراد رارق  نابآ  هام  رد  ام  هک  نونکا  مه  تسا . هدهاشم  لباق  یکلف  تروص  نآ  هدودحم  رد  مینیب  یم  نامسآ  رد  هک  ییاه  باهش  هدمع 
نیدنچ ای  کی  رد  یباهش  شراب  ره  دوش . یم  هدید  دسا ) ) ریش یکلف  تروص  هدودحم  رد  هک  تسا  يدسا  ياه  باهش  شراب  هرود  نامز 

زور و تروص  هب  ار  شراب  ره  جوا  ناـمز  نارگدـصر  دـتفا . یم  قاـفتا  شراـب  رادـقم  نیرتشیب  ینعی  دـسر ، یم  دوخ  شراـب  جوا  هب  بش 
(ZHR Zenithal Hourly Rate . ) دـنروآ یم  تسد  هـب  تعاـس  کـی  رد  ار  یباهـش  شراـب  نازیم  دـننک و  یم  هبـساحم  تعاـس 

جوا هک  دوش  یم  هتفگ  لاثم  روط  هب  دوش . یم  هداد  ناشن  يراصتخا  فورح  نیا  اب  هک  تسا  تعاس  کی  لوط  رد  باهـش  شراب  نیگنایم 
نآ  ZHR تسا و دادماب  کی  تعاس  باهش ) هدهاشم  نازیم  نیرتشیب   ) شراب جوا  تعاس  دادرم و  بش 22  رد  یشوواسرب  یباهش  شراب 
رد تسا و  نابآ  هام  رد  نآ  هزاب  هک  تسا  لاس  لوط  رد  یباهـش  ياه  شراب  نیرت  مهم  هلمج  زا  يدـسا  یباهـش  شراب  تسا . باهـش   500

. تسا دسا ) ) ریـش یکلف  تروص  فارطا  رد  يدـسا  ياه  شراب  هدـهاشم  هدودـحم  دـسر . یم  دوخ  جوا  هب  شراب  هام  نیا  ینایاپ  ياهزور 
اه باهش  نیا  تعرس  دنوش . یم  هدید  یگنردیفس  رون  لکش  هب  لیلد  نیمه  هب  دنتـسه و  اه  باهـش  نیرت  عیرـس  ءزج  يدسا  ياه  باهش 

، يدالیم لاس 902  رد  يرـصم  نامجنم  راب  نیتسخن  يارب  يدـسا  یباهـش  شراب  دـصر  هچخیرات  تسا • . هیناث  رد  رتمولیک  ات 75  نیب 70 
يدـعب ياه  شراب  رد  دـندرک . هیبشت  اه  هراتـس  هنوگ  ناراب  طوقـس  هب  ار  اه  باهـش  شراب  اهنآ  دـندرک . دـصر  ار  يدـسا  یباهـش  شراـب 

نرق لاس  نیـسپاو  رد  دندرک . تبث  ار  يدسا  شراب  يدالیم ) شراب 1202   ) ناملـسم نامجنم  يوسنارف و  یلاغترپ ، ینپاژ ، ینیچ ، نامجنم 
ياه باهش  شراب  نازیم   1833 لاس رد  دندرک . دصر  ار  لاس  نآ  يدسا  رابرپ  شراب  اکیرمآ  نانکاس  نادرونایرد و  زا  يرایـسب  مهدـجه 

هب ایند  هک  دندرک  یم  رکف  دندوب  شراب  نیا  دـهاش  نامز  نآ  رد  هک  یمدرم  دیـسر . باهـش  ددـع  نارازه  هب  دوخ  جوا  تعاس  رد  يدـسا 
باهش قیقد  هدهاشم  اب  تسا  یباهـش  شراب  هعقاو  نیا  دنتـسناد  یم  هک  نامجنم  اما  تسا . يدوبان  لاح  رد  زیچ  همه  تسا و  هدیـسر  نایاپ 

لاس راهچ  سربلوا » شیرنیاه  . » دـندروآ تسد  هب  ار  ناراب  اهـش ب  جوا  نامز  اه و  باهـش  نازیم  هدرک و  صخـشم  ار  شراب  نوناک  اـه ،
رد درک . نییعت  لاـس  ای 34  ار 33  شراب  نیا  تیلاعف  هرود  هتـشذگ ، ياـه  ههد  رد  يدـسا  ياـه  شراـب  یـسررب  اـب   1837  ، لاس رد  دـعب 

. درک فشک  ربکا ) بد   ) گرزب سرخ  یکلف  تروص  رد  شش  يرهاظ  ردق  زا  ار  يراد  هلابند  لپمت » تسنرا   » 1865 لاس ینایاپ  ياهزور 
نیا بیترت  نیدب  دش . راد  هلابند  نیا  فشک  هب  قفوم  لقتـسم  روط  هب  زین  لتات »  » مان اب  دراوراه  هناخدصر  رد  یمجنم  دعب  لاس  يادـتبا  رد 

رد لـتات » لـپمت -  » راد هلاـبند  دـش . هتـشاذگ  دـندوب  هدرک  فشک  یناـمز  هدودـحم  کـی  رد  ار  نآ  هک  یمجنم  ود  ره  مسا  هب  راد  هلاـبند 
يدسا شراب  ياه  باهـش  دادـعت  اه  ینیب  شیپ  فالخ  رب  ياه 1899 و 1933  لاس  رد  دیـسر . دوخ  ضیـضح  هب  هیوناژ 1866  مهدزاود 

نیمز رادم  زا  راد  هلابند  تارذ  هدوت  ندش  رود  ثعاب  یهاگ  هک  دوب  لحز  يرتشم و  هرایـس  ود  یـشنارگ  تالالتخا  رثا  نآ  تلع  دوب . مک 
نیمز وج  اب  هک  دوب  ییاه  باهش  زا  رپ  نامـسآ  یهاتوک  تدم  رد  شراب  نیا  رد  دوب . رابرپ  رایـسب  لاس 1966  رد  يدسا  شراب  دوش . یم 

هدناسر تبث  هب  ناشیاه  شرازگ  رد  هیناث  کی  رد  ار  باهش  زا 30 شیب  هک  دندوب  ینارگدصر  یلامـش  ياکیرمآ  رد  دندرک . یم  دروخرب 
رد دیسر . نیمز ) اب  هلصاف  نیرت  کیدزن   ) شرادم ضیـضح  هب  دنفسا 1377  رد 9  دوخ  رذگ  نیرخآ  رد  لتات » لپمت -  » راد هلابند  دـندوب .
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زا يرایــسب  يزیر  هماـنرب  داد و  خر  هدــش ، ینیب  شیپ  ناـمز  زا  رتدوز  تعاــس  ینعی 20  ناـبآ  مد 26  هدـیپس  رد  شراـب  جوا  لاـس  نـیا 
تارذ زا  يا  هتشر  دروخرب  قافتا  نیا  تلع  دننک . هدهاشم  ار  شراب  نیا  جوا  دنتسناوتن  يدایز  دارفا  تخیر و  مه  هب  ار  باهش  نارگدصر 
هجیتـن رد  هک  دوب  يرتـگرزب  تارذ  ياراد  هدوت  نیا  دوب . نیمز  اـب  يدـالیم   1333 لاس رد  لتات » لپمت -  » راد هلابند  رذـگ  زا  هدـنام  اـج  هب 
باهش هب 3700  دوخ  جوا  تعاس  رد  يدسا  ياه  باهش  شراب  نازیم  لاس 1378  رد  دوب . لومعم  دح  زا  شیب  نآ  ياه  يوگ  رذآ  دادعت 

لاس رد  دـننک . هدـهاشم  نامـسآ  رد  ار  ریظن  یب  ناراب  باهـش  نیا  دنتـسناوت  ناریا  مدرم  هلمج  زا  ایـسآ  برغ  نانکاس  زا  يرایـسب  دیـسر .
قبط رب  دیسر . دودح 3000 هب  يدسا  شراب  ياه 1380 و1381  لاس  رد  شراب 500 و  جوا  نامز  رد  اه  باهـش  شراب  نازیم  دادعت   1379

. تسا هدیسر  نایاپ  هب  يدسا  ياه  باهش  ياهرابگر  هرود  اه  ینیب  شیپ 

هرهز رذگ  زا  هدافتسا  اب  دیشروخ  نیمز و  هلصاف  هبساحم 

رارق راهنلا  فصن  کی  يور  رب  هک  توافتم  ناکم  ود  زا  هرهز  رذگ  هدهاشم  زا  هدافتسا  اب  دیشروخ  نبمز و  هلـصاف  يریگ  هزادنا  فادها :
يا هدیچیپ  یضایر  طباور  هب  جایتحا  یلو  تسا  ریذپ  ناکما  زین  توافتم  راهنلا  فصن  ود  يور  زا  هلـصاف  نیا  هبـساحم  هتبلا  دنـشاب . هتفرگ 

هدهاشم لحم  ود  -1 تاضورفم : هدمآ . تسد  هب  نرق 18  رد  هدش  ماجنا  ياه  يریگ  هزادنا  ساسارب  هک  هدـش  هداس  شور  کی  هئارا  . دراد
. دنراد رارق  هحفص  کی  رد  هرهز  دیشروخ و  نیمز ، زکارم  دنوش و  یم  ریوصت  دیشروخ  حطس  يور  رب 

. تسا هریاد  دیشروخ  رود  هب  هرهز  نیمز و  رادم  -2
: یضایر تاعالطا   ( فلا مزال : ياه  هنیمز  شیپ 

هیواز کی  سونیسک  سونیس و  فیرعت  تسا . هجرد  اب 180  ربارب  ثلثم  کی  یلخاد  يایاوز  عومجم 
میقتسم ياه  تبسن 

يرایتخا )  ) ثروغاثیف يروئت 
یموجن تاعالطا   ( ب

رلپک موس  نوناق 
یقفا   parallax فیرعت

مزال لیاسو   ( ج
شک طخ 

باسح  نیشام 
: همدقم

ار هرهز  رذگ  هدهاشم  هینمز  رد  يا  هقباسم  یئاپرب  داهنـشیپ   1769 ياه 1761 ، لاس  رد  ( Ser Edward Halley یلاه ( دنومدا  رفس 
هلـصاف هبـساحم  يارب  ار  تادـهاشم  نیا  ام  درک . يروآ  درگ  ار  نآ  جـیاتن  ( Jean Nicolas Delisle  ) هلـسیلد سـالکین  نیج  داد و 

یم راک  هب  توافتم ) ياهادبم  زا  ضرع  اب   ) ناسکی ياهراهنلا  فصن  رد  نارگ  دصر  يارب  هداس  شور  کی  زا  هدافتسا  اب  دشروخ  نیمز و 
. دـنریگ رارق  ییاـیفارغج  ضرع  رد  نکمم  تـالتخا  رثکدـح  اـب  یئاـه  ناـکم  رد  دارفا  تسا  رتـهب  تابـساحم  تقد  شیازفا  يارب  مـیریگ .

 img/daneshnameh_up/f/fe/asmansb.jpg
. درک هدافتسا  يدالیم  نرق 18  رد  نآ  زا  یلاه  هک  تسا  يا  هخسن  هدش  هداس  دوش ، یم  هدافتسا  اج  نیا  رد  هک  یشور 

اه و تلم  ماوقا و  ياه  گنج  رطاخ  هب  ندرک  رفـس  دندوب و  هداتفا  رود  رایـسب  تفر ، یم  راک  هب  دـصر  يارب  نامز  نآ  رد  هک  یئاه  ناکم 
. دوب گنج  هسنارف  سیلگنا و  دنه ، سونایقا  رد  ام  ثحب  دروم  نامز  رد  هک  يروط  هب  دوب . كانرطخ  رایسب  نافوط 
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زا 130 شیب  اب  یللمملا  نیب  یملع  هقباسم  کی  هک  دـمآ  شیپ  یتیعقوم  نینچ  لاس 1761  رذـگ  رد  راب  نیلوا  يارب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
. دوش رازگرب  ناهج  رسارس  رد  روضح 

دوخ صاخ  تالکـشم  اه  هورگ  نیا  زا  کیره  دنتخادرپ . رذگ  هدهاشم  هب  فلتخم  ناکم  ياج  رد 77  رگ  دصر  زین 151  لاس 1769  رد 
رد هک  میریگ  یم  رظن  رد  ار  رگ  دـصر  ود  لاح  نیمز : يور  زا  تادـهاشم  دوشن . لصاح  رظن  دروم  جـیاتن  دـش  یم  ثعاـب  هک  دنتـشاد  ار 

. دنراد رارق  توافتم  ياه  ادبم  زا  ضرع  اب  راهنلا  فصن  کی  يور  رب   B و A ياه تیعقوم 
هک تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  و  دوشیم ، هدـید  ` B و`  A هطقن ود  رد  دیـشروخ  حطـس  يور  رب  کچوک  کـسید  کـی  تروص  هب  هرهز 

مهارف  Parallax هبـساحم ناکما  مه ، رانک  رد  هدهاشم  ود  جیاتن  نداد  رارق  اب  دـنراد . قرف  مه  اب  دنـسر  یم   B و  A هب هک  رون  طوطخ 
ود نیب  یناکم  هلـصاف  ` A`B مـه يور  رب  ( B رظاــن يارب  يرگید  رظاـن A و  يارب  یکی   ) دیـشروخ رد  زکارم  نداد  رارق  اـب  دوـشیم .

يور ار  نآ  ریـسم  طخ  مینک و  هدـهاشم  اهتنا  ات  لوا  ساـمت  ناـمز  زا  ار  هرهز  تکرح  اـم  رگا  دـیآ . یم  تسدـب  هظحل  کـی  رد  هدـهاشم 
نیا هلصاف  تشاد . میهاوخ   B يارب یکی  زا A و  هدهاشم  يارب  یکی  يزاوم  یلو  توافتم  طخ  ود  مینک  میـسرت  رذگ  لوط  رد  دیـشروخ 

يدالیم  لاس 2003  رد  دراطع  رذگ  زا  سکع  تسا   parallax (Δβ ییاجباج ( طخ ، ود 
: مینک هبساحم  ار  نیمز  دیشروخ و  نیب  هلصاف  هنوگچ 

: میریگیم رظن  رد  ار   V زکرم هب  هرهز  زکرم O و  هب  نیمز  ، C زکرم هب  دیشروخ 
`B رد ار  هرهز  دراد  رارق   B هطقن رد  هک  یـصخش  دـنیب و  یم  دیـشروخ  يور  رد A `رب  ار  هرهز  دراد  رارق   A هطقن رد  هک  یـصخش 

هداس تهج  رد  اـم  هب  نیا  یلو  لکـش 1 )  ) دنرادن رارق  طخ  کی  يور  رب  دیـشروخ  هرهز و  نیمز ، زکرم  دینیبیم  هک  روط  نامه  دـنیبیم .
دنکیم . کمک  یضایر  طباور  يزاس 

لکش 1 
: نیاربانب  βv + β1 = βs + β2 تشون : ناوت  یم  دنتسه   P هطقن رد  ربارب  یجراخ  هیواز  ياراد   BPC و APV ياه ثلثم 

 βv - βs = β2 - β1 = Δβ
Δβ = βs (βv / βs) تشاد : میهاوخ  يزاس  هداس  اب  تسا . دیشروخ  حطس  يور  رب  هرهز  رذگ  رثا  طخ  ود  نیب  هلـصاف   Δβ نآ رد  هک 
βv = AB / (re- اـب تسا  ربارب  هرهز   Parallax میریگیمرظن رد  ار   rv دیـشروخ هرهز ـ ار re و  دیشروخ  نیمز ـ نیب  هلـصاف  ( - 1

مینک  یم  باسح  ار   βv / βs تبسن ود  نیا  زا  هدافتسا  اب  دشاب . یم   βs = AB / re دیشروخ  parallax و ( rv
تشاد  میهاوخ   Δβ هطبار رد  تبسن  نیا  يراذگیاج  اب  ( βv / βs = re / (re- rv

( Δβ = βs (re / (re- rv) - 1) = βs rv / (re- rv
( βs = Δβ (re / rv) - 1 : ) نیاربانب

زور و ینیمز 365.25  لاس  کی  میناد  یم  هک  روط  نامه  میروآ . تسد  هب  رلپک  موس  نوناـق  زا  هدافتـسا  اـب  میناوت  یم  ار   rv / re تبسن
. تسا زور  لداعم 224.7  هرهز  هرایس  يارب  لاس  کی 

 re / rv)3 = (365.25 / 224.7)2)
: نیاربانب

βs = Δβ (re / rv) - 1) = Δβ (1.38248 - تشاد میهاوخ  دیشروخ ،  parallax طباور جیاتن  زا  هدافتسا  اب   re / rv = 1.38248
( 1

 βs = 0.38248 Δβ هجیتن رد 
: دوش یم  فیرعت  نینچ  نیا   re دیشروخ ، زا  نیمز  هلصاف   ، parallax فیرعت زا  هدافتسا  اب  تیاهن  رد  و 
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میراد . جایتحا  يرادید  تاعالطا  زا  یشان   Δβ و ( AB  ) رگ دصر  ود  نیب  هلصاف  هب  هجیتن  رد   re = AB / βs
موجن خـیرات  باتک  رد  ار  تاعالطا  نیا  هک  مینکیم ، هدافتـسا  لاس 1769  رذگ  تابـساحم  زا  رتشیب  حوضو  يارب  لاس 1769  تادهاشم 
تـسا رذگ  لوادـج  اه و  یحارط  لماش  باتک  نیا  تسا . هدـش  تبث  ( A History of Astronomy" by A. Pannekoek)"
نشور يارب   Tahiti و Lapland هب طوبرم  تاعالطا  زا  اجنیا  رد  هدـمآ ، تسد  هب  ياه 69 و 61  لاس  رد  فلتخم  ياه  ناکم  رد  هک 

هدش  يراذگمان  نامز  نیا  زا  یتیئات  رد  هرهز  هطقن  مینک . یم  هدافتسا  بلطم  ندش 
لکـش يور  رب  دوش . یم  هبـساحم  هدش ، هدهاشم  هطقن  ود  ادبم  زا  ضرع  هلیـسو  هب   AB هلصاف  : B و  A دصر هطقن  ود  نیب  هلـصاف   ( فلا

دنکیم عطق  ار   RAB نیقاسلا يواستم  ثلثم  هک  يزاـب  ثلثم  رد  نیمز . عاعـش   R و دنتسه   B و  A هطقنود ادـبم  زا  ضرع   φ2 و  φ1
: میراد

( AB = 2 R sin (φ1 + φ2) / 2 تشاد میهاوخ  هطبار  نیا  هب  هجوت  اب   sin (φ1 + φ2) / 2) = (AB / 2) / R
لاثم روط  هب  دوب . دـهاوخ  (φ1 - φ2) / 2  ) رظن دروم  هیواز  دنـشاب  هریاد  زا  یناـسکی  مراـهچ  کـی  رد   B و  A طاقن رگا  دـینک ! تقد 

 . S' 32° 17 و N' 21° 70 ياه ادبم  زا  ضرع  اب  دنراد  رارق  راهنلا  فصن  کی  يور  رب  ینیئات  دنالیال و 
 : اب تسا  ربارب   φ دیدج هیواز  دنک و  یم  رییغت  هلاسم  هسدنه  هجیتن  رد 

 φ = (90 - φ1) + 90 + φ2 = 127° 11' R = 6378 km
: تشاد میهاوخ   R = 6378 km نیمز عاعش  هب  هجوت  اب  و 

یتیئاه  هب  كوک  زمیج  ناتیپاک  رفس   AB = 2 R sin(φ / 2) = 11425 km
یم باسح  سکع  ای  یحارط و  يور  زا  ار  ' A'B و D دیشروخ رطق  میقتسم ، يریگ  هزادنا  شور  زا   Δβ هبساحم يارب   Δβ هبساحم ب )

Δβ / 30' = A'B' / D تشاد : میهاوخ  بسانت  زا  هدافتسا  اب  تسا . دوش 30 ' یم  هدید  نیمز  يور  زا  هک  دیـشروخ  يا  هیواز  رطق  مینک .
: نیاربانب

Δβ = میراد : هجیتن  رد  تشون  نایدار  بسح  رب  ار  دیشروخ  ياهیواز  رطق  دیاب  تابساحم  يارب  هک  دینک  تقد  ( Δβ = (30') (A'B' / D
'  / (30 π / 10800) (A'B' / D) Δβ = (π /360) (A'B

اب ربارب  یحارط  يوررب  رطقو   Δβ = 1.5 mm تشاد : میهاوخ  میقتسم 1و3  طخ  ود  نیب  هلصاف  يریگ  هزادنا  اب 
يریگ هزادنا  رد  اطخ   ، Δβ میقتسم هبساحم  رد   Δβ = (π / 360)(1.5 / 70) = 0.00019 radians هجیتن رد  تسا .  D = 70 mm

دیآ یم  دوجو  هب 

تفرگ نامز  رد  هام  هلصاف  رطق و  هبساحم 

يا هرقن  صرق  لماک  یگتفرگ  ام  رد  دوشیم . داجیا  نیمز  هیاس  نورد  زا  هام  روبع  ببـس  هب  هک  تسا  ياهدـیدپ  فوسخ  اـی  یگتفرگهاـم 
لوط رد  دوشیم . لیدـبت  درز  اـی  زمرق و  هب  هاـم  گـنر  نیمز  وج  نورد  زا  روـن  تسکـش  لیلدـب  دوـشیم و  رت  هریت  هریت و  جـیردت  هب  هاـم 

رطق و هک  درک  شالت  یگتفرگهام  دصر  اب  ناتـساب  نانوی  سانـشرتخا  سفخربا  دیآ . یم  دـیدپ  نامـسآ  رد  ییابیز  هرظنم  لماک  یگتفرگ 
هدید ینارون  صرق  لکش  هب  دیشروخ  . دنادب ار  دیشروخ  نیمز و  هلصاف  راک  نیا  يارب  تسیابیم  وا  اما  دنک  هبـساحم  ار  نیمز  ات  هام  هلـصاف 

ود نیمز  هیاس  دوشیم . داجیا  اضف  رد  ياهیاس  هک  تسا  نیا  شبات  نیا  هجیتن  دـباتیم . نیمز  هب  تاهج  ماـمت  زا  لـیلد  نیمه  هب  دوشیم و 
روـط هب  نیمز  دـنیبیمن .  دیـشروخ  زا  يزیچ  چـیه  دریگرارق ، شخب  نیا  رد  رظاـن  رگا  تـسا . رتهریت  هیاـس  فـینورد  شخب  دراد :  شخب 
هدید دیشروخ  زا  یشخب  فارطا ، رترونمک  هلاه  رد  دنیوگیم . هیاس  مامت  ًاحالطصا  ار  شخب  نیا  دریگیم . ار  دیشروخ  رون  يولج  لماک 

سینت 6.5 پوت  رطق  میریگیم . رظن  رد  ار  یـسینت  پوت  راک  عورـش  رد  هیاس  طورخم  يریگهزادـنا  دـنمانیم . هیاسمین  ار  نآ  هک  دوشیم 
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ششوپ مه  سینت  پوت  دراد . يوحم  لکـش  هیاسمامت  هریاد  هیـشاح  دراد ، وج  نیمز  نوچ  تسا . نیمز  يارب  یبوخ  لدم  تسا و  رتمیتناس 
يراوید لـباقم  رد  ار  سینت  پوـت  دراد ، قـفا  زا  یمک  عاـفترا  دیـشروخ  هک  یناـمز  رد  تسا . وـحم  شاهیاـسمامت  هیـشاح  دراد و  یکرک 

شاهیاـسمامت دوـش ، هتـشادهگن  رترود  راوـید  زا  پوـت  هـچره  سکعرب  و  دوـشیم ، هدـید  راوـید  يور  پوـت  هیاـس  شخب  ود  دـیرادهگن .
تروص هب  عوضوم  نیا  هدهاشم  يارب  رگید  شور  دوشیم . هدـید  رتگرزب  شاهیاسمامت  دوش  رتکیدزن  راوید  هب  هچره  دوشیم و  رتکچوک 

رارق دیـشروخ  رون  يولج  رد  ار  پوت  شور  نیا  رد  دیربب . هرهب  يراکـشوج  هرامش 14  کنیع  زا  دیاب  امـش  شور  نیا  رد  تسا . میقتـسم 
لماع دیناوتیم  هدش ، هتفگ  ياهشور  زا  مادکره  زا  هدافتسا  اب  دینک . هبساحم  ار  طورخم  هلصاف  دیرگنب و  دیـشروخ  هب  نآ  تشپ  زا  دیهد و 

هیاس ∆ =  طورخم  لوط  پوت /  رطق  دوشیم . هبساحم  ریز  لومرف  زا  هک  دیروآ  تسدب  ار   ) ∆ اتلد ) 
ات نیمز  طسوتم  هلـصاف  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـیآیم . تسدـب  سینت 104  پوت  يارب  اتلد  طسوتم  رادـقم  هدـش ، ماجنا  ياهيریگهزادـنا  اـب 

هیاس طورخم  هزادـنا  باسح  نیا  اب  تسا . رتمولیک  مه 12740  نیمز  طسوتم  رطق  دوشیم . هبساحم  نیمز 108  يارب  اتلد  رادقم  دیشروخ 
ناکم رییغت  قرـش  تمـس  هب  نامـسآ  رد  هجرد  مین  تعاـس  ره  رد  هاـم  یبیرقت  روط  هب  هاـم  رطق  هلـصاف و  تسا . رتمولیک  نیمز 1375920 

رگا درک . باسح  ار  هیاسمامت  هریاد  ياهیواز  هزادـنا  ناوتیم  شور  ود  زا  هدافتـسا  اب  دوشیم ، نیمز  هیاس  دراو  هاـم  هک  یناـمز  دـهدیم .
رد هاـم  ياهیواز  رطق  هب  هجوـت  اـب  دـعب  دـینک . مسر  ار  نآ  هدـش  هریت  شخب  هاـم و  صرق  زا  یحرط  تعاـس  ره  رد  دـشاب ، ییزج  یگتفرگ 

. دهدیم ناشن  ار  يدصر  ياهتعاس  هک  یشک  طخ  رانک  رد  نامسآ ،
ار هتکن  دنچ  دوشیم . رـسیم  هام  رطق  يریگهزادنا  دینک و  هدهاشم  هدمآ  دوجوب  هک  ار  هیاسمامت  هریاد  زا  یـشخب  دـیناوتیم  شور  نیا  رد 

هجوت هکنیا ، مود  دـیهدن . رییغت  دـیریگیم ، رظن  رد  هام  رطق  يارب  هک  ار  یـضرف  هریاد  هزادـنا  هکنیا  لوا  دـینک : تیاـعر  یحارط  رد  ًاـمتح 
دینک و لمع  نآ  رد  دیناوتیم  رتهب  هک  رگید  شور  دشاب . یتعاس  شکطخ  رد  تعاس  کی  یطخ  هزادنا  لداعم  دیابیم  هام  رطق  هک  دینک 
هب دـینیبیم و  ار  هیاس  ماـمت  رطق  زا  يرادـقم  طـقف  امـش  اهـسکع  نیا  رد  هتبلا  دـشابیم . یـساکع  شور  تسا ، رادروخرب  يرتـالاب  تقد  زا 

امـش تقد  رادقم  اهـسکع  نیا  زا  يرتشیب  دادعت  اب  هتبلا  دیریگب . هزادـنا  هام  رطق  هب  تبـسن  ار  هریاد  لک  ياهیواز  هزادـنا  دـیناوتیم  یناسآ 
مامت یعقاو  رطق  نیمز ، زا  نتفرگ  هلصاف  اب  میریگب . هزادنا  ار  هام  رطق  هلصاف و  هنوگچ  هکنیا  میـسریم . ارجام  لصا  هب  لاح  دبایم . شیازفا 
هیاـس ماـمت  یعقاو  رطق  ساــسا  نـیا  رب  تـسا . کــی "  هیاــس "  طورخم  هـلق  رد   f هزادـنا دـبای . یم  شهاـک   f لـماع شیازفا  اـب  هیاـس ،

( f-1)12740 =*
رطق هزادنا  دـیمانب .  D دـینک . لیدـبت  ناـیدار  بسح  رب  ارنآ  نونکا  میاهدرک و  هبـساحم  هجرد  بسح  رب  ًـالبق  ار  هیاـس  ماـمت  ياهیواز  رطق 

. نیمز زا  هام  هلصاف  رب  میسقت  هیاسمامت  یعقاو 
 + ) ∆1 : ) دباییم رییغت  ریز  تروص  هب  الاب  هلداعم  باسح  نیا  اب  میدوب . هتفرگ  رظن  رد  اتلد ∆  ار  میسقت 12740/1375920  لصاح  رتشیپ 

 D )) / 1 = f * 
رب هام  هلصاف  دینک و  هبساحم  ار   f 3 هطبار زا  تسا . صخشم  نایدار  بسح  رب  مه  ( D  ) هیاسمامت ياهیواز  رطق  تسا . هک 108  اتلد  رادقم 

تبسن یفرط  زا  دیروآ . تسدب  هطبار 1  زا  ار  هیاس  مامت  ادتبا  هام  یعقاو  رطق  هبساحم  يارب  اب f * 1375920 و  تسا  ربارب  رتمولیک  بسح 
هام یعقاو  رطق  دینک ، برض  تبسن  نیا  رد  ار  هیاسمامت  یعقاو  رطق  رگا  دینک . هبساحم  دصر  قیرط  زا  مه  ار  هیاسمامت  هب  هام  ياهیواز  رطق 
. میتسه امش  ياه  دصر  رظتنم  دزاس . فرط  رب  يدودح  ات  ار  روتامآ  نامجنم  زاین  دناوتب  يدصر  هلاقم  نیا  میراودیما  دوش . یم  هبساحم 

اسان فرژ  ياضف  هکبش ي 

؟ دوش یم  رارقرب  هنوگچ  يرتـمولیک  نوـیلیم  دودـح 50  هلـصاف ي  زا  نیمز  اب  اـسان  یتینوچروپآ »  » و تیریپسا »  » ياـهدرون خـیرم  طاـبترا 
ود نیا  طسوت  یلاسرا  ياـه  هداد  ریواـصت و  خرـس ، هرایـس ي  رد  یتینوچروپآ »  » و تیریپسا »  » ياهرگـشواک دورف  زا  سپ  هاـم  ود  دودـح 
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نویلیم دودـح 250  هلـصاف ي  رد  خرچ ، شـش  تابور  ود  نیا  اب  طابترا  تسا . هدرک  دوخ  مرگرـس  ار  نادنمـشناد  ناـنچمه  درون ، خـیرم 
زا یللملا  نیب  هکبـش ي  کی  اسان  ( Deep Space Network  ) فرژ ياـضف  هکبـش ي  دوش ؟ یم  رارقرب  هنوگچ  نیمز ، يرتمولیک 

و تیریپـسا »  » ياـهدرون خـیرم  اـب  ار  نـیمز  يور  رب  ناسدــنهم  نادنمــشناد و  طاـبترا  يرارقرب  ناـکما  هـک  تـسا  ییوـیدار  ياـه  نـتنآ 
ناـهج یملع  رود  هار  زا  طاـبترا  هناـماس ي  نیرت  ساـسح  نیرتگرزب و  ، DSN هکبـش ي دـنک . یم  مهارف  خـیرم  يور  رب  یتینوچروپآ » »

DSN دور . یم  راکب  ناهج  یـسمش و  هموظنم ي  رد  ییویدار  موجن  تادـهاشم  يا و  هرایـس  نیب  ياـهامیپاضف  یناـبیتشپ  يارب  هک  تسا 
هریاد کـی  يور  رب  نیمز  هرک ي  فلتخم  هطقن ي  هس  رد  هجرد  ابیرقت 120  هیواز ي  اب  هک  تسا  رکیپ  لوغ  ییویدار  هاگتـسیا  هس  لماش 

ایلارتسا  اربناک ؛ ایناپسا 3 - دیردام ؛ اکیرمآ 2 - ياینرفیلاک  تلایا  نوتسدلگ ؛ - 1 دنا : هتفرگ  رارق 
DSN هکبش ي نتنآ  هس  زا  یکی  لا  . یپ . یج اسان /  سکع :

رد ار  اضف  هب  هدش  هداتسرف  ياهامیپاضف  اب  مئاد  سامت  يرارقرب  ناکما  ییویدار ، باقشب  هس  نیا  شیارآ  هوحن ي  اینرفیلاک  نوتسدلگ  رد 
تفایرد و ار  اهامیپاضف  یجنسرود  ياه  هداد  ناوت  یم   DSN هکبش ي ياه  نتنآ  زا  هدافتسا  اب  دنک . یم  مهارف  زور  هنابـش  تاعاس  مامت 
دودـح 28 رـضاح  لاح  رد  هکبـش  نیا  دروآ . تسدـب  هظحل  ره  رد  ار  اهنآ  تعرـس  تیعقوم و  درک و  لاسرا  اهنآ  يارب  ار  مزال  ياهنامرف 

يریگدر يارب  دراد . تیاده  لرتنک و  تحت  ار  نآ  ینوریب  ياهزرم  یـسمش و  هموظنم ي  رد  تیرومام  ماجنا  لاح  رد  فلتخم  يامیپاضف 
نتنآ هس  زا  کی  ره  يراک  ياهتیولوا  ات  تسا  هدـش  یحارط  يا  هدـیچیپ  رایـسب  يدـنب  نامز  هناماس ي  اـمیپاضف ، نیا 28  یمامت  ناـمزمه 

طـسوت تـسا و  ( nasa  ) اـکیرمآ ییاـضف  يدروـناوه و  ناـمزاس  هـب  قـلعتم   DSN هکبـش ي دوـش . صخـشم  اـقیقد   DSN ي هـکبش 
اینرفیلاک يرواـنف  هسـسوم ي  هب  هتـسباو   JPL هاگـشیامزآ دوـش . یم  هرادا  اـینرفیلاک  ياـنیداساپ  رد  ( JPL  ) تج شنارشیپ  هاگـشیامزآ 

. تسا ( Caltech)
نیرتشیب ایلارتسا  ایناپـسا و  ياهروشک  دوش . یم  هدافتـسا  زین  درگ  نیمز  ياه  هراوهام  یخرب  اـب  طاـبترا  يرارقرب  يارب   DSN هکبش ي زا 

خیرم یطابترا  هناـماس ي  درادـن !!   DSN هکبـش ي هب  یطبر  چـیه  هیـضق  نیا  هتبلا  هک  دنتـشاد  قارع  گنج  رد  اـکیرمآ  اـب  ار  يراـکمه 
اسان  ياهدرون 

: تسا نتنآ  عون  راهچ  ياراد  اعومجم  یتینوچروپآ ،»  » و تیریپسا »  » يولقود ياهدرون  خیرم  زا  کی  ره  لا  . یپ . یج اسان /  یلـصا : سکع 
(LGA  ) فیعض تفایرد  نتنآ  - UHF) 2  ) فا . چا . وی نتنآ  - 1

(HGA  ) يوق تفایرد  نتنآ  - MGA) 4  ) طسوتم تفایرد  نتنآ  - 3
رادـم رد  نونکا  مه  هک  ییاهامیپاضف  درون و  خـیرم  نیب  طابترا  نینچمه  نیمز و  درون و  خـیرم  نیب  طابترا  يرارقرب  ناـکما  اـه  نتنآ  نیا 
اتیاهن وج و  رد  طوقـس  خیرم ، وج  هب  رگـشواک  دورو  هلحرم ي  رد  نیمز  درون و  خیرم  نیب  طابترا  دـنک . یم  مهارف  ار  دـنراد  رارق  خـیرم 

يور رب  يرگید  درون و  خیرم  هدنرادهگن ي  هظفحم ي  يور  رب  یکی  هک  ( LGA  ) فیعض تفایرد  نتنآ  ود  طسوت  هرایس ، حطس  رب  دورف 
هدــنرادهگن ي هــظفحم ي  يور  رب  زین  ( MGA  ) طـسوتم تفاـیرد  نتنآ  کـی  دریگ . یم  تروص  تسا  هدـش  بصن  دروـن  خـیرم  دوـخ 

ییاـمرگ رپـس  هـظفحم و  . ) دراد هدـهع  رب  ار  نآ  تیادـه  هـفیظو ي  هرایـس ، رد  رگـشواک  دورف  لـحارم  رد  اـهنت  هـک  دراد  رارق  رگـشواک 
رد تیریپسا »  » رگشواک دندش ). ادج  درون  خیرم  زا  خیرم ، حطس  رب  درون  خیرم  دورف  زا  لبق  یمک  هدنوشزاب ، ياهرتچ  هارمه  هب  رگـشواک 
اب رگـشواک  ود  نیا  سامت  نونکات ، ماگنه  نآ  زا  دندمآ . دورف  خیرم  رد  تیقفوم  اب  نمهب 1382  رد 5  یتینوچروپآ »  » رگشواک يد و   13
اب یتینوچروپآ »  » و تیریپسا »  » ياهرگشواک میقتسم  طابترا  میقتسم  سامت  دراد . همادا  نانچمه  میقتسم  ریغ  میقتسم و  لکش  ود  هب  نیمز ،

يوق تفایرد  نتنآ  و  ( LGA  ) فیعض تفایرد  نتنآ  قیرط  زا  نیمز 
. دوش یم  ماجنا  اهنآ  يور  رب  هدش  بصن  ( HGA)

زا یلاسرا  ياهنامرف  لاـسرا و  نیمز  رد   DSN هکبـش ي ياه  نتنآ  هب  تاهج  مامت  رد  نییاپ و  تعرـس  اب  ار  ییویدار  جاوما   LGA نتنآ
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الاب رایسب  تعرس  اب  صاخ  تهج  کی  رد  اهنت  ار  تاعالطا  زا  يا  هکیراب  ، LGA نتنآ فالخ  رب   HGA نتنآ دنک . یم  تفایرد  ار  نیمز 
DSN هکبـش ي ياه  نتنآ  زا  کی  ره  اب  سامت  شخرچ و  تیلباق  تسا و  رّودم  صرق  کی  تروصب  نتنآ  نیا  دنک . یم  لاسرا  نیمز  هب 
« فا . چا . وی  » نتنآ قیرط  زا  نیمز ، اب  اسان  ياهرگـشواک  میقتـسم  ریغ  سامت  میقتـسم  ریغ  ساـمت  دراد . ار  اـکیرمآ  اـی  ایناپـسا  اـیلارتسا ، رد 

زین اـسان و  خـیرم » رـسارس  رادرب  هشقن   » و خـیرم 2001 » هسیدا ي   » ياـمیپاضف ود  نوـنکا  مه  دوـش . یم  ماـجنا  اـهنآ  يور  رب  هدـش  بصن 
. دوش یم  ماجنا  دندرگ  یم  خیرم  رودب  يرتمولیک  ابیرقت 400  عافترا  رد  اسا )  ) اپورا ییاضف  سناژآ  سرپسکا » سرام   » يامیپاضف

نیمز هب  اهنآ  قیرط  زا  سپـس  هداتـسرف و  امیپاضف  هس  نیا  هب  فا » . چا . وی  » نتنآ قیرط  زا  اهرگـشواک  طـسوت  هدـش  يروآ  عمج  ياـه  هداد 
دنناوت یم  درگرادـم ، هس  نیا  قیرط  زا  نینچمه  یتـینوچروپآ »  » و تیریپـسا »  » ياهرگـشواک لرتـنک  هورگ  نادنمـشناد  دوـش . یم  لاـسرا 

ییویدار جاوما  دننک . یم  لاسرا  خیرم  هب  نیمز  يور  زا  ار  مزال  ياهنامرف 
زا میقتسم ، ریغ  ای  میقتسم  تروصب  خیرم ، رد  اسان  ياهرگشواک  اب  اکیرمآ ) ایناپسا و  ایلارتسا ، رد   ) DSN هکبش ي ياه  نتنآ  نیب  طابترا 

ییویدار جاوما  زا  رتشیب  رایـسب  نآ  دماسب  هک  تسا  ییویدار  جوم  یعون  « X-band . » دوش یم  ماجنا   X-band ییویدار جاوما  قیرط 
. تسا  FM ياههاگتسیا رد  هدافتسا  دروم 

رد هداد  لاقتنا  تعرـس  موس  کی  اـبیرقت   ) هیناـث رد  تیب  ات 3500  نیب 12000  نیمز ، هب  اهدرون  خـیرم  ياه  هداد  میقتـسم  لاـقتنا  تعرس 
هیناث رد  تیب  تباث 128000  رادقم  خیرم ، فارطا  ياهدرگرادـم  اهرگـشواک و  نیب  هداد  لاقتنا  تعرـس  یلو  تسا . یلومعم ) ياه  مدوم 

و خیرم » رسارس  رادرب  هشقن  «، » خیرم 2001 هسیدا ي   » ياهدرگرادم زا  کی  ره  هک  ینامز  تدـم  تسا . یلومعم ) ياه  مدوم  ربارب  راهچ  )
ناکما تدم ، نیا  رد  تسا . هقیقد  دودح 8  دنشاب  هتشاد  طابترا  اهرگشواک  زا  کی  ره  اب  دنناوت  یم  خیرم ، زور  ره  رد  سرپسکا » سرام  »

. دراد دوجو  اهدرگرادم  نیا  هب  اهرگشواک  زا  کی  ره  طسوت  هداد  تیباگم  دودح 60  لاسرا 
لیلد هب  اهدرون  خـیرم  دوخ  هکیلاـح  رد  دـننک ، رارقرب  طاـبترا  نیمز  اـب  دـنناوت  یم  تعاـس  دودـح 16  زور ، ره  رد  خـیرم  ياهدرگرادـم 
نیمز اب  میقتـسم  تروصب  دنناوت  یمن  تعاس  زا 3  رتشیب  خـیرم ، بش  زور و  رد  اـمد  يا  هجرد  دودح 100  رییغت  زین  يژرنا و  تیدودـحم 

 : عبنم دنک . یم  رییغت  رتمولیک  نویلیم  ات 320  زا 170  اهرگشواک ، یلصا  تیرومام  تدم  رد  نیمز  خیرم و  هلـصاف ي  دننک . رارقرب  طابترا 
nasa

یلیمک دوعسم  هدنسیون : 

؟ میبایب هنوگچ  ار  ییایفارغج  بونج  بطق  هراتس 

نارادرب و هشقن  نادروناـیرد ،  ناـمجنم ،  ياـمنهار  هتـسویپ  هک  تسا  یبـطق  هراتـس  ناونع  هب  ناـشخرد  يا  هراتـس  ياراد  یلامـش  هرکمین 
هک یناـکم  رد  یبوـنج و  هرکمین  نامـسآ  رد  تسین . یطیارـش  نینچ  یبوـنج  هرکمین  رد  یلو  تسا . هرکمین  نـیا  ياـجک  ره  رد  ناـیهاپس 
رد يا  هراتس  چیه  هک  تسین  مه  روط  نیا  هتبلا  تسا . هراتس  یب  يا  هقطنم  یلک  روط  هب  دبای ، یم  دادتما  نیمز  هرک  بونج  هب  لامش  روحم 
ریغ مشچ  اب  شرادید  هک  تسا  هدودحم  نیا  میقم  ناگراتـس  زا  ناتکا )  ) کتـشه یکلف  تروص  زا  امگیـس  هراتـس  اما  دـشابن ، یلاوح  نآ 

کتشه یکلف  تروصرد  امگیس  هراتس  نیا  دوش . یم  هدناوخ  بونج  بطق  هراتـس  مان  هب  دوش و  یم  رـسیم  قلطم  یکیرات  رد  طقف  حلـسم 
. دوش یمن  بونج  بطق  هب  رت  کیدزن  نیا  زا  لامش ، بطق  هراتـس  فالخرب  تسا و  رقتـسم  بونج  یعقاو  بطق  يا  هجرد  هلصافرد 1,03 
رد هراتـس  نیا  لاـسرد 1830  هتبلا  دوـش . یم  مه  رت  رود  سوـق  هقیقد  ود  هزادـنا  هـب  نآ  هلـصاف  لاسرد 2010  ینعی  هدـنیآ  لاس  دـنچ  رد 

بطق هب  رتکیدزن  رگید و  هراتـس  اـههد  تقیقح  رد  تسا . هدوب  سوق  هقیقد  دـح 45  رد  بونج  یعقاو  بطق  هب  دوخ  هلـصاف  نیرت  کیدزن 
هدنشخرد درک . هدهاشم  حلسم  ریغ  مشچ  اب  ار  اهنآ  ناوت  یمن  هک  تسا  نیا  یلصا  لکشم  یلو  دنراد  روضح  نامسآ  رد  يوامـس  بونج 

، هقطنم رد  نشور  يامنهار  کی  نتشاد  نودب  هک  میـسر  یم  عوضوم  نیا  هب  لاح  دنرت . غورف  مک  مه  هیقب  هدوب و   7 ردق ياراد  اهنآ  نیرت 
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رد یبونج  بیلـص  اـی  اـپیلچ  یکلف  تروص  نیدرورف ) ات 15   9  ) لاـس زا  عقوم  نیا  رد  تفاـی ؟ ناوت  یم  ار  بوـنج  بطق  هنوـگچ  یبوـنج 
ناوت یم  امنهار  ناگراتـس  ناونع  هب  یکلف  تروص  نیا  يافلآ  اماگ و  هراتـس  ود  نتفای  اب  دشاب . یم  الاب  عافترا  رد  یقرـش  بونج  نامـسآ 

. دشاب یم  هجرد  دودـح 6  رد  یبونج  بیلـص  يافلآ  اماگ و  ناگراتـس  نیب  يا  هیواز  هلـصاف  درک . نیعم  ار  یکلف  بونج  بطق  هدودـحم 
رگید ترابع  هب  تسا . هتفرگ  رارق  هراتـس  ود  نیا  نیب  لوط  ربارب  مین  راهچ و  ینعی  اـفلآ  يا  هجرد  هلصاف 27  رد  مه  نامسآ  بونج  بطق 

ناسنا تشم  هس  هزادنا  لداعم  لوط  نیا 
ناکم یمـشچ  ود  نیب  رود  هارمه  هب  ناوتیم  نآ  کمک  هب  هک  هدـش  هئارا  يا  هشقن  اجنیا  رد  امـش  ییاـمنهار  يارب   . تسا تسد  هلـصاف  رد 

ناگراتـس تیعقوم  اـب  هک  دوش  هیجوت  يا  هنوگ  هب  هشقن  تسا  مزـال  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هتبلا  . ) تفاـی بیرقت  روـط  هب  ار  بوـنج  بطق 
یم رت  لکشم  يدودح  ات  راک  نابآ ،)  ) هلبنس هام  دودح  ًالثم  تسین ، نامسآرد  یبونج  بیلـص  هک  یعقاوم  يارب  دشاب .) ناوخمه  نامـسآ 

ياتب مانب  يرت  غورف  مک  هراتس  هارمه  هب  ار  اقنع )  ) غرمیـس یکلف  تروص  زا  ( Ankaa  ) اکنآ مود  ردق  هراتـس  دیاب  تروص  نیا  رد  دوش .
( تشم کی  زا  رتشیب  یمک   ) دنک ادیپ  دادتما  هجرد  هزادنا ي 12  هب  رگا  دنک ، یم  لصو  رامرن  ياتب  هب  ار  اکنآ  هک  یطخ  درک . ادیپ  رامرن 

بطق يارب  تسا ، رییغت  رد  لامش  بطق  هاگیاج  نیمز  یمیدقت  تکرح  ظاحل  هب  هک  روط  نامه  دیسر . دهاوخ  بونج  بطق  یکیدزن  هب 
هراتس ردق 3,3  اب  اگما  مان  هب  لاّمح ) ریت   ) هتخت هاش  یکلف  تروص  زا  يا  هراتـس  لاس 5700  رد  دراد . دوجو  يا  هدـیدپ  نینچ  مه ، بونج 

لاسرد 9000 نآ  لابند  هب  ددرگ و  یم  تمس  نیا  راد  هدهع  یکلف  تروص  نیمهزا  اتویآ  هراتس  لاسرد 7700  دش . دهاوخ  دیدج  یبطق 
هدیدپ  رثا  رد  بَکرَم  ياتلد  ناشخرد  هراتس 

دیفس یبآ -  ناشخرد  هراتس  باتفآ  بورغ  زا  سپ  هتفه  نیا  رد  نمضرد  دومن . دهاوخ  لاغـشا  ار  بونج  بطق  هاگیاج  یمیدقت  تکرح 
iran starry sky عبنم : دنک . یم  عولط  یلامش  هرکمین  نامسآ  رد  لزعا  كامِس 

موجن یمومع  هرود 

موجن اب  ییانشآ 

یلاعت همسب 
طـسوت هک  ییاـبیز  رایـسب  ياـه  سکعو  هدـش  شوـمارف  تعیبـط  نیا  ، بش نامـسآ  هب  ندـش  هریخ  داـی  هب  بلغا  ار  مدرم  موـجن  هـملک ي 
کیزیف تایـضایر و  ملع  موادـم و  دایز و  راک  ینعی  موجن  ملع  تسا و  ملع  کی  موجن  هک  یلاـح  رد  ، دزادـنا یم  هدـش  هتفرگ  اهپوکـسلت 

. تسا
درس هناخدصر ي  کی  رد  پوکـسلت  کی  هلیـسو ي  هب  هک  دنرادنپ  یم  يدرف  ار  وا  هک  تسا  نیا  دنراد  مجنم  کی  زا  مدرم  هک  يروصت 

لمحت رگید  یکدـنا  تشذـگ  زا  سپ  شوک  تخـس  نامجنم  هنوگنیا  هناتخبـشوخ  ) تسا بش  نامـسآ  هب  ندرک  هاـگن  لوغـشم  کـیراتو 
اه و نیبرود  الومعم  اه  هناـخ  دـصر  رد  دـننک و  یم  پوکـسلت  اـب  دـصر  فرـص  ار  ناـشتقو  زا  یکدـنا  اـهنت  ناـمجنم  (، تشاد دـنهاوخن 

. دنوش یم  لرتنک  مجنم  هلیسو ي  هب  نشور  اتبسن  مرگ  قاتا  کی  رد  اهرتویپماک  طسوت  تازیهجت  ریاس  اهپوکسلت و 
یناـنوی هژاو ي  زا 2  موجن  هملک ي  یـسیلگنا  لداـعم  ینعی   astronomyهژاواـما ي تسا . هراتـس  ینعم  هب  مجن  عمج  موـجن  هملک ي 

. تسا هدش  هتفرگ  نوناق  يانعم  هب   nomos هراتس و يانعم  هب   astron
هب اهناشکهک و  تارایـس و  ، ناگراتـس لـثم  يوامـس  مارجا  همه ي  ياـه  یگژیو  ، راـتخاس تاـکرح ،  هعلاـطم ي  هب  هک  تسا  یملع  موجن 

 ... تابیکرت و ، امد ، گنر ، مرج : لثم ییاه  یگژیو  . دزادرپ یم  اهنآ  تشونرس  لماکت و 
. تسا هدش  عقاو  نآ  رد  هک  تسا  یناهج  نوماریپ  رشب  ياه  يواکجنک  تالاوس و  هب  خساپ  موجن  ملع 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1072 

http://www.ghaemiyeh.com


ساسا رب  يزاس  هیبش  تابساحم و  زا  هدافتسا  اب  ار  هدش  دصر  ياه  هدیدپ  هک   : يروئت زادنترابع : موجن  یلصا  هخاش ي   2
. دهد یم  حیضوت  رگید  مولع  یمیش و  ، کیزیف

. دزادرپ یم  يروئت  اه ي  هیضرف  تابثا  يوامس و  مارجا  نامسآ و  هدهاشم  هب  يدصر : _ 
: دنوش یم  میسقت  ییاه  هخاش  ریز  هب  دوخ  موجن  رد  یلصا  ياه  هخاش  نیا  زا  مادک  ره 

. دنک یم  ثحب  يوامس  مارجا  تکرح  هرابرد ي  یلک  روط  هب  ( : astronomy) موجن تئیه و  (1
دنک یم  ثحب  ناگراتس  ینورد  تالوحت  ییایمیش و  تابیکرت  ، یکیزیف صاوخ  اتخاس ر، هرابرد ي  ( : astrophysics) کیزیف رتخا  (2

عضاوم نییعت  ناگراتس و  یقیقح  يرهاظ و  تاکرح  هعلاطم ي  هب  و 
: تسا تمسق  ود  لماش  دوخ  موجن  زا  شخب  نیا  . دزادرپ یم  زین  اهنآ 

هعلاـطم ي دزادرپ و  یم  یموـجن  لـیاسو  رازبا و  یحارط  هـب  اتدــمع  : applied astrophysics يدربراـک ( (  کـیزیف  رتـخا  ( فلا
. تسا رظن  دروم  یسانش  رتخا  ياه  شور  يدربراک 

دهد و یم  حیضوت  ار  یموجن  ياه  هدیدپ  ، کیزیف نیناوق  کمک  هب  هک  ( : Theoretical astrophysics يرظن ( کیزیف  رتخا  ب)
. دیامن یم  نییعت 

هب . دـنک یم  یـسررب  ار  نآ  راـتخاس  ناـهج و  يداـم  یعیبـط و  لـماکت  یمومع  نیناوق  هتـشر  نیا  ( : cosmology  ) یـسانش ناهیک  ( 3
ناـهیک هلاـطم ي  دروم  مهم  عوضوم  2، دزادرپ یم  نآ  هلاــطم ي  هـب  دریگ و  یم  رظن  رد  یلک  روـط  هـب  ار  یتـسه  ناــهج  رگید  تراــبع 

. تسا ناهج  طاسبنا  یساسا  هلاسم ي  نارتخاون و  ، اهناشکهک عضو  یسررب  ، یسانش
لوحت و ، شیادـیپ هب  طوبرم  لئاسم  . دـنک یم  ثحب  ناهیک  اـشنم  شیادـیپ و  یگنوگچ  هراـبرد ي   ( : cosmogony  ) ییاز ناهیک  (4

. تسا ییاز  ناهیک  تاعلاطم  ورملق  رد  ، ملاع نیوکت 
 : مولع ریاس  اب  موجن  ملع  توافت 

خر  هک  ار  یتاقافتا  دننک و  يزادنا  هار  هاگشیامزآ  رد  ار  شیامزآ  کی  دنناوت  یم  امومع ) ) رگید مولع 
خر  ملاع  رد  هک  يا  هتسهآ  مارآ و  تادهاشم  هب  هدش  دودحم  موجن  ملع  اما  دننک  هدهاشم  دهد  یم 

. دهد یم 
: موجن رد  اه  سایقم 

. دراد راکورس  کچوک  یلیخ  مه  گرزب و  یلیخ  ياهزیچ  اب  مه  موجن ،
: دینک هجوت 

Km 4-10×2 لابتکسب : پوت  عاعش 
( لابتکسب پوت  عاعش  ربارب  ابیرقت 7 10×3   ) Km 6378 نیمز : عاعش 

 ( نیمز عاعش  ربارب  ابیرقت 109   ) Km 5 10×7 دیشروخ : عاعش 
ربارب يرون  لاس  اب 4.24  ربارب  کسراپ   1.30 ( : سروطنق امیسکورپ   ) ام هب  هراتس  نیرتکیدزن  هلصاف 

Km 16 10×4 اب
کسراپ اگیگ  ابیرقت 5  ملاع : زا  هدش  هدهاشم  عاعش 
Km 10- 10×5 ابیرقت یئرم : رون  جوم  لوط 

Km 13-10  : متا هتسه  هزادنا ي 
. مزادرپ یم  عوضوم  همادا ي  هب  یموجن  ماقرا  دادعا و  نیا  هب  هجوت  اب 
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موجن هچخیرات 

يروئت زا  يرایسب  رب  نردم  موجن  . تسا هدوب  ندش  يا  هفرح  لاح  رد  خیرات  لبق  ام  ياهنامز  زا  موجن  دشاب ، یم  نهک  مولع  زا  یکی  موجن 
. تسا یکتم  يو  یمومع  هبذاج ي  نوناق  نتوین و  ياقآ  تکرح  نیناوق  دننام  لوبق  لباق  یکیزیف  ياه 

يارب موـجن  مـلع  زا  هدافتـسا  هطـساو ي  هـب  دارفا  زا  يرایـسب  . دربـب هرهب  نآ  زا  تسناوـت  یم  یـسکره  هـک  دوـب  یملع  هتــشذگ  رد  موـجن 
. دندش هزاوآ  رپ  ایرد  رد  یبایهار  ای  یجنس  نامز  لثم  يدیفم  ياهدرکلمع 

هلیسو ي هب  لاس 1610  رد  پوکسلت  . دننک یبایهار  ار  سلطا  سونایقا  رساترس  دنتسناوت  ناگراتس  زا  هدافتسا  اب  شنارصع  مه  سوبملک و 
رامقا زا  ات  نینچمه 4  هام و  ياههوک  نآ  اب  درک و  هدافتـسا  هام  تایئزج  هدـهاشم ي  يارب  نآ  زا  يو  دـش و  عارتخا  هلیلاگ  ياـقآ  باـنج 

ار هلیلاگ  بانج  حرط  نتوین  ياقآ  نآ  زا  سپ  . درک دـصر  ار  ، دوش یم  دای  يا  هلیلاگ  رامقا  ماـن  اـب  اـهنآ  زا  هزورما  هک  ار  يرتشم  هراـیس ي 
مایلیو رس  لاـس 1781  رد  . دوش یم  هدافتـسا  اهپوکـسلت  عون  نیا  زا  زونه  زورما  اـت  هک  درک  عارتخا  ار  یباـتزاب  پوکـسلت  داد و  شرتـسگ 

( رترود ماسجا  هنیمز ي  رد  رتکیدزن  ماسجا  ییاـجباج  ) رظنم فـالتخا  شور  زا  لاس 1838  رد  . درک فشک  ار  سوناروا  هرایـس ي  لـشره 
. دش هدافتسا  ناگراتس  قیقد  هلصاف ي  نتفای  يارب 

! تسین تارایس  هداوناخ ي  ءزج  رگید  وتولپ  رضاح  لاح  رد  یلو  دش  فشک  لاس 1930  رد  وتولپ  ، نوتپن فشک  زا  سپ 
جوم لوط  هدودحم ي  رد  ییاهدصر  یئرم ، جاوما  دصر  رب  هوالع  نردم  موجن  رد  ضوع  رد  ، تسا هنیزه  رپ  هدیچیپ و  یلیخ  نردم  موجن 
دننام نیمز  وج  زا  جراخ  ياهپ  وکسلت  طیارش  نیا  رد  دریگ و  یم  تروص  یناهیک  ياه  وترپ  یتح  ياهوترپ X و  خرسورف ، ، ییویدار ياه 

. دندرک هیهت  ملاع  ياهتسدرود  زا  رگید و  ياهناشکهک  زا  حوضو  تیفیک و  نیرتهب  اب  ار  ریواصت  نیرتهب  لباه  ییاضف  پوکسلت 
Big Bang لدم حرط  هب  رجنم  دهاوش  رگید  اب  هارمه  عوضوم  نیا  . تسا طاسبنا  لاح  رد  ناهج  هک  دـش  فشک  متـسیب  نرق  هنایم ي  رد 

دیدـج ياهرازبا  يژولونکت  شرتسگ  ورگ  رد  موجن  هدـنیآ ي  هک  تسا  یلاح  رد  اـه  نیا  همه ي  ، دـیدرگ گـنابهم ) اـی  گرزب  راـجفنا  )
 . مینک كرد  رتهب  میتسه  عقاو  نآ  رد  هک  ار  یناهج  نآ  هطساو ي  هب  ات  ، دشاب یم  يدصر 

ياکسا سراپ  عبنم : 

ناهیک تعسو 

خساپ نتفای  يارب  دنک ، عازتنا  شتایبرجت  زا  ياهجیتن  دراپس و  رطاخ  هب  دزادرپ ، هبرجت  هب  یهاگآ  ساسا  رب  تسناوت  ناسنا  هک  نامز  نآ  زا 
هجوت طیحم  هب  رتشیب  دباییم  اقترا  ناسنا  یهاگآدوخ  هچ  ره  دزاتیم . ریطاسا  یتح  ای  شناد  ورملق  هب  هتخانشن  اپ  زارـس  اههتخانـشان  يارب 

. تسا رتریحتم  رتهتشگرس و  تسا  رتهاگآدوخ  هکنآ  ره  دیاش  دوشیم . هتخیگنارب  وا  ریحت  شیپ  زا  شیب  دنکیم و 
ناهیک رد  شواک 

ناکم و یتسه ، ءاشنم  زا  وج  سرپ و  ریحت و  تسا . ناسنا  ریحت  نیرتراگدـنام  نیرتقیمع و  ءاشنم  یتسه ، دوخ و  اب  هاگآ  ناـسنا  ۀـهجاوم 
ار نیمز  هک  ماگنه  نآ  زا  هشیدنا ، خیرات  رساترس  رد  نآ  كاوژپ  هک  تسا  ناسنا  ياهشسرپ  نیرتيداینب  نیرتییادتبا و  زا  نآ  تشونرس 
نآ زا  دـعب  تـسنادیم و  ملاـع  زکرم  ار  نـیمز  یـسویملطب ، تـئیه  هـک  ناـمز  نآ  اـت  دنتـسنادیم  واـگ  خاـش  يور  رب  حطـسم  ياهـحفص 

یتسه زا  هک  يریوصت  یلو  هتفای  شیازفا  ناهیک ، زا  ناـسنا  یهاـگآ  تسا . زادـنا  نینط  گـنیکواه ، لـباه و  نتـشنیآ ، رلپک ، کـینرپوک ،
. تسا هدوزفا  نآ  رب  هکلب  هتساکن  نامریحت  زا  اهنت  هن  هک  تسا  زیگناتفگش  فرگش و  نانچ  تسام  يورشیپ 

درایلیم درایلیم  نارازه  هک  نآ  اب  دراد . تعـسو  يرون  لاـس  دراـیلیم  دون  زا  شیب  رمع و  لاـس  دراـیلیم  هدراـهچ  بیرق  ناـهیک ، دـنیوگیم 
نیا کیرات و  يژرنا  هدام و  یقبام  تسا و  لومعم  هدام  نآ  مرج  دـصرد  راهچ  اهنت  تسا . چـیه  کـیدزن  شیلاـگچ  تسا ، نآ  رد  هراـتس 
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. تسا رثکت  عونت و  نیا  یمامت  ءاشنم  هک  دیآیم  نیزاغآ  گنابهم  زا  همه 
دناهدـش ثعاب  دـناهداد و  رارق  نامیور  شیپ  ناهیک  زا  زیگنالایخ  ییاهریوصت  میاهدوشگ ، ناهیک  هب  نیمز  زا  هک  لـباه  نوچ  ییاـهمشچ 

عون ایآ  هکنیا  ای  تسه ، مه  يرگید  ناهیک  مییاـهنت ، ناـهیک  رد  اـیآ  میـسرپب  دوخ  زا  هجیتن  رد  هک  دـنیامن  خر  يرامـشیب  ياههتخانـشان 
رکفت ریحت و  ۀـجیتن  رگید  ۀتخانـشان  نارازه  اههلاچهایـس و  هدامدـض ، کیرات ، يژرنا  هداـم و  تسا ؟ نکمم  یهاـگآ  روعـش و  زا  يرگید 
يارب خساپ  نتفای  رگید  هک  میاهدرک  هدهاشم  يدیدج  ياههتخانشان  میـشاب  هتفای  خساپ  هکنآ  زا  شیب  بتارم  هب  اما  تسا . ناهیک  هب  ناسنا 

. تسین هتشذگ  یگداس  هب  اهنآ 
گرزب هدنهدباتـش  تسا ، هتفرگرارق  ناـمیور  شیپ  هـک  ییاههتخانـشان  يارب  بساـنم  نییبـت  نتفاـی  يارب  یملع  ياـهشالت  زا  ياهنوـمن 

ياههتخانشان زا  یضعب  يارب  دنشاب  یخساپ  دیاش  نآ  ياههتفای  تسا . رشب  خیرات  یملع  درواتسد  نیرتگرزب  هک  تسا  نرـس  رد  نورداه 
. ناهیک زاغآ  گنابهم و 

نتفای يارب  هک  میرادن  نآ  زج  ياهراچ  ام  دراد و  دوجو  هتخانشان  ياههدیدپ  ناسنا  يارب  نآ ، ياههدیدپ  ینوگهنوگ  ناهیک و  تعـسو  هب 
اهیتفگـش و میربیمیپ ، شتمظع  هب  میـسانشیم و و  ار  ناهیک  رتشیب  هچ  ره  مینک !؟ وجتـسج  شواک و  اهنآ ، روخرد  بساـنم و  خـساپ 
زا راشرـس  ناـهیک  دوـش . یم  اـهنآ  يارب  یخــساپ  نتفاـی  بوذـجم  رتـشیب  اـم  یهاـگآدوخ  هدرک و  ریحتم  ار  اـم  رتـشیب  شیاههتخانــشان 

ياهیتفگـش رب  مشچ  تسناوـت  دـهاوخن  زگره  هاـگآ  ناـسنا  تساههتخانـشان . نیا  رب  روـن  ندـنابات  هار  ناـهیک  رد  شواـک  اههتخانـشان و 
يزاین دشاب ، هنایوج  تعفنم  یـشالت  هکنآ  زا  شیب  ناهیک  رد  شواک  دـینیبیم !؟ دزادرپن . ناهیک  رد  شواک  هب  ای  ددـنبب  ناهیک  زیگناریحت 

. تسا ناسنا  یهاگآدوخ  رب  ینتبم 

نامسآ اب  ییانشآ 

رظن نآرق  رد  نامـسآ  تفه  يانعم  هرابرد ي  ناوتیمن  دراد ؛ دوجو  یملع  رظن  زا  اهناشکهک  نامـسآ و  دروم  رد  هک  یتاـماهبا  هب  هجوت  اـب 
يونعم و تیادـه  نآرق  فدـه  هک  میوش  لفاغ  هتکن  نیا  زا  دـیابن  اّما  دوشیم . حرطم  نامگ  لامتحا و  تروص  هب  هیرظن  دـنچ  داد و  یعطق 

ناشن اهنآ ، تیناقح  رب  هوالع  نیمز و ... دیشروخ و  تکرح  نیمز ، نامسآ و  تفه  لیبق  زا  يدراوم  هب  نآرق  هراشا ي  تسا و  رشب  یتیبرت 
بلاطم زا  یـضعب  نینچمه  تسا . شنیرفآ  رد  ربدت  رکفت و  هنیمز ي  ندرک  هدامآ  یـسانشادخ و  هار  ندومن  راومه  وا و  لازیال  تردـق  زا 

هیرظن ي ندوب  لطاب  رب  لیلد  دادن ، ياهیرظن  ینآرق  یملع  لئاسم  رد  مولع  رگا  دشابیم  یبرجت  ملع  تابثا  نامز و  هب  دنمزاین  نآرق  یملع 
. تسین نآرق 

هب دروـم  تفه  میرک ، نآرق  رد  لوا . هتکن ي  مینک : ناـیب  ار  هتکن  دـنچ  تسا  مزـال  دوـش ، نـشور  نامـسآ  تـفه  زا  دوـصقم  هـکنآ  يارب 
[ . 3] تسا هدمآ  هناگتفه  ياهنیمز  زا  نخس  ًارهاظ  زین  دروم  کی  رد  هناگتفه و  ياهنامـسآ  زا  نخـس  [ 2] هیانک هب  دروم  ود  و  [ 1] تحارص

اعدا نییوغل  یخرب  یتح  [ 4 ،] تسا يدنلب  يانعم  هب  ومـس »  » هشیر زا  تغل  رد  ءامـس » : » تغل رد  نامـسآ )  ) ءامـس زا  دوصقم  مود . هتکن ي 
« ءامس  » هملک نآرق  رد  نامسآ  موس . هتکن ي  [ 5 .] تسا نیمز  نآ  يالاب  هب  تبسن  نییاپ  ره  نامسآ و  نآ  نییاپ  هب  تبـسن  يالاب  ره  دندرک 
زا يرایـسب  رد  میرک  نآرق  يدام  نامـسآ  فلا . تسا : هتفر  راکب  موهفم  ود  رد  هک  هدمآ  راب  هد  دصیـس و  میرک  نآرق  رد  نآ  تاقتـشم  و 

.1 هلمج : زا  دوـش  یم  هدارا  نآ  زا  يددـعتم  یناـعم  قیداـصم و  هک  تسا  هدرب  راـکب  نآ  يداـم  ياـنعم  ار  نامـسآ )  ) امـس هژاو ي  دراوـم 
مکحم تباث و  نیمز  رد  نآ  هشیر ي  هک  هزیکاپ  تکربرپ و  تخرد  دننام  « » ءامسلا یف  اهعرف  تباث و  اهلصا   » الاب تهج  يانعم  هب  نامـسآ 

زا و  ًاکرابم « » ًءام  ءامـسلا  نم  انلزن  و  : » نیمز فارطا  ّوج  ياـنعم  هب  نامـسآ  . 2 [ 6 «.] تسا هدش  هدیـشک  نامـسآ  هب  نآ  ياههخاش  تسا و 
اهجرب نامسآ  رد  هک  ییادخ  نآ  راوگرزب  : » ناگراتس تارایـس و  ناکم  يانعم  هب  نامـسآ  . 3 [. 7 «] میداتسرف ورف  ار  یکرابم  بآ  نامـسآ 

زا يرایسب  رد  میرک  نآرق  يونعم : يانعم  هب  نامـسآ  ب . [ 8 «.] تخاس نشور  ار  نابات  هام  دیـشروخ و  نشور  غارچ  نآ  رد  هتـشاد و  ررقم 
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.1 هلمج : زا  دوش  یم  هدارا  يددعتم  یناعم  قیداصم و  زین  نآ  زا  هک  تسا  هدرب  راکب  نآ  يونعم  يانعم  هب  ار  نامسآ )  ) امس هژاو ي  دراوم 
ریبدـت نیمز  يوسب  نامـسآ  زا  ار  ملاـع  رما  هک  تسوا  : » تسا ملاـع  روما  ریبدـت  لـحم  هک  روـضح  ماـقم  برق و  ماـقم  ياـنعم  هب  نامـسآ 
روظنم تشهب  ًارهاـظ  هک   ) دوشیم هداد  هدـعو  امـش  هب  هچ  نآ  ناـتیزور و  [ » 10 :] یقیقح یلاع و  دوجوم  ياـنعم  هب  نامـسآ  . 2 [ 9 «.] دنکیم

راک هب  تروص  ود  هب  یبرع  رد  تفه )  ) عبـس هملک  تسیچ ؟ تفه )  ) عبـس زا  دوصقم  مراهچ . هتکن ي  [ 11 «.] دراد رارق  نامسآ  رد  تسا )
رد یهاگ  هک  ارچ  ترثک ؛ دامن  يانعم  هب  تفه  ب . دوریم . راک  هب  تایـضایر  رد  هک  نیعم  صخـشم و  ددـع  يانعم  هب  تفه  فلا . دوریم .

تفه  » هژاو ي زا  نآرق  دوصقم  مجنپ . هتکن ي  تسا . دارم  ریثـک ) داـیز و  دادـعت   ) نآ یئاـنک  ياـنعم  دوریم و  راـک  هب  تفه »  » هملک برع 
تروص نیا  رد  هک  دشاب  یقیقح  ددع  يانعم  هب  تفه  فلا : دناهداد . لامتحا  نیدـنچ  نامـسآ » تفه   » هژاو ي ةرابرد  نیرـسفم  نامـسآ »
لامتحا [ 12 .] دنشاب یم  نیمز  یکاخ  هرک  نامـسآ  لثم  کی  ره  هک  هرایـس  هراتـس و  زا  رپ  نامـسآ  تفه  . 1 تسا . روصتم  تـالامتحا  نیا 

( نامسآ تفه   ) يونعم یلاع  دوجوم  روضح و  برق و  ماقم  تفه  . 2 دراد . دوجو  تسا ، هدشن  فشک  زونه  هک  هباشم  ناهج  تفه  دوجو 
: تسا روصتم  ریز  تالامتحا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  ترثک  يانعم  هب  تفه ، ب . [ 13 .] تعیبط يدوجو  تسپ  هبترم ي  تفه  لباقم  رد 

همه هک  درک . قلخ  نیمز ) هباشم  یکاخ  ياههرک   ) يدایز ياهنیمز  و  درک . قلخ  تارایـس و )... تارک و  هعومجم   ) يدایز ياهنامـسآ  . 1
تاعطق ای  نیمز  یلخاد  تاقبط  زا  يدایز  دادعت  درک و  قلخ  ار  نامسآ  ّوج  تاقبط  زا  يدایز  دادعت  . 2 دنتسه . قلعم  روانش و  اضف  رد  اهنآ 

هب هجوت  اب  هک  نیا  هجیتن  درک . قلخ  يرایـسب  یلاع  تادوجوم  روضح و  برق و  تاماقم  يونعم و  بتارم  . 3 درک . قلخ  ار  اهمیلقا  نیمز و 
یملع رظن  زا  اهناشکهک  نامـسآ و  دروم  رد  هک  یتاماهبا  هب  هجوت  اب  نآرق و  رد  نامـسآ  تفه  يانعم  زا  ام  یفاک  عالطا  تخانـش و  مدـع 
هتکن نیا  زا  دیابن  اّما  [ 14 .] دوشیم حرطم  نامگ  لاـمتحا و  تروص  هب  تاـیرظن  همه ي  داد و  یعطق  رظن  نآ  هراـبرد  ناوتیمن  دراد ؛ دوجو 

تکرح نیمز ، نامـسآ و  تفه  لـیبق  زا  يدراوـم  هب  نآرق  هراـشا  تسا و  رـشب  یتـیبرت  يوـنعم و  تیادـه  نآرق  فدـه  هـک  میوـش  لـفاغ 
رکفت و هنیمز  ندرک  هدامآ  یـسانشادخ و  هار  ندومن  راومه  وا و  لازیال  تردـق  زا  ناشن  اـهنآ ، تیناـقح  رب  هوـالع  نیمز و ... دیـشروخ و 

یملع لئاسم  رد  مولع  رگا  دشابیم  یبرجت  ملع  تابثا  نامز و  هب  دنمزاین  نآرق  یملع  بلاطم  زا  یـضعب  نینچمه  تسا . شنیرفآ  رد  ربدت 
زاجعا رد  شهوژپ  . 1 دـییامن : هعجارم  لیذ  ياهباتک  هب  رتشیب  هعلاطم  يارب  تسین . نآرق  هیرظن  ندوب  لطاب  رب  لیلد  دادـن ، ياهیرظن  ینآرق 

رصان هنومن ، ریسفت  . 3 ص 234 . يدزی ، حابصم  یقتدمحم  نآرق ، فراعم  . 2 ص 134 . ج 1 ، یناهفصا ، ییاضر  یلعدمحم  نآرق ، یملع 
[ 15 .] ص 165 ج 1 ، يزاریش ، مراکم 

َنِم َو  ٍتاوامَـس  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  »12 قالط ، [ 3 . ] 15 حوـن ، 3 ؛  کلم ، [ 2 . ] 12 تلـصف ، 86 ؛  نوـنمؤم ، 44 ؛  ءارـسا ، 29 ؛  هرقب ، [ 1]
وا نامرف  ار ، اهنآ  دـننامه  زین  نیمز  زا  و  دـیرفآ ، ار  نامـسآ  تفه  هک  تسا  یـسک  ناـمه  دـنوادخ  [ » 3 «] َّنُهَْنَیب ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَأـْلا 

داـشرا گـنهرف و  ترازو  تاراـشتنا  ، ) يوفطـصم نسح  مـیرکلا ، نآرقلا  تاـملک  یف  قـیقحتلا  [ 4 «. ] دـیآیم دورف  اهنآ  ناـیم  رد  هتـسویپ 
[6  ] ءامـس هدام  1332 ش ، نارهت ، هیوـضرلا ، هبتکملا  یناهفـصا ، بغار  تادرفم ، [ 5 . ] ص 254 ج 5 ، 1371ش ) نارهت ، چ 1 ، یمالسا ،

نم رمالا  ّربدـی  [ » 9 ( ] 61 ناقرف ، « ) ًارینم ارمق  ًاجارـس و  اهیف  لعج  ًاجورب و  ءامـسلا  یف  لـعج  يذـلا  كراـبت  [ » 8 . ] 9 ق ، [ 7 . ] 24 میهاربا ،
و ص 234 ؛ 1367 ش ،) مق ، قح ، هار  رد  تاراشتنا  ، ) يدزی حابـصم  داتـسا  نآرق ، فراعم  ر.ك : [ 10 ( ] 5 هدجس ، « ) ضرالا یلا  ءامـسلا 
[11 . ] ص 134 ج 1 ، ، 1380 چ 1 ، تشر ، نیبم ، تاراشتنا  یناهفـصا ، ییاضر  یلع  دـمحم  رتکد  نآرق ، یملع  زاجعا  رد  شهوژپ  ر.ك :
، بغار تادرفم  ص 165 ؛ ج 1 ، نامه ، میرکلا ، نآرقلا  تاـملک  یف  قیقحتلا  [ 12 ( ] 22 تایراذ ، « ) نودعوت ام  مکقزر و  ءامـسلا  یف  «و 
، رهاوجلا ریـسفت  ر.ك : [ 14 . ] ص 327 ج 19 ، و  ص 247  ج 16 ، مق ، ءارـسا ، رـشن  ییابطابط ، همـالع  نازیملا ، ر.ك: [ 13  ] ضرا هداـم 
ص ج 1 ، نامه ، یناهفصا ، ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  نآرق ، زاجعا  رد  شهوژپ  ر.ك : ص 46 ؛ ج 1 ، اتیب ، رکفلا ، راد  يرهوج ، يواطنط 

. نآرق فراعم  گنهرف و  زکرم  هاگیاپ  تیاس  کن : [ 15 . ] 142 126 ـ 

يدیشروخ هناماس 
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نامزاس دنتسه  شـشنارگ  ماد  رد  هک  ییاضف  مارجا  دیـشروخ و  زا  هک  تسا  ياهراتـس  هناماس  کی  یـسمش ) هموظنم   ) يدیـشروخ هناماس 
لماش  ) ياهرایـسنایم رابغ  اهرادهلابند و  اهكرایـس ، نوچ  یمارجا  رمق و   162 هلوتوک ، هرایس   5 هرایس ، لماش 8  مارجا  نیا  تسا . هتفاـی 
هتسد هب 4  ار  اـهنآ  ناوـتیم  هـک  تساهدـش  لیکـشت  يداـیز  ياـضعا  زا  يدیـشروخ  هناـماس  دـنوشیم . تروا ) ربا  رپییوـک و  دـنبرمک 

درک . شخب  يدیشروخ  هناماس  کچوک  مارجا  هلوتوک و  تارایس  تارایس ، دیشروخ ،
نیمز

يدیشروخ هناماس  زکرم  نیمز و  هب  هراتس  نیرتکیدزن  دیشروخ  دیشروخ  تسا . يدیشروخ  هناماس  ياههرایس  زا  ياهرایس  زین  نیمز  هرک 
اه هرایس  تسا .

زور يزارد  لاس  يزارد  یموجن ) دحاو  بسحرب  ) يرادم عاعش  نیمز ) مرج  بسحرب  ) مرج نیمز ) رطق  بسحرب  ) رطق رگشدرگ  مان 
دراطع 0�382 0�06 0�38 0�241 58�6 ای  ریت 

243  - هرهز 0�949 0�82 0�72 0�615 ای  دیهان 
نیمز 1�00 1�00 1�00 1�00 1�00

خیرم 0�53 0�11 1�52 1�88 1�03 ای  مارهب 
زمره 11�2 318 5�20 11�86 0�414 ای  يرتشم 

لحز 9�41 95 9�54 29�46 0�426 ای  ناویک 
هروهآ 3�98 14�6 19�22 84�01 0�718 ای  سوناروا 

: زادنترابع يدیشروخ  هناماس  هلوتوک  ياه  هرایس  هلوتوک  ياه  هرایس  نوتپن 3�81 17�2 30�06 164�79 0�671 
هلوتوک تارایس 

مرج هام ) مرج  بسحرب   ) مرج ( km بسحرب  ) رطق هام ) رطق  بسحرب  ) رطق مان 
یلاگچ ( kg 1021 )×

103g/m³) Surface )×
شنارگ

تعرس ( m/s2)
رارف

یجک ( km/s)
هرود روحم 

شخرچ
يامد اههام  زور ) )

حطس
رفسمتا ( K)

none 167 0 0.38° 3 ~0.51 0.27 2.08 0.95 % 1.3 3.2±974.6 سرس 28.0 %
transient 44 3 6.39°  - 119.59 1.2 0.58 2.0 13.05 % 17.8 30±2306 وتولپ 68.7 %
 ?3 ± 32 2 0.84 ~0.44 ~3.3–2.6 0.1 ± 4.2 % 5.7 100−250+1150 ایموئاه 33.1 %
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?transient 30 ~0 0.8 ~0.5? ~2? ~4%? ~5 ~200−400+1500 یکامیکام 43.2 %
 1.3 0.8 ~2.3 16.7 % 22.7 100±2400 سیرا 74.8 %

يوامس کیناکم 

ینادـنچ تاعالطا  يوامـس  هرک  دروم  ردو  دـنا  هدرک  عورـش  یگزات  هب  ار  ییاوتـسا  رقم  اـب  ییاهپوکـسلت  اـب  راـک  هک  يدارفا  زا  يرایـسب 
یم ادیپ  یمـشچ  نورد  زا  سپـسو  هدنیوج  زا  ار  رظن  دروم  مرج  ادتبا  دنراد و  لکـشم  پوکـسلت  ياهی  دنب  هجرد  زا  هدافتـسا  رد  دنرادن .

هجاوـم يدـج  لکـشماب  میور  یم  نامـسآ  قاـمعا  مارجا  غارـس  هب  یتـقو  یلو  دـشاب . تسرد  روـنرپ  مارجا  يارب  شور  نیا  دـیاش  دـننک .
ییاهنت هب  مه  راک  نیا  یلو  دـنرب .  یم  راک  هب  ار  يا  هراتـس  شرپ  شور  هبرجت  رپ  روتامآ  نامجنم  زا  يرایـسب  تسیچ ؟ لـح  هار  میوشیم .

پوکـسلت ياهی  دـنب  هجرد –  زا  هدافتـسا  هب  جایتحا  مه  زاب  میریگ  یم  پوکـسلت  تشپ  زا  هک  ییاه  سکع  رد  دـشاب .  وگباوج  دـناوتیمن 
یسررب شخب  دنچ  رد  ار  بلاطم  میهد .  حیـضوت  ار  اه  پوکـسلت  عون  نیا  اب  راک  میهاوخیم  هلاقم  نیا  رد  میراد . قیقد  ندرک  یبطق  يارب 

نآ يایازمو  پوکـسلت  قیقد  ندرک  یبطق  ياهـشور  ییاوتـسا  یقفا و  تاصتخم  نآ  تاح  الطـصا  يوامـس و  هرک  اـب  ییانـشآ  مینک :  یم 
هک مینیب  یم  یگرزب  رایسب  دبنگ  هیبش  ار  نآ  مینکیم  دنلب  نامسآ  هب  ور  ار  رس  یتقو  فاص  ياهبش  رد  يوامـس  هرک  اب  ییانـشآ   : Step1
هک دندرکیم  رکف  دندید و  یم  نینچ  ار  نامسآ  زین  ناگتشذگ  دنا . هدیبسچ  دبنگ  نیا  فقس  رب  اه  هراتـس  تسا و  هدش  هدیـشک  وس  ره  هب 

یلو تسا  هابتشا  الماک  ضرف  نیا  ام  رظن  زا  هزورما  هک  تسا  تسرد  دخرچ . یم  نیمز  رود  هب  هک  تسا  گرزب  يا  هرک  هراتس  رپ  نامـسا 
نامـسآ مینک :  رکف  نامناگتـشذگ  لثم  هک  تسا  رتهب  تسا ) موجن  ياهـشخب  نیرتمهم  زا  یکی  هک   ) يوامـس هرک  ياهثحب  ندیمهف  يارب 

دنا عقاو  هرک  نیا  ینورد  حطس  رد  نامـسآ  مارجا  مامت  دنراد و  رارق  نآ  زکرم  رد  دصار  نیمز و  هک  تسا  یناخرچ  گرزب  یلاخ  وت  هرک 
نییعت يوامس  هرک  يور  رب  ار  يوامس  مارجا  ناکم  دصر  ماگنه  دنا . هدیمان  ینامسآ  هرک  ای  يوامس  هرک  ار  یضرف  هرک ي  نیا  نامجنم  . 

هک يوامس  هرک ي  یلخاد  حطس  هب  میراد و  رارق  يوامـس  هرک  زکرم  رد  هک  درک  ضرف  دیاب  مینکیم  هدهاشم  ار  نامـسآ  یتقو  مینک . یم 
هرک نورد  نیمز  تسا . هداس  يوامس  هرک  زا  هدافتسا  اب  اه  هراتـس  تکرح  حیـض  وت  الاح  مینک .  یم  هاگن  دنا  هدش  ریوصت  نا  رب  اه  هراتس 

ییایفارغج هرک  زا  يوامـس  هرک ي  رتهب  روصت  يارب  دـییایب  دنـسریم . رظن  هب  كرحتم  زین  اه  هراتـس  دـخرچیم و  شروحم  رود  هب  يواـمس 
لخاد رد  دینک  ضرف  دنتسه .  یلاخوت  اه  هرک  نیا  هک  دینادیم  دیراذگب . دوخ  لباقم  رد  ار  کچوک  ییایفارغج  هرک  کی  مینک :  هدافتسا 

دیا هداتـسیا  هرک  زکرم  رد  هک  روطنامه  هک  دینک  ضرف  دـیریگب و  کمک  دوخ  یـسدنه  لیخت  زا  دـیا .  هداتـسیا  نآ  زکرم  رد  هرک و  نیا 
نامسآ رد  اه  هراتس  تکرح  هیبش  یتکرح  دیناخرچب  ار  هرک  رگا  لاح  دنا . هدیبسچ  ییایفارغج  ضرع  طوطخ  اب  قبطنم  نآ  هب  ییاه  هراتس 

ردو هلاقم  مود  شخب  رد  ار  عوضوم  نیا  لیلد  دنشاب ؟ دیاب  ییایفارغج  ضرع  طوطخ  اب  قبطنم  اه  هراتس  ارچ  دیسرپب  دیاش  دیآ .  یم  دیدپ 
تمـس دوش : یم  هدرب  راک  هب  نامـسآ  هرک  ثحبم  رد  هک  یتاح  الطـصا  يارب  فیرعت  دـنچ  اما  و  دـیمهف . دـیهاوخ  اه  هراتـس  لـیم  ثحبم 
همیظع هریاد  نامسآ : راهنلا  فصن  تسا . هجرد  قفا 90  زا  نآ  هلصاف ي  دراد و  رارق  رظان  رـس  يالاب  رد  هک  نامـسآ  رد  يا  هطقن  سارلا : 
نامـسآ راهنلا  فصن  يور  رب  هراتـس  ره  عافترا  نیرتشیب  درذـگ .  یم  رظاـن  قفا  بونج  لامـشو و  سارل  تمـس ا  زا  هک  هک  تسا  يرگید 

هب ار  نآ  نیمز  ياوتسا  هک  روطنامه   . تسا يوامـس  هرک  يور  رب  نیمز  ياوتـسا  ریوصت  هک  يرگید  همیظع  هریاد  نامـسآ : ياوتـسا  تسا .
ار يوامس  ياوتسا  ندرک  ادیپ  هوحن  دنکیم . میسقت  یبونج  یلامش و  شخب  ود  هبار  نامسآ  زین  يوامس  ياوتسا  دنک  یم  میسقت  شخب  ود 

بطق .5 درذگیم . نآ  زا  نیمز  روحم  دادتما  هک  يوامس  هرک  لامـش  رد  يا  هطقن  يوامـس :  لامـش  بطق  داد 4 . مهاوخ  حیـضوت  همادا  رد 
هطقن اطخ  یکدنا  اب  يا  هراتـس  یقافتا  روط  هب  درذگیم . نآ  زا  نیمز  روحم  دادتما  هک  يوامـس  هرک  بونج  رد  يا  هطقن  يوامـس :  بونج 

. تسا رظن  دروم  هراتـس ي  يوامـس  لامـش  بطق  زا  هلـصاف  هجرد  کی  دودـح  اب  یبطق  هراتـس ي  دـهدیم . ناشن  ار  يوامـس  لامـش  بطق 
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هجرد زین 90  نامسآ  ياوتسا  زا  نامـسآ  لامـش  بطق  هلـصاف ي  تسا  هجرد  اوتسا 90  طخ  ات  نیمز  لامـش  بطق  هلـصاف ي  هک  روطنامه 
زا هدافتـسا  رگید  هار  دـیورب .  هناـشن  بونج  تمـس  هب  هجرد  یبطق 90  هراتـس  زا  تسیفاک  نامـسآ  ياوتـسا  ندرک  ادـیپ  يارب  سپ  تسا .

ناشن ار  نامـسآ  ياوتـسا  یبوخ  تقد  اب  هراتـس  نیا  دـینک . ادـیپ  ار  رابج  دـنبرمک  ییـالاب  هراتـس ي  تسیفاـک  تسا . راـبج  یکلف  تروص 
رب ریوصت  .) تسا رابج  دنبرمک  زا  رتالاب  فالتخا  یکدـنا  اب  هک  تسا  نامـسآ  ياوتـسا  هدـنهد ي  ناشن  زمرق  طخ  ریز  ریوصت  رد  دـهدیم .

تمس رد  ابیرقت  یبطق  هراتس  دیتسیاب  ییایفارغج 90  ضرع  رد  امش  یتقو  ( Starry Night professional 4.5 رازفا مرن  زا  هتفرگ 
هب لامـش  بطق  زا  روط  نیمه  دـینک  ضرف  دـیآ .  یم  نییاپ  هجرد  کی  زین  یبطق  هراتـس  دـییایب  رتنییاپ  هجرد  کی  یتقو  تسامـش . سارلا 

دهاوـخ هجرد  زین 0  قـفا  زا  یبـطق  هراتـس  عاـفترا  اوتـسا  رد  هک  دـید  دـیهاوخ  دـینک . تکرح  هجرد  ییایفارغج 0  ضرع  اـب  اوتـسا  تمس 
البق یفرط  زا  . دهدیم ناشن  ام  هب  ار  دصر  لحم  ییایفارغج  ضرع  قفا  زا  یبطق  هراتس  عافترا  میدیـسر ! یبلاج  هتکن  هب  قفا .) رب  سامم  .) دش

 : میدیسر يوامس  ياوتسا  عافترا  نییعت  يارب  يدیدج  لومرف  هب  سپ  تسا .  هجرد  نامسآ 90  ياوتسا  زا  یبطق  هراتس  هلصاف  میتسناد  یم 
رظان راهنلا  فصن  اب  نآ  یقالت  لحم  يوامـس  ياوتـسا  عافترا  نیرتشیب  يوامـس  ياوتـسا  عافترا  نیرتشیب   = 90 رظان -  ییاـیفارغج  ضرع 

نیا بلطم  نیا  لیلد  دـسر . یم  دوخ  عاـفترا  نیرتشیب  هب  بونج  قفا  رد  نامـسآ  ياوتـسا  دوشیم  هدـید  ریز  لکـش  رد  هک  روطناـمه  . تسا
ضرع تسیفاک  يوامس  اوتسا  ندرک  ادیپ  يارب  لاح  درذگیم . رظان  بونج  سارلا و  تمـس  لامـش و  طاقن  زا  رظان  راهنلا  فصن  هک  تسا 

 . میتسه ییایفارغج 40  ضرع  اب  يرهـش  رد  دـینک  ضرف  دـیراذگب . الاب  هطبار  رد  ار  یبطق  هراتـس  عافترا  نامه  ای  دـصر  لحم  ییایفارغج 
زا رتالاب  هجرد  دیتسیاب و 50  بونج  قفا  هبور  سپ  دیآ . یم  تسد  هب  هجرد  يوامس 50  ياوتسا  ممیسکام  عافترا  الاب  هطبار  زا  هدافتسااب 

: زمرق طخ  ـالاب  لکـش  رد  تسا ). هجرد  10 دودح نامیوزاب  لوطردام  هتـسب ي  تشم  يرهاظ  رطق  هک  حیـضوت  نیااب  .) دینکوجتـسجار قفا 
رد هک  قفا  زا  يوامـس  ياوتـسا  عافترا  : زبس طخ  درذـگیم . بونج  قفا  زا  هک  رظاـن  راـهنلا  فصن  زا  یتمـسق  یبآ :  طـخ  يوامـس  ياوتـسا 

رایسب تسا  ییاوتسا  تاصتخم  دروم  رد  هک  هلاقم  نیا  يدعب  شخب  رد  ثحابم  نیا  ( Starry night زاریوصت . ) تسا هجرد   26.5 اجنیا
. تسا ییاوتسا  رقم  اب  ییاهپوکسلت  اب  راک  هیلوا  لوصا  دنراد و  دربراک 

؟  تسیچ هراتس 

ياهتسه ياهشنکاو  زا  یشان  ناگراتـس  يژرنا  دنارون . عبنم  دوخ  تارایـس  فالخ  رب  هک  دنـشاب  یم  زا  ـــ زا گ ینازوس  ياه  هرک  ناگراتس 
نیا نیح  رد  دوشیم و  لیدبت  مویله  هب  ناگراتس  رد  دوجوم  نژوردیه  تسا . نژوردیه  ناگراتس  رتشیب  هدنهد  لیکشت  یلصا  هدام  تسا .

. دبای یم  شبات  يدایز  رایسب  رون  یمرگ و  شنکاو 
يرتهاتوک رمع  دایز  ترارح  رتشیب و  رون  اب  میجح  ناگراتس  تسا . توافتم  هراتس  عون  هب  هتـسب  هک  دشاب  یم  رمع  هرود  ياراد  هراتـس  ره 

. دراد نآ  رد  نژوردیه  هریخذ  نازیم  هب  یگتسب  هراتس  ره  رمع  نایاپ  دنراد . کچوک  رون و  مک  ناگراتس  هب  تبسن 
داجیا ببـس  مویله  نتخوس  دزوس . یم  دوش و  یم  یلـصا  تخوس  لیدـبت بـه  مویله  دـبای  نایاپ  ياهراتـس  لخاد  نژوردـیه  ه  ـــــ ینامز ک

مجح دوش و  یم  هراتس  طا  ــ سبنا ببس  دا  ـــ یز یمرگ  نیا  تسا . هدوب  هدماین  شیپ  هراتس  رد  نامز  نآ  ات  هک  دوش  یم  يدایز  رایسب  یمرگ 
نآ دایز  مجح  رد  نیمز  هک  دبای  یم  طاسبنا  ردقنآ  دنک  مویله  ندنازوس  هب  عورش  دیـشروخ  ینامز  رگا  الثم  دنکیم . ربارب  د  ـــ نچ ار  نآ 

ناگراتـس دراد . هراتـس  عون  هب  یگتـسب  يدعب  �هلحرم  دوش . یم  فقوتم  سپـس  هتفای و  همادا  خـیرم  دـح  رـس  ات  طاسبنا  نیا  دوش ! یم  وحم 
نیا نآ  زا  سپ  دنـشاب . هتـشاد  دوخ  ینوریب  حوطـس  يور  ياهبذاج  دـناوتیمن  رگید  هک  دـناهتفای  طاسبنا  ردـقنآ  هلحرم  نیا  زا  سپ  میظع 
یم رتخاونربا  هب  لیدـبت  اـه  رتگرزب  رتگرزب . رتخاون  نازیم  رتـگرزب  هراتـس  هچره  دـندرگ . یم  رتـخاون  هب  لیدـبت  هدـش و  رجفنم  ناـگراتس 

ار ینالوط  يرمع  هدش و  هلوتوک  هب  لیدبت  یلومعم  نارتخاون  دنهد . یم  رمع  همادا  رتخاون  عون  هب  هتـسب  اه  هراتـس  نیا  نآ  زا  سپ  دندرگ .
یم دوجوب  ینورتون  ناگراتـس  ماـن  هب  یمیجح  کـچوک و  رایـسب  ناگراتـس  دـنزیر و  یم  ورف  دوخ  رد  نارتخاون  ربا  اـما  دـننکیم . زاـغآ 
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هایـس هلوتوک  هب  لیدبت  دیفـس  ياههلوتوک  ای  اه  هلوتوک  نآ  زا  سپ  تشاد . دنهاوخ  شیپ  رد  يرگید  ینالوط  رمع  ناگراتـس  نیا  . دـنروآ
. درک دنهاوخ  یگدنز  ناهج  رخآ  ات  هدش و 

يوامس تاصتخم 

عون نیدنچ  دربراک  هب  هجوت  اب  . دوش یم  فیرعت  يوامـس  هرک  يور  رب  يوامـس  مارجا  تیعقومو  تاصتخم  نایب  يارب  هک  عجرم  یمتـسیس 
هباشم ییاه  تیمک  زا  نآ  ردو  تسا  يدایز  ياه  هدافتـسا  ياراد  هک  ییاوتـسا  تاـصتخم  متـسیس  . تسا هدـش  فیرعت  یتاـصتخم  متـسیس 

دوش یم  هتخانـش  عجرم  ناونعبرظان  قفا  نآ  رد  هک  یقفا  تاصتخم  متـسیس  . دوش یم  هدافتـسا  نیمز  حطـس  يور  ییاـیفارغج  ضرعو  لوط 
هفلوم يارادو  هدـش  فیرعت  جوربلاةریاد  هحفـص  ساسارب  هک  یجوربلا  ةریاد  تاصتخم  متـسیس  . تسا عافترا  تمـس و  تاـصتخم  يارادو 

ود نآ  زکرمو  ناشکهک  هحفـص  نآ  رد  هک  یناـشکهک  تاـصتخم  متـسیس  . تسا یجوربلاةریاد  اـی  يوامـس  ضرع  يوامـس و  لوط  ياـه 
. دنتسه عجرم 

رگدصر دصر و 

رگشهاپن �هژاو  تسا . ندید  يانعم  هب  دصر  دنیوگیم . رگ  دصر  دنکیم  دصر  ار  یموجن ) ياههدیدپ  صاخ  روط  هب   ) نامـسآ هک  یـسک 
. دراد دوجو  راک  نیا  يارب  مه  هدنهاپن  ای 

اه پوکسلت 

هدهاشم يارب  هک  تسا  يا  هلیسو  پوکسلت  تسا . قیقد  حضاو و  تروصب  رود  ییاضف  مارجا  ندید  يارب  ياهلیـسو  نیبرتخا  ای  پوکـسلت 
هملک دـش . عارتخا  دـنلهرد  اراک  ًابیرقت  پوکـسلت  نیلوا  . تسا هدـش  یحارط  سیطانغمورتکلا  شباـت  زا  هدافتـسااب  ییاـضف  ینامـسا  مارجا 

هب تسدرود و  يانعم  هب  دشاب . هتـشاد  هراشا  سیطانغمورتکلا  نادیم  هیحان  رـساترسرد  یتایلمع  لیاسو  هطیح  مامت  هب  دـناوتیم  پوکـسلت 
یضایر کی  طسوت  لاس 1611  رد  نیبرود  يانعم  هب  تسا .  هدـش  هتفرگ  ندرک  هدـهاشم  یناـنوی  هملکزا  پوکـسلت  هملک   Tele يانعم

ادها  Deilincei یمداکا هب  تفایـض  کی  رد  هلیلاگ  ياههزاسزا  یکی  ناونع  هب  هدـش  عارتخا   " ینایـسیمد یناوویج  مان "  هب  ینانوی  ناد 
. دش

یمالسا موجن  تئیه و 

موجن تیمها 

ُهُّسَمَی َال  ٍنُونْکَم �  ٍباَتِک  ِیف  ٌمیِرَک �  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  ٌمیِظَع �  َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  َو  ِموُجُّنلا �  ِِعقاَوَِمب  ُمِْسقُأ  اَلَف  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 
صوصخ هب  نآرق  رخاوا  ياه  هروس  نیا  رد  ( 81 75 ـ  هعقاو /   ) َنُونِهْدُم ُْمْتنَأ  ِثیِدَْحلا  اَذَِـهبَفَأ  َنیَِملاَْعلا �  ِّبَر  ْنِم  ٌلیِْزنَت  َنوُرَّهَطُْملا �  اَّلِإ 

دوجو داعم  أدـبم و  اب  طابترا  رد  يا  هدـنهد  ناکت  بلاـطم  هعقاولا ، دوه و  ةروس  ینتبیـش  دومرف : مرکا  لوسر  ترـضح  هک  هعقاو  هروس ي 
نیا رد  هک  ِموُجُّنلا  ِِعقاَوَِمب  ُمِْسقُأ  اَلَف  هرابرد ي  دـننک . هّجوت  نآ  هب  دـیاب  ردـص  حرـش  ياراد  دادعتـسا و  اب  شوهاـب و  دارفا  رایـسب  هک  دراد 

عقاوم ( 76 هعقاو /   ) ٌمیِظَع َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  هکنیا  هب  هّجوت ي  دندرک و  تبحص  ناتسود  دش و  ثحب  تسه  هعقاو  هروس ي  رخآ  تایآ 
.و دـنادب شمیظع  مسق  دـنک و  دروخرب  نآ  اب  هنوگنیا  ار  یکُلم  موجن  عقاوم  اهنت  میظع  يادـخ  هک  درادـن  ّتیمها  دایز  رهاظ  رظن  زا  موجن 

رگا َنوُمَْلعَت  َْول  دیامرف :  یم  هدرک و  نایب  ول  هملک ي  اب  نوچ  دریگ  یمن  دای  ناسنا  یناسآ  نیا  هب  هک  تسا  يزیچ  هک  تسا  مولعم  مه  دعب 
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، ٌمیِظَع َنوُمَْلعَت  َْول  تسا ، لاحم  ضرف  يارب  ( 22 ءایبنا /   ) ُهَّللا اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  اَمِهِیف  َناَک  َْول  لثم  دیمهف  یمن  هک  دشاب  نیا  روظنم  دـیاش  دـیمهفب و 
، موجنلاک یتیب  لها  لثم  هک : هدـمآ  تایاور  رد  هک  تسا  یموجن  نامه  موجن ، زا  راـگدرورپ  رظن  رتشیب  دـیاش  تسا و  میظع  دـیمهفب  رگا 

يارب دـنناما  موجن  هک : دـیامرف  یم  تیاور  نآ  رد  هک  يروط  نامه  نیمز  لـها  يارب  دننامـسآ  ناگراتـس  موجن و  دـننام  ربمغیپ  تیب  لـها 
تیب لها  هک  ییاه  تیعقوم  موجن  عقاوم  موجن ، عقاوم  زا  روظنم  هک  هدمآ  مه  ریـسافت  رد  و  نیمز . لها  يارب  دـنناما  نم  تیبلها  اهنامـسآ ،

ّتیمها رایـسب  هک  یّـصاخ  عقوم  رد  هادفانحاورا  هّللاۀیقب  ترـضح  دندش و  عقاو  یّـصاخ  عقاوم  رد  اهنآ  رفن  هدزای  دـنراد . هتـشاد و  ربمغیپ 
عیمج يارب  هکلب  ایند و  لها  يارب  تسا  ناما  لاح  نیع  رد  هتـشاذگ و  ار  وا  تبیغ  هدرپ ي  سپ  رد  لاس  دنچ  داتفه و  دص و  رازه و  دراد ،

سّدـقم تاذ  يارب  دراد  ّتیمها  یلیخ  ّتیعقوـم  نیا  اذـل  تسا و  نیمز  هرک  يور  رد  ترـضح  فـقوت  نکـسم و  ّرقم و  یلو  یتـسه  ملاـع 
حورشم مناوت  یمن  نم  هنافسأتم  هک  دراد  بلطم  یلیخ  ٌمیِرَک  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  ریمـض  نیا  ٌمیِظَع ، َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  دیامرف : یم  هک  راگدرورپ 

هدامآ هدش ، هتـشون  هدش ، نیوکت  هک  تسا  یباتک  رد  نآرق  نآ  هک  دنمرکاربمغیپ  تیب  لها  قطان  نآرق  ًالامجا  اّما  منک  ضرع  تاسلج  رد 
نب یلع  هب  هدومرف و  تفایرد  مرکاربمغیپ  هدرک ، یحو  ادخ  هک  تسا  هّللاۀیقب  ترـضح  تسد  رد  ینعی  . تسا موجن  عقاوم  تسد  رد  هدـش ،

، تیانع نیا  اب  ( 78 هعقاو /   ) ٍنُونْکَم ٍباَتِک  ِیف  هک  نونکم  باتک  تسا ، هتشون  ترـضح  نآ  هدرک و  نایب  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلع  بلاطیبا 
دینیب یم  ( 79 هعقاو /   ) َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَی  َال  هک  تسا  نیا  شتاّیـصوصخ  زا  نیا  هدـش و  عقاو  ینونکم  باـتک  رد  هک  تسا  یمیرک  نآرق 
هّجوتم تسا  نکمم  یضعب  نوچ  هغالبلا ـ  جهن  هن  مالسلاو ـ  ةولـصلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  باتک  زا  یلاعت  يادخ  اجنیا  رد  نشور  یلیخ 

هکنآ لاح  مینک و  یم  هغالبلا  جـهن  هب  دودـحم  ار  مالـسلاو  ةولـصلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نامدوخ  تسدـب  زورما  ام  دنـشابن . اـم  بلطم 
مالسلاو ةولصلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانخس  ای  یلع  باتک  كردتـسم  ای  بلاطیبا  نب  یلع  تاملک  كردتـسم  ناونع  هب  هعیـش  ياملع 

کی تسا .  بلاطیبا  نب  یلع  تاملک  هدش  شا  یـضعب  هک  دوشب  پاچ  دـهاوخب  رگا  هغالبلا  جـهن  ربارب  هد  دـیاش  هک  دـنا  هتـشون  ردـقنآ 
هدش هتشون  باتک  کی  هیجنتت ، هبطخ  هرابرد ي  مدوب ، هدید  مه  ًالبق  دوب  متسد  رد  زورید  نیمه  باتک 

هتفه 138) هعمج  زور  نیکلاس  عمجرد  یناسارخ  یحطبا  نسح  دیس  هللا  تیآ  ترضح  مرتحم  دنمشناد  نانخسزا  هدیزگرب  )

تایاور هاگدید  زا  موجن 

ار تیاور  ثیدح و  اهدص  هداد و  صاصتخا  رما  نیا  هب  ار  راونالاراحب »  » گنـس نارگ  باتک  زا  یگرزب  شخب  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  همالع 
موجن و هام ، دیـشروخ ، تکرح  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دـننام : دـیآ ؛ یم  تسد  هب  يدـنمدوس  تاکن  هک  هتخاس  ناشنرطاخ 
. دریذپ یم  تروص  یهلا  نارومأم  ناگتـشرف و  کمک  هب  دـنوادخ و  ریدـقت  هب  همه  صخـشم  کلف  رادـم و  رد  اه  نآ  شدرگ  بکاوک و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا . هدش  تباث  هزورما  نخس  نیا  تسا . یتاقبط  ییاه و  هیال  ياراد  دیـشروخ  مالـسلا : هیلع  رقاب  ماما 
رد مدرم  تفر و  یم  نیب  زا  مدرم  هزور  زاـمن و  دـش ، یمن  هداد  صیخـشت  بش  زا  زور  دوـب  دیـشروخ  روـن  نوـچ  مه  هاـم  روـن  رگا  مـلس :

هدیچیپ و هلئـسم  کی  دوش . یم  هدهاشم  هام  هرک  يور  هک  ییاه  یکیرات  مالـسلا : هیلع  یلع  ماما  دـنداتفا . یم  هابتـشا  رد  اه  لاس  تخانش 
بآ راخب  دود و  زا  اـه  نامـسآ  مالـسلا : هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تسین . ناـسآ  نآ  مهف  ترـضح ) نآ  ناـمز  هزورما   ) هک تسا  یلکـشم 

مالسلا هیلع  حون  ترضح  نامز  رد  هک  نانچ  دراد ، دوجو  ناوارف  بآ  اه ، نامسآ  رد  ملسو : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنا . هدش  هدیرفآ 
نانچ دراد ، دوجو  اه  نامسآ  رد  نیمز  هرک  ياهایرد  زا  شیب  بتارم  هب  ییاهایرد  درک . قرغ  ار  حون  موق  ناراب  دش و  زاب  نامـسآ  ياهرد 

هتسویپ و رگید  مه  هب  يرون  دومع  کی  طسوت  موجن ، مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  تسا . هداد  ربخ  نآ  زا  ینونک  یموجن  تالآ  رازبا و  هک 
. دراد طابترا 

ياه هدـیرفآ  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  تسا . هداد  رگید  نیناوق  ای  نوناق  زا  ربخ  ای  دـشاب و  یمومع  هبذاـج  ناـیب  ترـضح  نآ  دارم  دـیاش 
. دراد دوجو  اه  نامسآ  رد  زین  يرگید 
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زا یخرب  راو و  هموظنم  دننک  یم  تکرح  یعمج  هتسد  دنوش و  یمن  ادج  دوخ  کلف  زکرم  زا  ناگراتس  زا  یخرب  مالسلا : هیلع  قداص  ماما 
زاب سپـس  دـندوب ، هتـسب  تسخن  یکلف  مارجا  دـنتکرح . رد  هللا  ءامـسا  زا  یمـسا  طسوت  موجن  كالفا و  دـنراد . تکرح  ییاهنت  هب  اـه  نآ 
نانچ دنراد ؛ یعجر )  ) یتشگزاب ياه  تکرح  هک  دنتـسه  یتارایـس  دور . یم  رامـش  هب  هزورما  یتخانـش  ناهیک  رد  هیرظن  کی  نیا  دندش .

یم هدندرگزاب ، نارتخا  هب  دـنگوس  سپ  ریوکت 15 ؛» هروس  سنکلا ، راوجلا  سنخلاب  مسقا  الف   » تایآ لـیذ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک 
مجن ماـن  هـب  تـیاور  دـنچ  رد  ناوـیک )  ) لـحز هرایـس  دـنا . هرهز  و  خـیرم ، مارهب -  يرتـشم ، دراـطع ، لـحز ، هرایـس  جـنپ  روـظنم  دـیامرف 
درـس بآ  خی و  زا  ار  هرایـس  نیا  سنج  دنوادخ  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نیا  بلاج  هدش و  دای  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. تسا هداد  رارق 
هرک ياهایرد  هب  هرایـس  نیا  رگا  نیاربانب ، تسا ؛ کبـس  ياهزاگ  ریاس  دمجنم و  خـی  زا  ناویک  هرایـس  سنج  هک  تسا  هدـش  تباث  هزورما 

یـسانشرون ناگراتـس ، تارایـس و  لصاوف  زا  یبلاج  تاکن  هدشن ، رکذ  تایاور  تایاور و  نیا  رد  دنام . یم  بآ  يور  دنک  طوقـس  نیمز 
همه یهلا  ناربمایپ  درک  یمن  حدم  دوبن  یحیحص  شناد  رگا  درک و  شیاتس  ار  موجن  یلاعت  قح  مالسلا : هیلع  مظاک  ماما  دراد : دوجو  و ...
لاقف موجنلا  یف  ةرظن  رظنف  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچ  دوب ؛ موجن  هب  ملاع  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دندوب  ملاع  شناد  نیا  هب 

ترـضح نینچ  مه  مرامیب . نم  تفگ  یمن  دـنکفا و  یمن  رظن  موجن  رد  دوبن  هاگآ  شناد  نیا  هب  رگا  و  هیآ 89 و 90 ؛» تافاص  میقس ، ینا 
رد دـنوادخ  دوب . رهاـم  ملع  نیا  رد  نینرقلاوذ »  » نینچ مه  دوب . رتاـناد  مدرم  همه  زا  موـجن  شناد  هب  دوـخ  ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  سیردا 

نآرق ملع  زا  دعب  ناگراتس . ياه  هاگیاج  هب  دنگوس  سپ  75 ؛» هعقاو ، موجنلا ، عقاومب  مسقا  الف  : » تسا هدرک  دای  مسق  شناد  نیا  هب  نآرق 
. تسا ناربمایپ  ناثراو  و  ایصوا ، ناربمایپ ، مولع  زا  شناد  نیا  تسین ، موجن  زا  رت  فیرش  یملع  چیه 

تـسا مدآ  ترـضح  شناد  موجن ، دشاب . ناتیامنهار  ایرد  نابایب و  یکیرات  رد  ات  دیریگارف  ار  ملع  نیا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
، يرتشم رون  ياه  هجرد  نایم  توافت  یـسانشرون و  نوماریپ  ابیز  يراتفگ  ینمی  مجنم  اب  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  مدآ .» ملع  یه  موجنلا  »

زیگنا تفگـش  نامتفگ  ناگـس و ... ناواـگ ، نارتش ، رب  هلمج  زا  نیمز  تادوجوم  رب  ناگراتـس  رون  ریثاـت  هراـبرد  زین  و  دراد ، دراـطع  هاـم ،
هراشا اـه و  ناـسنا  ندرم  نادازون و  رد  اـه  نآ  ریثأـت  نوچ  مه  یموجن ، تابـساحم  موجن و  ماـکحا  هراـبرد  مجنم  ناـقهد  نینمؤملاریما و 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  يوگ  تفگ و  دوخ . نتفر  ول  مهوت  هب  سوساج  ندرک  هتکس  اج  رد  و  دوب ، وا  رگـشل  رد  هک  یـسوساج  هب  ندومن 
یتسـس دنهاکب و  دوخ  تکرح  رادقم  زا  يا  هظحل  هک  نیا  نودب  دوخ  تارادم  كالفا و  رد  موجن  مظنم  قیقد و  تکرح  هرابرد  قیدنز  و 

هب ار  همه  هتسنادن و  دنوادخ  زا  ار  بکاوک  ریثأت  هک  ینامجنم  هتسد  نآ  ینعی  نامجنم  هتفگ  هب  نداد  رثا  بیترت  ندینـش و  زا  یهن  و  دننک ،
دنوادخ درمـش و  یم  میدق  ار  کلف  هک  تسا  یـسک  نوعلم  مجنم  دیوگ : یم  هللا  ۀمحر  قودص  ور  نیا  زا  دنا ؛ هتـسناد  یم  بوسنم  کلف 

شیب تخبون »  » نادناخ میناد  یم  لجوزع .»-  هقلاخ -  هکلفمب و  لوقیال  کلفلا و  مدقب  لوقی  يذلا  وه   » دـناد یمن  میدـق  ار  نیرفآ  کلف 
هیلع قداص  ترضح  هب  لهـسوبا »  » نادنزرف نوراه » دمحم و   » مان هب  نادناخ  نیا  زا  رفن  ود  تسا ، هدرک  تیبرت  ار  دنمـشناد  مجنم و  نیرت 
رظن نف  نیا  رد  تسا  حیحص  ام  يارب  ایآ  دنا ، هدوب  مجنم  همه  ام  ناکاین  ناردپ و  دنا : هتخاس  ناشنرطاخ  نآ  رد  هتشاگن و  يا  همان  مالسلا 
جراخ دـیحوت  زا  یتقو  ات  تسا  حیحـص  يرآ  دنـسیون : یم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میروآ ؟ لـمع  هب  شواـک  میـشاب و  هتـشاد 

ماما تسا . هدوب  موجن  هب  سانلا  ملعا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا و  ناربمایپ  ياه  شناد  زا  موجن  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما  دـیدرگن .
هب یسوم و  ترضح  ردام  ندش  نتسبآ  مالسلا : هیلع  قداص  ماما  دمآ . تسد  هب  موجن  ملع  قیرط  زا  حون  ترضح  توبن  مالـسلا : هیلع  رقاب 
ربخ ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تثعب  دوهی  نامجنم  زا  یخرب  دـنداد . ربخ  نوعرف  هب  نامجنم  ار  یـسوم  ندـمآ  ایند 

يدهم ترضح  تدالو  رب  موجن  تلالد  دوب . موجن  هار  زا  ناملسم  يزوریپ  درگدزی و  رگشل  تسکش  ربخ  مالسلا : هیلع  قداص  ماما  دنداد .
. دزاس یمن  دراو  نایز  سک  چیه  نید  هب  موجن  شناد  دیامرف : یم  هبایس  نامحرلادبع  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  وا . تماما  مالـسلا و  هیلع 

ینادنچ هرهب  نآ  زا  مدرم  هک  نیا  زج  تسا  قح  موجن  شناد  یموجن و  تابساحم  لصا  دومرف : فافخ » ماشه   » هب مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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اراد ار  ملع  نیا  دنـسانش  یم  ار  دارفا  تیلباـق  دادعتـسا و  داوم و  ياـه  یگژیو  دـنراد و  ماـهلا  یحو و  رد  یتـسد  هک  يدارفا  اـما  دـنرادن ؛
. دنتسه

ع)  ) نیموصعم موجن و 

 : دندومرف ( مالسلا هیلع   ) مظاک یسوم  ماما 
ناربمایپ ناثراو  ءایصوا و  ناربمایپ ،  ملع  شناد  نیا  هک  ارچ  تسین ،  یسانشرتخا  نارتخا و  شناد  زا  رتفیرـش  یملع  چیه  نآرق  ملع  زا  دعب 

 . میوش یمن  نآ  رکنم  میراد و  لماک  یهاگآ  شناد  نیا  هب  میناد و  یم  ار  نآ  زین  هعیش  نایاوشیپ  ام  تسا . 
راحب ص 252 ج 58  سوواط ص 108 نب  دیس  مومهملا  جرف 

دنا هداد  رارق  لداع  ار  اهنآ  همه  هدنادرگ و  كاپ  هیکزت و  ار  باحصا  وا ، یمارگ  لوسر  ناحبـس و  يادخ  هک  دنداقتعا  نیا  رب  ّتنـس  لها 
هدرب لیوأت  هب  دنا ، هداد  ماجنا  هباحص  هک  ار  ّتنس  نآرق و  حیرص  صوصن  یفانم  فلاخم و  لمع  ره  هدرک و  تکرح  انبم  نیمه  رب  دیاب  و 
لقن هباحـص  تلیـضف  رد  ص ـ  مرکا ـ  لوسر  زا  دوخ  بتک  رد  هک  یتایاور  میرک و  نآرق  زا  یتایآ  هب  اـعدا ، نیا  رد  ناـنآ  دومن . هیجوت  و 

متیدـتقا مهّیاب  موجنلاک ، یباحـصا   » ثیدـح دـنا ، هدـش  کسمتم  نادـب  هک  یثیداـحا  نیرتفورعم  زا  یکی  دـنا و  هتـسج  دانتـسا  دـنا ، هدرک 
تسا . متیدتها »

رکذ هب  سپس  میوش و  یم  روآدای  موجن »  » ثیدح هرابرد  ار  تنس  لها  فورعم  ياملع  یمان و  لاجر  ياههاگدید  تسخن ، هلاقم ، نیا  رد 
هک يا  هباحـص  تالاح  حرـش  رب  ارذـگ  يرورم  نایاپ ، رد  و  میهد ؛ یم  رارق  یباـیزرا  دروم  ار  نآ  ناـیوار  هاـگنآ  هتخادرپ و  نآ  ياهدـقن 

تشاد . میهاوخ  دنتسه ، روبزم  ثیدح  لومشم 
باحصا :»  » يوغل يانعم 

مـسا عمج  تسا و  تمزالم  ترـشاعم و  تغل ، رد  هبحُـص  میوش ؛ یم  روآداـی  ار  هبحُـص »  » يوغل ياـنعم  ثحب ، هب  دورو  يارب  زاـغآ و  رد 
دیآ . یم  هباحص  باحصا و  بْحَص و  نآ ، لعاف 

رای بحاص و  نیاربانب ، دوش .» یمن  هتفگ  بحاص  دـشاب ، دایز  وا  تمزالم  هک  یـسک  هب  زج  فرع ، رد  : » دـیوگ یم  تادرفم »  » رد بغار ،
نینچ تسا . هتـشاد  تمزـالم  ترـشاعم و  ترـضح  نآ  اـب  هک  تسا  یـسک  تسا ، تغل  رظن  زا  هملک ، ياـضتقا  هک  هنوـگنآ  ص ـ  ربماـیپ ـ 
هتفگ زین  یمّویف  هک  هنوگنآ  قالطا ، نیا  رد  ِلصا  اریز  درادن ؛ یتوافت  قفانم ، ای  نمؤم  راکهبت ، ای  هتسیاش  رفاک ، ای  هدوب  ناملسم  یـصخش ،

تسا .» هدید  ار  وا  ای  هتشاد و  یتسلاجم  ص )ـ  ربمایپ ـ  ینعی   ) وا اب  هک  تسا  یسک  ، » تسا
یباحص :»  » یحالطصا يانعم 

یتوافتم ياه  هتفگ  یباحـص  فیرعت  رد  دوش . یم  قالطا  ناملـسم  درف  رب  اهنت  یباحـص »  » مان هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  ناثّدـحم  ناـیلوصا و 
وا زا  هتـشاد و  ینالوط  یتسلاـجم  ص ـ  ربماـیپ ـ  اـب  هک  تسا  یـسک  یباحـص  : » هک تسا  نیا  دـنناد  یم  ربتعم  ناـیلوصا  هچنآ  دراد ؛ دوجو 

تلیـضف هـکنآ  یب  هدوـمن ، يو  گـنهآ  اـهنت  هـک  یـسک  فـالخ  رب  تـسا ؛ هدوـمن  ذـخأ  وا  زا  ار  یهلا  تاروتـسد  رماوا و  هدرک و  يوریپ 
دشاب .» اراد  ار  ترضح  نآ  زا  يوریپ  تمزالم و  تسلاجم و 

تسا . یباحص  دشاب » هدید  ار  ص ـ  ربمایپ ـ  هک  یناملسم  ره  : » هک دنا  هدیقع  نیا  رب  ناثّدحم  روهمج 
دنیبن .» ار  وا  دنچ  ره  تسا ؛ یباحص  دنک ، كرد  ار  ترضح  نآ  نامز  هک  یسک  : » هدش هتفگ  و 

هراشا نآ  دروم  ود  هب  اهنت  اجنیا  رد  هک  تسا  هدش  لقن  ینوگانوگ  تارابع  هب  ثیدح  نیا  میریگ ؛ یم  یپ  ار  موجن »  » ِثیدح هرابرد  ثحب 
مینک : یم 

نع ربیوج ، نع  همیرک ، یبأ  نب  نامیلـس  ثیدح  نع  لخدملا )  ) هباتک یف  یقهیبلا  لاق  يواخـسلا ، دـمحم  نیدـلا  سمـش  ظفاحلا  لاق  1 ـ 
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مل ناف  هکرت  یف  دـحأل  رذـعال  هب  ملعلاف  هللا  باتک  نم  متیتوأ  امهم  : » ملـسو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  ساـبع ، نبا  نع  كاـحض ،
هب متذخأ  امّیاف  ءامسلا ، یف  موجنلا  هلزنمب  یباحـصأ  نإ  یباحـصا ، لاق  امف  یّنم  هّنـس  نکت  مل  نإف  هیـضام ، یّنم  ٍهنـسبف  هللا  باتک  یف  نکی 

همحر .» یتّما  فالتخاو  متیدتها ،
ریرج نب  بهو  أبنأ  قیثو ، نب  نسحلا  دمحموبأ  أبنأ  یطامنألا ، یلع  نب  روصنم  حتفلاوبا  انأبنأ  لاق  و  باهـش » دنـسم   » یف یعاضقلا  هاور  2 ـ 

نم موجنلا ، لثم  یباحـصأ  لثم  : » لاق ملـسو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هریره ، یبأ  نع  حـلاص ، یبأ  نع  شمعـألا ، نع  هیبأ  نع  مزاـح  نب 
يدتها .» اهنم  ٍء  یشب  يدتقا 

و هباحـص ، هب  تبـسن  ناشهاگدـید  رد  ناناملـسم ، هک  مینک  یم  يروآداـی  مـیهد ، رارق  یـسررب  دروـم  ار  موـجن »  » ثیدـح هـکنیا  زا  لـبق 
دنا : هتسد  هس  رب  تلادع ، ریغ  تلادع و  هبنج  زا  نانآ  ياهیگژیو 

نانآ دننام  يا  هشیدنا  ّولغ ، هلئـسم  رد  هک  یناسک  زین  و  هیلماک »  » هقرف دننام  دنناد ؛ یم  رفاک  ار  هباحـص  همه  هک  دنا  یناسک  تسخن ، هورگ 
دنراد .

دندقتعم و  دنک ، بیذکت  ار  اهنآ  تایاور  یـسک  هک  دنناد  یمن  زیاج  دنرمـش و  یم  لداع  ار  هباحـص  همه  هک  دنتـسه  یناسک  مود ، هورگ 
تسا ... هدمآ  دیدپ  ناشیا  رد  ص ـ  ادخ ـ  لوسر  اب  ینیشنمه  ببس  هب  تقایل ، نیا  هک 

لها نم  مهلک  هباحصلا  : » تسا هتفگ  مزح  نبا  همولعم .»... هتباث  هباحـصلا  هلادع  : » دیوگ یم  بیطخ  نمتؤم .» هقث  مهلک  : » دیوگ یم  ینَُزم 
دنا . هدرک  حیرصت  عوضوم  نیا  هب  زین  نارگید  یلازغ و  ریثا و  نباو  ربلادبع  نبا  و  ًاعطق .» هّنجلا 

هدرک حیرـصت  نادـب  نانآ  ناگرزب  زا  یعمج  هک  هچنآ  یلو  دـنا ، هدرک  عامجا  ياعدا  انعم  نیا  رب  هباصالا ، )»  » رد  ) رجح نبا  دـننام  یخرب 
دنک . یم  در  ار  هتفگ  نیا  دنا ،

هباحـص دـنا  هتفگ  هلزتعم  و  دـنا ؛ هباحـص  ریغ  دـننام  نانآ  هدـش  هتفگ  و  دـنراد ؛ داقتعا  هباحـص  تلادـع  هب  تیرثکا ، : » تسا هتفگ  بجاح 
دنا .» هتشاد  گنجرس  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هک  یناسک  رگم  دنلداع 

 ... نارگید یناکوش و  یلبنح و  دامع  نباو  ناهرب ، )»  » حراش  ) يرزام ینازاتفت و  دعس  دننام  ّتنس  لها  ناگرزب  زا  یعمج  موس ؛ هورگ  اما 
خیش و  یلبقم ، خیش  و  اضردیشر ، دمحم  دیس  يولعلا و  لیقع  نب  دمحم  دیس  و  هدبع ، دمحم  خیـش  و  هّیروبا ، دومحم  خیـش  نارّخأتم ، زا  و 
لداع ریغ  لداع و  يدارفا  نانآ  نایم  رد  دنتـسین و  هابتـشا  اطخ و  زا  ِراـنک  رب  هباحـص  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  یعفارلا و ... قداـص  یفطـصم 

تسا . هعیش  هاگدید  نامه  ًاقیقد  نیا  و  دراد ، دوجو 
نمؤم و قساف و  لداع و  يدارفا  ياراد  مدرم ، ریاس  دـننام  زین  هباحـص  هک  دـنراد  رظن  قافتا  دنتـسه و  ور  هناـیم  یهورگ  ریخا ، هتـسد  سپ 
زا نانآ  يرانک  رب  بجوم  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  یلو  تسا ، راختفا  نانآ  يارب  دنچ  ره  ص ،ـ  ربمایپ ـ  اب  تبحاصم  ینیـشنمه و  دنا و  قفانم 

هدرک دای  دـنا ، هتـشاد  قافن  هبنج  هک  يا  هباحـص  زا  يدایز  دراوم  رد  زین  دـیجم  نآرق  دـنک . یفن  نانآ  زا  ار  اهیتشز  دوش و  هابتـشا  اـطخ و 
دراد . دوجو  نانآ  زا  یخرب  شهوکن  تّمذم و  رد  ص ـ  مرکا ـ  لوسر  زا  يدایز  تایاور  نینچمه  تسا و 

ّتنس  لها  نایاوشیپ  هاگن  رد  موجن ، ثیدح 
دنیوگ : یم  هچ  موجن »  » ثیدح صوصخ  رد  نانآ  ناگرزب  ّتنس و  لها  ثیدح  همئا  مینیبب  کنیا 

یف نیملـسملا  دیـس  مالـسالا ، خیـش  : » دـیوگ یم  وا  هرابرد  یبهذ  هک  تسا  یلبنح  بهذـم  سیئر  هک  يو  م 241 ه : ).ـ  ) لبنح نب  دـمحا 
تایفو ظافحلا ، هرکذـت  هیعفاش ، تاقبط  ءایلوالا ، هیلح  دادـغب ، خـیرات  دـننام  یلاـجر  مجاـعم  رد  يو  تـالاح  هجحلا .»... ظـفاحلا  هرـصع ،

تسا . هدمآ  هرهازلا  موجنلاو  بهذلا ، تارذش  نایعألا ،
همادق نبا  و  ریبحتلا ) ریرقتلا و   ) دوخ باتک  رد  جاحلاریما  نبا  هلمج  زا  يا ، هدع  دـناد و  یم  حیحـص  ریغ  یثیدـح  ار  موجن »  » ثیدـح يو ،

دنا . هدروآ  ار  لبنح ) نب  دمحا   ) وا رظن  ریرحتلا ،» حرش  یف  ریسیتلا   » بحاص و  بختنملا »  » رد
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نـسح ربعلا و  هّیعفاش ، تاقبط  نانجلا ، هآرم  ناـیعألا ، تاـیفو  ناـبحاص  هلمج  زا  مجاـعم ، باـبرا  م 264 ه : ).ـ ، ) یعفاش درگاـش  ینزملا ،
دناد . یمن  حیحص  ار  موجن »  » ثیدح ینزم ، تسا . هدرک  یقلت  ادخ  نید  رصان  ار  وا  یعفاش  و  دنا . هدرک  دای  وا  زا  هرضاحملا ،

نازیم ناهبـصا و  خیرات  بهذلا ، تارذش  ظافحلا ، هرکذـت  بیطخلا ، خـیرات  لثم  یلاجر  مجاعم  زا  یـضعب  هک  م 292 ه : ).ـ  ) راّزب رکبوبا 
دنا . هدروآ  ار  وا  لاح  حرش  لادتعالا 

تسا . هتشاد  نایب  ار  نآ  فعض  هوجو  هداد و  رارق  هشدخ  حدق و  دروم  ار  موجن »  » ثیدح مه  راّزب 
هآرم بهذـلا و  تارذـش  ظافحلا ، هرکذـت  هلمج : نآ  زا  تسا ؛ مجاـعم  باـبرا  رایـسب  شیاتـس  حدـم و  دروم  وا  م 365 ه : ).ـ  ) يدـع نبا 

نانجلا .
تایلعج فیعـض و  ناثدحم  یفرعم  باتک  نآ  عوضوم  هک  لماکلا )  ) دوخ باتک  رد  ار  موجن »  » ثیدـح ناطق ، نبا  هب  فورعم  يدـع ، نبا 
دیناسا لاجر  رد  هشدـخ  اب  يو  تسا . هدروآ  یبیـصن » يرَزَج  هزمح   » و یـضاق » یمـشاه  دـحاولادبع  نب  رفعج   » لاح حرـش  رد  تساهنآ ،

تسا . هداد  رارق  حدق  دروم  ار  ثیدح  نیا  دنس  تسا ، ناثّدحم  يافعض  هرمز  رد  هک  یبیصن » هزمح   » هلمج زا  موجن »  » ثیدح
بتک بیطخلا و  خیرات  رصتخملا ، نایعألا ، تایفو  ظافحلا ، هرکذت  رد  تسا و  ناثدحم  ناگرزب  زا  يو  م 385 ه : ).ـ  ) ینطقراد نسحلاوبا 

هرهد .» ماما  هدحو و  جیسن  هرصع و  دیرف  ناکو  : » دیوگ یم  وا  هرابرد  ریثک  نبا  هلمج ، زا  هدش ؛ دای  وا  زا  رگید 
بلطم نیا  و  تسا ؛ هتسناد  فیعـض  یتیاور  ار  نآ  هدرک و  لقن  کلام ) بئارغ   ) دوخ باتک  رد  ار  موجنلاک » یباحـصا   » ثیدح ینطقراد ،

تسا . هدرک  لقن  يو  زا  ینالقسع  رجح  نبا  ار 
تسا . هدمآ  نازیملا  ناسلو  سورعلا  جات  نایعألا ، تایفو  ربعلا ، بیطلا ، حفن  ياهباتک  رد  يو  لاح  حرش  م 456 ه : ).ـ  ) مزح نبا 

عوضوم نیا  تسا ؛ هدومن  یقلت  یلعج  یثیدح  ار  نآ  تسا و  هدرک  نآ  نالطب  هب  مکح  هدومن و  بیذکت  ار  موجن »  » ثیدح مزح ) نبا   ) وا
دنا . هدروآ  يو  زا  ناّیحوبا  هلمج  زا  یهورگ  ار 

. هدش لقن  ظافحلا  هرکذت  نایعألا و  تایفو  هرهازلا ، موجنلا  ربعلا ، هیعفاشلا ، تاقبط  بهذلا ، تارذش  رد  يو  تالاح  م 458 ه : ).ـ  ) یقهیب
فیعـض یثیدـح  ار  موجنلاک » یباحـصا   » ثیدـح لخدـملا )  ) دوخ باتک  رد  يو  تسا ، هدرک  لقن  وا  زا  ینالقـسع  رجح  نبا  هک  هنوگنآ 

تسا . هتسناد 
... ظافحلا و هرکذـت  رـصتخملا ، نانجلا ، هآرم  نایعألا ، تایفو  دـننام  مجارت  بتک  بلغا  رد  يو  تالاح  حرـش  م 463 ه : ).ـ  ) ربلادـبع نبا 

دراد . دوجو 
تسا . هتسناد  شودخم  ار  تیاور  يدنس  هبنج  دنس ، لاجر  زا  یکی  ناونع  هب  نیصغ  نب  ثراح  رد  هشدخ  داریا  اب  يو 

هرکذـت نایعألا ، تاـیفو  ءاـبدالا ، مجعم  رد  هلمج  زا  تسا ؛ هدـش  داـی  ناوارف  مارتحا  اـب  يو  زا  لاـجر  بتک  رد  م 571 ه : ).ـ  ) رکاـسع نبا 
هفینح . یبا  دیناسم  عماج  ورشبلا  رابخا  یف  رصتخملا  هیعفاشلا ، تاقبط  نانجلا ، هآرم  مالسالا ، لود  ظافحلا ،

تسا . هدش  روآدای  ار  موجنلاک » یباحصا   » ثیدح فعض  لماک ، تحارص  اب  هدمآ  يوانم  هتفگ  رد  هک  هنوگنآ  رکاسع ) نبا   ) يو
ش 1 ثیدح ، مولع  همانلصف  یلالج -  سابع  م 597 ه .ـ  ) يزوج نبا 

یسانشرون

. دزادرپیم هدام  اب  نآ  شنکمهرب  نآ و  صاوخ  رون و  یـسررب  هب  هک  تسا  کـیزیف  زا  ياهخاـش  رون ، کـیزیف  اـی  کـیتپا  [ 1 ،] یسانشرون
دزادرپیم . یسیطانغمورتکلا  جاوما  زمرق  ریز  شفنب و  ءاوام  یئرم ، هزوح  هعلاطم  هب  یسانشرون 

هچخیرات  1
یسدنه یسانشرون   2
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یجوم یسانشرون   3
یمتناوک یسانشرون   4

سیوناپ  5
، ندش هدید  ندـید و  ثعاب  نآ  باتزاب  دـباتیم و  ایـشا  تمـس  هب  مشچ  زا  رون  هک  دوب  نیا  رب  هدـیقع  ناتـساب  نانوی  رد  هچخیرات  عبانم   6

دندرک شالت  کیرات  کقاتا  ای  ینزوسخاروس  يروئت  زا  هدافتـسا  اب  دالیم  زا  شیپ  �هدس 5 و 4  رد  [ 2  ] سدیلقا وطسرا و  يزوم ، . دوشیم
هدش ي باتزاب  ریوصت  ات  دندادیم  رارق  تامهمین  ياهحفص  ینزوس  خاروس  ياهنیبرود  تشپ  رد  اهنآ  دننک . تباث  ار  هیرظن  نآ  فالخ 

اما [ 4 .] درک هدافتـسا  ياهناخکیرات  نیبرود  زا  دوخ  ياهشیامزآ  رد  سویمتنآ  يدالیم ، مشـش  نرق  رد  [ 3 .] دوش هدـید  مشچ  اب  نآ  يور 
رد تشون و  یسانشرون  هراب  رد  يا  هلاسر  هک  دوب  يدالیم ، مهدزای  / يرجه مجنپ  يهدس  رد  ، رون کیزیف  ای  یسانشرون  ملع  ردپ  مثیه  نبا 

کیراـت کـقاتا  ماـن  هب  ياهلیـسو  زا  دوخ  یگتفرگ  دیـشروخ  تادـهاشم  رد  داد و  شرتـسگ  ار  ینزوس  خاروـس  نیبرود  يروـئت  تیاـهن 
، رون صاوخ  یـسررب  تهج  شیاهشیامزآ  رد  ياهناخکیرات  نیبرود  ینزوس و  خاروس  نیبرود  زا  راـبنیتسخن  يارب  وا  [ 5 .] درک هدافتسا 

[6 . ] درک یفرعم  ناهج  هب  ار  نآ  دومن و  هدافتسا 
هیرظن نیا  دـنکیم . يدـنب  لدـم  تسار  طخ  کی  رد  هدـنوش  رـشتنم  وترپ  کی  تروص  هب  رون  یـسدنه  یـسانشرون  یـسدنه  یـسانشرون 

. دیامن فیصوت  یبوخ  هب  ار  حوطس  زا  رون  باتزاب  رون ، تسکش  لثم  رون  ياهیگژیو  زا  يرایسب  تساهتسناوت 
نیا زا  ياهنومن  هک  داد  رارق  هعلاطم  دروم  یـسدنه  رون  دـید  اـب  ار  اـهنآ  ناوتیمن  رگید  هک  دـنراد  دوجو  ییاههدـیدپ  یجوم  یـسانشرون 

زا هدافتـسا  اب  یبوخ  هب  رون  راتفر  هک  دش  صخـشم  لوسکام  ياهراک  اب  روظنم  نیا  هب  دشابیم . رون  لخادـت  یگدنـشاپ ، شارپ ، اههدـیدپ 
. تسا فیصوت  لباق  یسیطانغمورتکلا  جوم  کی 

ادیوه ار  دوخ  یلـصا  تیهام  رون  زونه  مه  زاب  دوب  هدش  ماجنا  یـسانشرون  هنیمز  رد  هک  ییاهتیقفوم  همه  دوجو  اب  یمتناوک  یـسانشرون 
نیا رد  يدیدج  ياهههبج  یسانشرون  هزوح  رد  نآ  دربراک  دش و  ماجنا  یموتناوک  کیناکم  هنیمز  رد  هک  ییاهتفرشیپ  اب  اما  دوب . هدرکن 
رون هک  دش  نآ  رب  کیزیف  نادنمـشناد  داقتعا  هک  تفای  همادا  ییاج  ات  عوضوم  نیا  دـش . هدـهاشم  رون  زا  ياهزات  ياهدومن  هدوشگ و  ملع 
رون زا  بوخ  اتبـسن  بیرقت  کی  دوشیم  هتخادرپ  نآ  هب  کیـسالک  ياـهيروئت  رد  هک  هچنآ  تسا و  یمتناوک  ـالماک  دوجوم  کـی  اـتاذ 
لدم نیرتقفوم  هزورما  دندشیمن . یـسررب  نیا  زا  شیپ  هک  دندش  فیـصوت  ینیب و  شیپ  ییاههدـیدپ  دـیدج  يدـنب  لدـم  نیا  رد  تسا .

. تسا یموتناوک  یسانشرون  لدم  رون  فیصوت  يارب 
رون هاگشیامزآ  رد  رزیل  ندیبات 

گنهرف . » تسا یسیلگنا  رد   optics ياج هب  یسراف  بدا  نابز و  ناتـسگنهرف  بوصم  ياههژاو  زا  یـسانشرون  الاب ↑  هب  شرپ  سیوناپ 
دنفسا 1390. رد 29  هدشینیبزاب  یسراف . بدا  نابز و  ناتسگنهرف  ات 1385 .»  1376 ناتسگنهرف : بّوصم  ياههژاو 

.Campbell, Film and cinema spectatorship, 114 ↑ الاب هب  شرپ 
.27 لاتیجید ، یساکع  يامنهار  داریمرخ ، الاب ↑  هب  شرپ 

.Crombie, Science, Optics and Music, 205 ↑ الاب هب  شرپ 
. یساکع هچخیرات  هاوخریخ ، الاب ↑  هب  شرپ 

Driggers, Ronald G. (ed.) (2003). عباــنم . Krebs, Groundbreaking Scientific, 20 ↑ ـــالاب هــب  شرپ 
.Encyclopedia of Optical Engineering. New York: Marcel Dekker. 3 vols

همئا یموجن  ثحابم 
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هدـیمان نآرق  رـسفم  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  ( 16/ لحن ") ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َکـَْیلِإ  اـْنلَْزنَأَو   " هیآ رد  دـنوادخ 
ییادج نآ  زا  هاگچیه  هک  هدیمان  نآ  رـسفم  نآرق و  اب  نراقم  ار  شیوخ  تیب  لها  نیلقث  فورعم  ثیدح  رد  زین  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا ؛

یتاراشا دنربخاب  نآرق  زومر  یقیقح و  ریسفت  زا  هک  یناسک  ناونع  هب  ع )  ) تیب لها  ایآ  هک  دوش  لاوس  نیا  تسا  نکمم  لاح  دریذپ . یمن 
؟ ریخ ای  دنا  هتشاد  نآرق  یملع  تاراشا  دوجو  هب 

نادنمـشناد زا  هتـسد  نآ  هب  یعطاق  خـساپ  نآرق و  یملع  زاجعا  تحـص  رد  يرگید  دـییات  دومن  تباث  ار  بلطم  نی  ناوتب  هک  یتروص  رد 
هک متفای  تسد  ناماما  یخرب  زا  يدنسلا  حیحـص  تایاور  هب  روظنم  نیدب  دوب . دهاوخ  دنا , نآرق  زاجعا  زا  دعب  نیا  رکنم  هک  ینآرق  مولع 

. تسا نآرق  رد  موجن و ... یسانش و  نیمز  ياه  هنیمز  رد  یملع  قیاقح  دوجو  هاوگ  یتسار  هب 
ُرَبَخ َو  ْمُکَدـَْعب  ْنَم  ُرَبَخ  َو  ْمُکَْلبَق  ْنَم  ُرَبَخ  َو  ْمُکُرَبَخ  ِهِیف  ُّراَْبلا  ُقِداَّصلا  َوُه  َو  َُهباَتِک  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  َراَّبَْجلا  َزیِزَْعلا  َّنِإ  مالـسلا :) هیلع  ) قداص ماـما 

ج2,ص559) یفاک , .) ُْمْتبَّجَعََتل َِکلَذ  ْنَع  ْمُکُِربُْخی  ْنَم  ْمُکاَتَأ  َْول  َو  ِضْرَْألا  َو  ِءاَمَّسلا 
امش و ربخ  نآ  رد  تسا , راکتسرد  وگتـسار و  وا  هک  یلاح  رد  درک  لزان  امـش  رب  ار  دوخ  باتک  ریذپان  تسکـش  ردتقم و  يادخ  همجرت :

ربخ نآ  زا  ار  امش  دمآ و  یم  یسک  هچنانچ  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  ربخ  دنیآ و  یم  امش  دعب  هک  تسا  یناسک  ربخ  امش و  ناینیـشیپ  ربخ 
. دیدرک یم  بجعت  دادیم ,

نیمز یموجن و  یقیاقح  میرک  نآرق  رد  هک  دهد  یم  ناشن  ینـشور  هب  روکذم  تیاور  هک  تسا  نیا  دسر  یم  هدـنراگن  نهذ  هب  هک  هچنآ 
نامسآ و زا  یقیاقح  نآرق  رد  دنیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  اریز  دنا ؛ هدوب  ربخ  یب  نآ  زا  ناینیـشیپ  هک  دراد  دوجو  یـسانش 

بجعت تخاس  یم  ربخ  اب  قیاقح  نیا  دوجو  زا  ار  امـش  دمآ و  یم  تشاد و  یفاک  یهاگا  ملع و  هک  یـسک  رگا  هک  تسا  هدش  نایب  نیمز 
نآرق رد  دننک و  یم  ادیپ  یهاگآ  نآ  زا  مولع  تفرـشیپ  رثا  رد  ناگدنیآ  ای  یهلا  يایلوا  هک  یمولع  هب  تسا  يا  هراشا  نیا  و  دـیدرک !  یم 

. تسا دوجوم 
یم نآرق  یملع  تاراـشا  هک  تسا ؛ هدـش  هراـشا  نآرق  ناـیاپ  یب  ياهیتفگـش  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنموم  ریما  زا  رگید  یتیاور  رد 

. دور رامش  هب  اه  یتفگش  نیا  قیداصم  زا  یکی  دناوت 
: عبنم ) ِهب اَّلِإ  ُتاَُملُّظلا  ُفَشُْکت  َال  َو  ُُهِبئاَرَغ  یِضَْقنَت  َال  َو  ُُهِبئاَجَع  یَنْفَت  َال  ٌقیِمَع  ُُهنِطَاب  َو  ٌقِینَأ  ُهُرِهاَظ  َنآْرُْقلا  َّنِإ  مالسلا :) هیلع  ) یلع نانموم  ریما 

( هغالبلا جهن 
دهاوخن فرطرب  نآ  هلیـسو  هب  زج  اهتملظ  دریذـپ و  یمن  نایاپ  نآ  ياهتفگـش  بیاجع و  دراد , قیمع  ینطاب  ابیز و  يرهاـظ  نآرق  همجرت :

. دش
: دندومرف دش  لاوس  نآرق  توارط  یگزات و  تلع  زا  هک  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد 

َنود ٍساِنل  الو  ٍنامَز ،  َنود  ٍنامِزل  ُْهلَعجَی  مل  یلاعتو  َكرابت  َهّللا  َّنأل  ًۀَضاضَغ :؟  ّالإ  ِسرَّدلاو  ِرشَّنلا  یَلع  ُدادزَی  ِنآرقلا ال  ُلاب  ام  َلئُـس :  اّمل 
( راونألاراحب ) ِۀَمایِقلا ِموَی  یلإ  ٌّضَغ  ٍموَق  ِّلُک  دنِعو  ٌدیدَج ،  ٍنامَز  ِّلک  یف  وُهف  ٍسان ، 

نآ توارطو  یگزاترب  دوش ،  یم  ثحب  هدـناوخ و  رتشیب  هچ  ره  نآرق  هک  تسا  يرـس  هچ  دـش : لاؤس  مالـسلاهیلع  قداـصماما  زا  همجرت :
زا تس .  اهدادـن  رارق  صاخ  یمدرم  صاخ و  ینامز  يارب  اهنت  ار  نآ  یلاعت ،  كراـبت و  دـنوادخ  نوچ  دومرف : ترـضح  دوشیم ؟ هدوزفا 

 . تسا توارطاب  هزات و  تمایق ،  زور  ات  یمدرم ،  ره  يارب  ینامز و  ره  رد  ور ،  نیا 
دوـجو کـش  یب  تسا . هدـش  هدرمـش  نورق  یط  رد  اهلـسن  همه  يارب  نآ  توارط  یگزاـت و  نآرق , يریذـپان  هنهک  لـلع  تیاور ؛ نـیا  رد 
هدرمش اهرـصع  مدرم  يارب  نآرق  یگزات  لیالد  نیرتمهم  زا  دناوت  یم  دوش  یم  فشک  مولع  تفرـشیپ  رثا  رد  هک  نآرق  رد  یملع  تاراشا 

. دوش
 : هک تسا  ینیماضم  ياراد  نآرق  درک  يریگ  هجیتن  ناوتیم  تایاور : نیا  قبط  یلک  روط  هب 
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. تسا نایاپ  یب  ياه  یتفگش  ياراد  نآرق  -1
دنازیگنا یم  رب  ار  ناسنا  یتفگش  اهنآ  زا  یهاگآ  -2

. دنا هتشادن  نیشیپ  ياهلسن  هک  تشاد  دنهاوخ  نآرق  تایآ  زا  یمهف  نوگانوگ  ياهلسن  -3
تسا دیدج  تافاشتکا  مولع و  زا  يرادروخرب  تسا , ناینیشیپ  هب  تبسن  ام  رصع  مدرم  توافتم  مهف  بجوم  هک  یلماوع  زا  یکی  حیـضوت :

, یـسانش میلقا  یـسانش , نیمز  موجن , فلتخم  ثحابم  رد  قیقد  یتاراشا  يواـح  نآرق  اریز  تسا . هدرک  هنیمز  نیا  رد  یناـیاش  کـمک  هک 
. تسا یمیش و ... کیزیف , یسانش , هرشح  یسانش , هایگ 

بسن  ینامیا  یلع  ملق : هب 

بالرطسا تعاس و  هنیشیپ 

تعاس هچخیرات 

. تسا هدافتـسا  دروم  مهدزناـپ  نرق  زا  لقادـح  یتعاـس )  24  ) شنیوـن مرف  اـب  تعاـس  تسا . ناـمز  يریگ  هزادـنا  يارب  يا  هلیـسو  تعاـس 
هزورما هک  دنا  هتـشاذگ  ياجب  دوخ  زا  یعادبا  دروم  دنچ  مود » يروطارپما  رـصع  رد   » اه یلباب  دالیم ، زا  لبق  نرق  شـش  دودـح  : هچخیرات
رامـشب اه  یلباب  ياهراگدای  زا  تعاس ، يارب  هیاپ 60  ددع  نییعت  هتفه و  زور  تفه  نتـشاد  موسرم  تساهروشک .  هیلک  هدافتـسا  دروم  زین 

هیاپ ار  ددع  نیا  اذل ، تسا .  میسقت  لباق   30  ، 20  ، 15  ، 10  ، 6  ، 5  ، 3  ، 2 دادعا 1 ،  هب  ددع 60  نوچ  دنتـشاد  هدیقع  اه  یلباب  دوریم . 
اه یلباب  ياهراک  زا  زا 60 » یبرضم   » هجرد هب 360  هریاد  يدنب  میسقت  نینچمه  دنداد .  رارق  تعاس  يدنب  میـسقت  يانبم  هتفرگ و  رظن  رد 

تعاس هنامز ، شناد  هبرجت و  هب  هجوت  اب  مایا ، تقو و  نتـسناد  يارب  رـشب  هتـشذگ  رد  هک  مینادب  تسین  دب  : یئادـتبا تاعاس  عاونا  دـشابیم .
یتعاس میدـق  نایرـصم  : يا هیاس  تعاس  زا : هدـش  یم  تراـبع  اـهنآ  نیرتمهم  هک  تسا ، هداد  رارق  هدافتـسا  دروم  هدرک و  عارتخا  ار  یئاـه 

یقفا بوچ  هعطق  کی  يوررب  يدومع  بوچ  يا  هعطق  هیاس  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  تعاس  نیا  . دـنتفگیم يا  هیاس  تعاس  نا  هب  هک  دـنتخاس 
، تعاس عون  نیا  رد  . دش عارتخا  نایرـصم  طسوت  زین  یبا  تعاس  یبآ : تعاس  saate aabi دنتفرگ . یم  هزادنا  نا  اب  ار  نامز  دـتفا و  یم 
زا هرطق  هرطق  بآ  دندرکیم ك  رپ  بآ  اب  ار  راد  خاروس  جردم  فرظ  لخاد  هک  بیترت  نیاب  هدشیم ، هدافتسا  بآ  تخاون  کی  نایرج  زا 

تعاس رد   : یباتفآ تعاس  aftabi تسا .  هدشیم  مولعم  يدودح  ات  نامز  یجورخ ، بآ  رادقمب  هجوت  اب  و  هدیکچ ، یم  کچوک  خاروس 
نیا هب  همادا  رد  ) هدـیدرگیم مولعم  نامز  هلیم ، نآ  هیاس  يریگ  هزادـنا  اب  تسا  هدـشیم  بصن  یقفا  حطـس  رب  يدومع  يا  هلیم  يدیـشروخ ،
نایم هک  هدشیم  لیکشت  مه  هب  هدیبسچ  يا  هشیش  بابح  ود  زا   : يا هسام  ای  ینش  تعاس  saate sheni میزادرپ .) یم  رتشیب  تعاس  عون 

ار فرظ  دعب  . دوش عمج  نییاپ  بابح  هب  الاب  بابح  زا  جـیردتب  اهنـش  ات  دـندرکیم ، هیبعت  هسام  ای  نش  ندـش  در  يارب  یکیراب  خاروس  نآ ،
صخـشم نامز  یبیرقت  دودح  اهبابح ، رد  اه  نش  هدش  اجباج  تاعفد  دادعت  ندـش  مولعم  اب  دـشیم .  رارکت  لمع  نامه  دـندرکیم و  هنوراو 

ار نامز  نآ  ندش  هاتوک  عمش و  نتخوس  اب  دش و  یم  جردم  عمش  هندب  تعاس ، عون  نیا  رد  : یعمش تعاس  saate shaami دیدرگیم .
، يا هـنزو  یکیناـکم ، رت  قـیقد  ياـهتعاس  جـیردتب  يرـشب ، شناد  مـلع و  تفرــشیپ  اـب  تعاـس : رتدـیدج  لاکــشا  دـندرک . یم  هبــساحم 

تهج رنف  زا  ناسنا  هدافتـسا  نامز  زا  اصوصخم " . دنتفرگ ار  يا  هسام  یباتفآ و  ، یبآ ياهتعاس  ياج  يرتویپماک  راد و  يرطاب  یقرب ، ، رادرنف
روطب همه  يارب  نامز  قیقد  شجنـس  دنتـسه ، لصتم  رامـش  هیناث  یتح  هقیقد و  رامـش و  تعاس  هب  هک  راد ، هنادند  ياه  خرچ  نتخادـنا  هار 

 . دش هتخاس  یناملآ  رفنکی  طسوت  هدوب ، تخمز  اتبـسن " هک  ینهآ ، یچم  تعاس  نیلوا  مهدزناش  نرق  لیاوا  رد  دیدرگ . ریذپ  ناکما  هداس 
دوـجوب فـیرظ  یچم  ياـهتعاس  نتخاـس  ناـکما  ، کچوکرایــسب ياـه  هنادــند  خرچ  رنف و  زا  هدافتــسا  اــب  مهدــجه  نرق  رخاوا  اهدــعب 

ياهلاس 1865 نیب  دش . هتخاس  دعب » هب  ياهلاس 1790  زا   » سیئوس روشک  رد  ، يزورما ياهتعاس  هیبش  یچم  ياهتعاس  نیلوا  هکیروطب  ، دمآ
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تعاس 1/12 عافترا  دیدرگ  بصن  هسنارف  رد  ریپ  نس  ياسیلک  رد  ، ناهج يراوید  تعاس  نیرت  میـسج  نیرت و  میجح  نیرتگرزب ، ات 1868 
تعاس نیرت  فیرظ  ، تعاس نیرتگرزب  لباقم  رد  . هتفای لیکـشت  هعطق  زا 90000  هک  هدوب  رتـم  شتماخـض 7/2  رتم و  نآ 09/6  ضرع  رتم 

قیقد فیرظ و  رایـسب  ياـهتعاس  هتخاـس  رداـق  ار  ناـسنا  يزورما ،  يژوـلونکت  نیوـن : ياـه  تعاـس  دراد . رطق  رتـم  یلیم  طقف 98/0  اـیند 
ياهنامز زا  اهناسنا  یگدـنز  رب  نآ  ریثات  اهلصف و  یلاوت  یباتفآ : تعاس  دزاسب . یمتا  یتح  ،و  يرتویپماک یکینورتکلا ، مامت  یکیناـکم 

دوب و نامز  يریگهزادنا  شجنس و  میوقت  یلـصا  عوضوم  درک . لیدبت  گرزب  ياهندمت  رد  ناسنا  یلـصا  يزاین  هب  ار  میوقت  شناد  رود ،
تخاس �هشیدنا  بش  زور و  رارکت  نامسآ و  رد  دیشروخ  روضح  دومنیم . مهم  رایسب  نآ  نامز  نتشاد  زور و  تدم  نتـسناد  نایم  نیا  رد 

اب دـش و  هتخاس  اهتعاس  نیلوا  ناونع  هب  یباتفآ  ياهتعاس  بیترت  نیا  هب  درک و  داـجیا  ناـسنا  رد  ار  ناـمز  شجنـس  يارب  رازبا  نیتسخن 
لبق لاس  هب 5000  اهتعاس  نیا  تمدق  تودوره  ياههتـشون  ساسارب  . درک يرتشیب  تفرـشیپ  ینامـسآ  �هرک  ییاراک  زا  ناسنا  رتهب  كرد 

. دنتسیزیم نیرهنلانیب  �هقطنم  رد  هک  یماوقا  دهدیم ، تبسن  اهینادلک  اهيرموس و  هب  ار  رازبا  نیا  تخاس  وا  ددرگیمرب و 
ردنامیـسکنآ دش ، اهنآ  جاور  ثعاب  درک و  هجوت  یباتفآ  ياهتعاس  يرظن  تابـساحم  هب  هک  یـسک  نیتسخن  دوجوم  كرادـم  يانبم  رب 

. تفای شرتسگ  نانوی  يروطارپما  فلتخم  طاقن  رد  یباـتفآ  ياـهتعاس  هک  دوب  نارود  نیا  رد  دوب . دـالیم  زا  شیپ  نرق 6  رد  هیطلم  لها 
ار يورک  یباـتفآ  تعاـس  نیتسخن  سوسورب  ماـن  هب  ینادـلک  یـسانشهراتس  دـالیم  زا  شیپ  لاـس  دودـح 340  رد  نانوی ، ندـمت  زا  جراـخ 

يدنبمیسقت کی  بسح  رب  نامز  نداد  ناشن  رب  هوالع  هک  دوب  عقاو  ياهرکمین  نورد  صخاش  باذج  یباتفآ  تعاس  نیا  رد  درک . یحارط 
. درکیم صخشم  ار  اهلصف  زین  هیاس  يادنلب  زور ، لوط  �هتعاس   12

صخـشم ار  رظاـن  راـهنلا  فصن  زا  ار  دیـشروخ  رذـگ  اـهنت  تساهدوب ، زین  ماوقا  نیا  زا  شیپ  یتح  دـیاش  هک  یباـتفآ  ياـهتعاس  نیتسخن 
رد دنتخاس . ار  يدومع  یباتفآ  ياهتعاس  هنومن  نیلوا  دـنداد و  شرتسگ  ار  تعاس  نیا  اهيرموس  تسا . یعرـش  رهظ  نامه  هک  درکیم 
نآ يدنبمیـسقت  هک  دزادـنایم  ياهحفـص  رب  ياهیاس  يدومع  صخاش  کی  تسا ، یباتفآ  ياـهتعاس  عون  نیرتهداـس  هک  اـهتعاس  نیا 

. دجنـسیم نامـسآ  رد  دیـشروخ  ناـکم  زا  هدافتـسا  اـب  ار  ناـمز  هـک  تـسا  ياهلیــسو  یباـتفآ  تعاـس  تـسا . زور  ياـهتعاس  رگناـشن 
هحفــص يور  زورهنابــش  ياـهتعاس  دراد و  رارق  ياهحفــص  يور  هـک  تساهدـش  هتخاـس  ياهـلیم  زا  یباـتفآ  تعاـس  عوـن  نیرتلوـمعم 

ار تعاس  دوشیم و  اجهباج  هحفـص  يور  مه  هلیم  �هیاس  ناکم  دوشیم ، ضوع  نامـسآ  رد  دیـشروخ  ناکم  یتقو  دناهدش . يراذـگهناشن 
. دهدیم ناشن 

ياهلیم زا  یباتفآ  تعاس  عون  نیرتلومعم  دجنسیم . نامسآ  رد  دیشروخ  ناکم  زا  هدافتـسا  اب  ار  نامز  هک  تسا  ياهلیـسو  یباتفآ  تعاس 
رد دیـشروخ  ناکم  یتقو  دـناهدش . يراذـگهناشن  هحفـص  يور  زورهنابـش  ياهتعاس  دراد و  رارق  ياهحفـص  يور  هک  تساهدـش  هتخاس 

دهدیم . ناشن  ار  تعاس  دوشیم و  اجهباج  هحفص  يور  مه  هلیم  �هیاس  ناکم  دوشیم ، ضوع  نامسآ 
هچخیرات  1

مدرم گنهرف  رد  یباتفآ  ياهتعاس   2
یباتفآ تعاس  تقد   3
هتسباو ياهراتسج   4

سیوناپ  5
عبانم  6

رد ناسنا  یلـصا  يزاین  هب  ار  میوقت  شناد  رود ، ياهنامز  زا  اهناسنا  یگدـنز  رب  نآ  ریثأت  اـهلصف و  یلاوت  هچخیراـت  نوریب  هب  دـنویپ   7
نامز نتشاد  زور و  تدم  نتسناد  نایم  نیا  رد  دوب و  نامز  يریگهزادنا  شجنـس و  میوقت  یلـصا  عوضوم  درک . لیدبت  گرزب  ياهندمت 
ناسنا رد  ار  نامز  شجنس  يارب  رازبا  نیتسخن  تخاس  �هشیدنا  بش  زور و  رارکت  نامسآ و  رد  دیـشروخ  روضح  دومنیم . مهم  رایـسب  نآ 
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ینامـسآ �هرک  ییاراـک  زا  ناـسنا  رتهب  كرد  اـب  دـش و  هتخاـس  اـهتعاس  نیلوا  ناونع  هب  یباـتفآ  ياـهتعاس  بیترت  نیا  هب  درک و  داـجیا 
هب ار  رازبا  نیا  تخاـس  وا  ددرگیمرب و  لـبق  لاـس  هب 5000  اهتعاس  نیا  تمدـق  تودوره  ياههتـشون  ساسارب  درک . يرتشیب  تفرـشیپ 
هب هک  یـسک  نیتسخن  دوجوم  كرادم  يانبم  رب  [ 1 .] دنتـسیزیم نیرهنلانیب  �هقطنم  رد  هک  یماوقا  دهدیم ، تبـسن  اهینادلک  اهيرموس و 

نیا رد  دوب . دالیم  زا  شیپ  نرق 6  رد  هیطلم  لها  ردنامیـسکنآ  دش ، اهنآ  جاور  ثعاب  درک و  هجوت  یباتفآ  ياهتعاس  يرظن  تابـساحم 
لاس دودـح 340  رد  نانوی ، ندـمت  زا  جراخ  [ 2 .] تفای شرتسگ  ناـنوی  يروتارپما  فلتخم  طاـقن  رد  یباـتفآ  ياـهتعاس  هک  دوب  نارود 

باذـج یباـتفآ  تعاـس  نیا  رد  درک . یحارط  ار  يورک  یباـتفآ  تعاـس  نیتـسخن  سوسورب  ماـن  هب  ینادـلک  یـسانشهراتس  دـالیم  زا  شیپ 
زین هیاس  يادـنلب  زور ، لوط  �هتعاـس  يدنبمیـسقت 12  کـی  بسح  رب  ناـمز  نداد  ناـشن  رب  هوـالع  هک  دوب  عقاو  ياهرکمین  نورد  صخاـش 

زا ار  دیـشروخ  رذـگ  اهنت  تساهدوب ، زین  ماوقا  نیا  زا  شیپ  یتح  دـیاش  هک  یباـتفآ  ياـهتعاس  نیتسخن  [ 3 .] درکیم صخـشم  ار  اهلصف 
ياهتعاس هنومن  نیلوا  دـنداد و  شرتسگ  ار  تعاس  نیا  اهيرموس  تسا . یعرـش  رهظ  نامه  هک  درکیم  صخـشم  ار  رظان  راـهنلا  فصن 

ياهحفـص رب  ياهیاس  يدومع  صخاش  کی  تسا ، یباتفآ  ياهتعاس  عون  نیرتهداـس  هک  اـهتعاس  نیا  رد  دـنتخاس . ار  يدومع  یباـتفآ 
. تسا زور  ياهتعاس  رگناشن  نآ  يدنبمیسقت  هک  دزادنایم 

مانب یلوتم  تشاد و  دربراک  یبآ  تعاس  يرورـض  یلمع و  روطب  ناریا  يریوک  رادتانق  قطانم  رد  مدرم  گنهرف  رد  یباـتفآ  ياـهتعاس 
بـصن رهـش  یلـصا  نادـیم  رد  ًاضعب  تشاد و  دوجو  یباتفآ  ياهتعاس  یبهذـم  ياهناکم  گرزب و  ياهرهـش  رتشیب  رد  اما  تشاد  باریم 

نیلوا زا  يرایـسب  ياههنومن  تشاد . يرت  عونتم  ياهدبراک  رت و  قیقد  بتارم  هب  یبآ  ياهتعاس  تقد  اما  دننادب . ار  تعاس  مدرم  ات  دشیم 
نیا هزورما  تساهدش و  رتقیقد  رتلماک و  تایضایر ، �هنیمز  رد  ناسنا  شناد  ملع و  تفرشیپ  اب  هک  دراد  دوجو  زورما  ات  یباتفآ  ياهتعاس 

دادرخ زور 31  رد  ناریا  موجن  نمجنا  يروتاـمآ  �هخاـش  دـنریگیم . رارق  هجوت  دروـم  نیمزرـس  ره  ندـمت  زا  يداـمن  ناوـنع  هب  اـهتعاس 
یباتفآ ياهتعاس  يایحا  یبایزاب و  نآ  فادـها  زا  هک  دـنکیم  رازگرب  ار  یباتفآ  ياـهتعاس  �هراونـشج  یناتـسبات ، بـالقنا  اـب  ناـمزمه 

. تسا اهنآ  زا  هدافتسا  تخاس و  گنهرف  جیورت  رانک  رد  روشک  رد  دوجوم 
ییاهتعاس نینچ  میهاوخب  رگا  دنوشیم . یحارط  هجرد  ییایفارغج 45  ضرع  يارب  ینیئزت  یباتفآ  ياهتعاس  رتشیب  یباتفآ  تعاس  تقد 

اب يزاوم  تعاس ) �هلیم  ياتـسار   ) تعاس روحم  ات  مینک  جـک  ار  تعاس  �هحفـص  دـیاب  میربب ، راـک  هب  رگید  ییاـیفارغج  ياـهضرع  يارب  ار 
يرهاظ نامز  یلومعم ، یباتفآ  ياهتعاس  دشاب . لامش  بطق  تمس  هب  یلامش ) �هرکمین  رد   ) شیاتسار دریگب و  رارق  نیمز  شخرچ  روحم 
اجهباج هقیقد  دودـح 15  ات  لاس  لوط  رد  دراد و  قرف  یمک  میناوخیم  تعاس  زا  هک  ینامز  اب  نامز  نیا  دـنهدیم . ناـشن  ار  يدیـشروخ 

ربماتپـس و 25  2 نـئوژ ،  14 لـیروآ ،  16  ) دـنراد تقباـطم  یکیناـکم  ياـهتعاس  اـب  لاـس  لوط  رد  زور  اـهنت 4  اـهتعاس  نیا  دوشیم .
هب شخرچ  ماگنه  نیمز  تسین و  تباث  ًالماک  دوخ  رود  هب  نیمز  شخرچ  روحم  ياتـسار  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  هدـیدپ  نیا  [ 4 (.] ربماسد
رد ار  نامز  فالتخا  نیا  هک  دـنراد  دوخ  رانک  رد  يرادومن  ای  لودـج  هشیمه  قیقد  یباـتفآ  ياـهتعاس  دروخیم . باـت  یمک  دوخ  رود 
ای دوخ  �هحفص  يور  اهتعاس  طخ  ندرکهدیمخ  اب  زین  هدیچیپ  یباتفآ  ياهتعاس  زا  رگید  یخرب  دنکیم . حیحـصت  لاس  فلتخم  ياههام 

. دنهدیم ناشن  ار  تسرد  تعاس  ًامیقتسم  رگید  ياهشور  اب 
یمظان ایروپ  الاب ↑  هب  شرپ  سیوناپ  یسانشهراتس  ياهناونع  تسرهف  هتسباو  ياهراتسج 

یمومع تاعالطا  اهینتسناد و  الاب ↑  هب  شرپ 
نامه الاب ↑  هب  شرپ 

رد هدـشینیبزاب  ناریا . موجن  نمجنا  يروتامآ  �هخاش  یباتفآ .» ياهتعاس  هب  یهاگن  . » یمظان ایروپ  عبانم  امنرهـش  هاگبو  الاب ↑  هب  شرپ 
تشهبیدرا 86.  25

تشهبیدرا 86. رد 25  هدشینیبزاب  یگنهرف . ثاریم  يرازگربخ  دناهدش .» شومارف  هک  یثاریم  یباتفآ  ياهتعاس  . » یمیحر هرهاط 
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(. هم 2007 رد 16  یبایزاب   ) دازآ �همانشناد  یسیلگنا ، يایدپیکیو  «، Sundial ، » ایدپیکیو ناگدننکتکراشم 
دادرخ 86 . رد 21  هدشینیبزاب  امنرهش .» همانربخ  »

(StarYab) بایرتسا ای  بالرُطسُا 

: رگید ياـههنوگ  [، ) 1 (] نتفرگ (، λαμβάνω  ) نیِئناـبمال هراتـس +  (، ἄστρον  ) نُرتْـسَا ἁστρολάβον ؛)  ) ُنبالُرتْسَا یناـنوی : هب  )
يدصر موجن  رد  يا  هلیـسو  بالرطـسا  تسا . ینیبعلاط  موجن و  میدق  ياهرازبا  زا  بّالُـص ،) بالرُطُـس ، بالُرتُس ، بالرطـُصا ، بالرتُسا ،

زا هک  تسا  يزلف  رودـم  هحفـص  هاگتـسد و  یلومعم  جـیار و  بالرطـسا  دوریم . راـکب  یـشزومآ  ياـهدربراک  يارب  رتشیب  نونکا  هدوب و 
تابـساحمو تاعلاطم  يارب  هدـش و  هتخاس  یمکحتـسم  فیرظ و  قیقد و  رایـسب  زرط  هب  هتخت  ای  دالوفو و  نهآ  زا  ای  جـنرب و  ای  زنرب  سنج 

ضرع لوط و  ندروآ  تسد  هب  جوربلا و  هقطنم  تارایس و  ناگراتس و  لحم  باتفآ ،  هیواز  عافترا و  ندرک  ادیپ  لیبق  زا  یموجن  ياهراک 
اههوک و عافترا  ندروآ  تسدـب  يارب  نینچمه  دوش . یم  هذرب  راکب  لاس  فلتخم  لوصف  زور و  هنابـش  تدـم  ماـمت  رد  لـحم  ییاـیفارغج 
رب اهنآ  مان  هک  یتارایـس  تباث و  ناگراتـس  کـیاکی  بورغ  عولط و  تاـعاس  نییعت  نیمز و  یعیبط  ضراوع  ریاـس  اـه و  هناـخدور  ياـنهپ 
ره باـتفآ  بورغ  عولط و  تاـعاس  هبـساحم  يارب  هاگتـسد  نیا  نینچمه   . دریگ یم  رارق  هدافتـسا  دروـم  زین  هتـسب  شقن  بالرطـسا  هکبش 
رد هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدـش  هتخاس  دـش ) هفاضا  نآرب  مه  زاـمن  تاـعاس  نییعت  هک  مالـسا  هرود  رد  صوصخلا  یلع  ) لـحم
هک يا  هبساحم  شک  طخ  دننام  .) تسین یضایر  ياهلومرف  نتسناد  ندربراک و  هب  تهج  یجایتحا  چیه  روکذم  هاگتسد  زا  هدافتـسا  ماگنه 

تقو نییعت  ناگراتس ، دیشروخ و  لیم  دعب و  تمس ، عافترا ، شجنس  يارب  رازبا  نیا  زا  لک  رد  دوشیم ). هدرب  راک  هب  نیـسدنهم  هلیـسو  هب 
هک تسا  هدوب  نامز  ياهرازبا  خـیرات  ثحبم  رد  يرازبا  هدـش و  یم  هدافتـسا  باتفآ  بورغ  عولط و  نامز  هلبق و  بش ، زور و  تاـعاس  رد 

هتفریم . راکهب  زین  رگید  ياهدربراک  يارب 
مان  1
خیرات  2

بالرطسا دروم  رد  یمیدق  ياههتشون   3
بالرطسا يازجا   4

تابساحم  5
تخاس رد  هدافتسا  دروم  داوم   6

بالرطسا ياهدربراک   7
هتسباو ياهراتسج   8

عبانم  9
ناینانوی هک  هرتسا »  » ای هراتسا » . » دنتفگیم بالهراتسا »  » ار هاگتسد  نیا  رهنلاءاروام ،  رد  هدمآ  تسدب  دانسا  قبط  رب  مان  نوریب  هب  دنویپ   10

نادنمـشناد زا  راوسا » نسح  . » تسا ندیبات »  » ینعم هب  یتراپ  ردصم  زا  ندیبال »  » تسا و یناریا  مان  هراتـس و  نامه  دنمانیم ، سویراتـسا » »
مالعا نآ  رد  هک  دیـسر  متـسد  هب  هیردنکـسا  ياملع  زا  یباتک  : » دسیونیم موجنلا » ملعب  ادـتبملا   » باتک رد  يرجه  مراهچ  هدـس  یتشترز 

« تسا هداهن  ناینب  اورت  گـنج  زا  شیپ  لاـس  رد 3200  یناـقوف » سوقود  - هرتسا  » یناریا مجنم  ناـهج  رد  ار  موجن  شناد  داـینب  دوب  هتـشاد 
دنـس نیا  اب  درذگیم . شناد  نیا  رمع  زا  لاس  هب 6700  کیدزن  تفرگ ، تروص  دالیم  زا  شیپ  لاـس  اورت 1500  هلاس  هد  ياهگنج  نوچ 
هملک زا  قتـشم  ار  نآ  مان  یبرع  عبانم  زا  یـضعب  ددرگیم . تباث  دـنیامنیم ، یفرعم  ینانوی  نآ  مان  بـالرتسا و  هک  ناـیبرغ  هتفگ  فـالخ 
هزوح رد  بـالرتسا  هک  اـجنآ  زا  اـما  دـناهدرک . رکذ  ار  ناگراتـس » يوزارت   » طـلغ هب  نآ  ینعم  رد  یخرب  دناهتـشون و  سوبـالرتسا  یناـنوی 
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انشآ نآ  اب  مهدزای  نرق  ناملسم  سلدنا  رد  نایئاپورا  ودرادن  یهاگیاج  ینانوی  گنهرف  رد  هدش و  هتفرگ  راکب  یمالسا  یناریا و  گنهرف 
یــسراف بـیکرت  برعم  ار  بالرطــسا »  » هژاو یناهفــصا  هزمح  دـسر  یم  رظنب  دـیعب  زین  سوبـالرتسا  اـب  هژاو  نـیا  طاـبترا  نیاربانبدـندش 

رد تیرکسناسرد و  هشیر  هرتس  اراتـس و  ای  اراتـسا  ای   Star اریز دسر  یم  رظنب  رت  لوبق  لباق  یناهفـصا  هزمح  رظن  دنادیم . بایهراتـسا » »
بای هراتسا  . تسا هدوب  لومعم  ینایرس  یمارآ و  نابز  یتح  نیرهنلا و  نیب  یناریا و  گنهرف  رد  راتسا  هژاو  ودراد  ناتـساب  یـسراپ  ياهنابز 

ار بالرطـسا  دراد . بای  هرتسا  رخ و  هرهم  تسا  دـلب  لبمج  وداج و  فرط  دـنیوگ  یم  ًالثم  دور . یم  راکب  یناسارخ  تایبدا  رد  مه  زونه 
نیرتگرزب زا  هک  دوشیم  هدیمان  دیشمج » « ، » دیـش  » دنوسپ اب  مج » . » دندناوخیم مج  هنیآ  ای  امنناهج و  ماج  ای  مج  ماج  ناملـسم  نایناریا 

هنیآ زا  یلزغ  رد  ظفاح  تفای . اقترا  يدـنوادخ  ماقم  ات  ناریا  يریطاسا  خـیرات  رد  هک  تسا  یناریا  نانادـکیزیف  نانادیـضایر و  ناـمجنم و 
هب عماج  باتک  نیرتیمیدق  دـهدیم . ناشن  یمدآ  هب  يراوهنیآ  ماج  دـننام  ار  ناهج  هک  تسا  بالرتسا  نامه  شروظنم  هک  دربیم  مان  ماج 
رد يزار  ریخلایبا  دنزرف  نادرمهـش »  » ارنآ هک  دراد  مان  نیمجنملا » هضور   » باتک یـسانش ،  هراتـس  بالرتسا و  هرابرد  يرد  یـسراپ  نابز 

. تسا هدرک  فیلأت  يرجه  مجنپ  هدس 
ياهییاناوت اب  هباشم  ياهرازبا  دسریم  رظن  هب  اما  دـنهدیم  تبـسن  سوخراپیه  هب  ار  بالرطـسا  عارتخا  یخیرات  عبانم  زا  يرایـسب  خـیرات 

ینانوی ياهبالرطسا  زا  تسا . هدوب  اهرازبا  نیا  لیمکت  هجیتن  ینانوی  ياههنومن  هدوب و  جیار  لباب  روشآ و  ناسانـشهراتس  نیب  رد  فلتخم 
باسح هب  يرگ  وداج  ياهرازبا  وزج  ار  نا  دنتسناد و  یم  یناطیش  لامعا  زا  ار  بالرتسا  اب  راک  یمالـسا  ياملع  . تسین تسد  رد  ياهنومن 
یباتفآ تعاس  هک  دوب  بصن  نآ  رب  يرازبا  اریز  دوب  هدافتـسا  دروم  مالـسا  یناریا  هزوح  شخب  رد  رازبا  نیا  اما  عبنم ] دنمزاین  ] دـندروآ یم 

رگید ناریا و  رد  يرایـسب  ياهبالرطـسا  مهدزون  نرق  ات  يدالیم  مهن  نرق  زا  درک . یم  نییعت  ار  یعرـش  رهظ  ناـمز  دـش و  یم  بوسحم 
هدوب يرازف  میهاربا  رـسپ  يرازف  دـمحم  ناناملـسم  نایم  رد  بالرطـسا  هدـنزاس  نیتسخن  ياهتفگ  هب  دـش . هتخاس  مالـسا  ناهج  ياهروشک 

هب یناهفصا  ردارب  ود  تسد  هب  رد 374ق/984م  هدنامیقاب ، نونکات  هک  یبالرطـسا  نیرتنهک  هک  تفریم  لامتحا  شیپ  يدنچ  ات  تسا .
تخاس خیرات  هدنزاس و  مان  هک  هدش  هتخانش  هنومن  نیرتنهک  ًارهاظ  اما  دشاب . هدش  هتخاس  ناهفصا  رد  میهاربا  نب  دمحم  دمحا و  ياهمان 
يرمق يرجه  خـیرات 315  رد  سلطـسب »  » تسد هب  نآ  یـسرک  تشپ  یفوک  هبیتک  یهاوگ  هب  هک  تسا  یبالرطـسا  تساهدـش  کح  نآرب 

. تساهدش هتخاس 
هوحن يرظن و  ینابم  هراب  رد  ییاهباتک  اههلاسر و  يرایسب  نادنمـشناد  مالـسا  ناهج  ناریا و  رد  بالرطـسا  دروم  رد  یمیدق  ياههتـشون 

. يدوهی هللاءاشام  زا  هب ، لمعلا  بالرطسالا و  هعنص  ای  بالرطسالاب ، لمعلا  هلمج : زا  دناهتشون  بالرطسا  اب  راک 
. بیبح نب  میهاربا  زا  حطسملا ، بالرطسالاب  لمعلا 

. یمزراوخ یسوم  نب  دمحم  زا  بالرطسالاب ، لمعلا 
يزورم هللادبع  نب  دمحا  زا  بالرطسالاب ، لمعلا 

. مجنم یسیع  نب  یلع  زا  بالرطسالاب ، لمعلا 
. حابص نب  میهاربا  حابص و  نب  دمحم  زا  بالرطسالا ، هعنص  ناهرب 

. رکاش نب  یسوم  نب  دمحم  زا  بالرطسالا ، لمع  یف  هلاسر 
. یطساو یلع  نب  دماح  زا  بالرطسالاب ، لمعلا  یف  هلاسر 

. نانس نب  میهاربا  زا  بالرطسالا ، یف  هلاسر 
. یفوص نامحرلادبع  زا  بالرطسالاب ، لمعلا 

. یطیرجم دمحا  نب  هملسم  زا  اهب ، لمعلا  بالرطسالا و  هعنص  یف  هلاسر 
. يزجس دیعسوبا  زا  بالرطسالا ، لمع  یف  هلاسر 
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. ینالیگ رایشوک  زا  بالرطسالا ، یف  هلاسر 
. قارع نب  روصنم  رصنوبا  زا  ود  ره  بالرطسالا ، یف  هلاسر  بالرطسالا و  یف  تاوامسلا  رئاود  هلاسر 

. ومه زا  یعانصلا ، قیرطلاب  بالرطسالا  هعنص  یف  هلاسر 
. ومه زا  بالرطسالا ، لامعا  هعزانم  یف  هلاقم 
. حمس نبا  زا  بالرطسالاب ، لمعلا  یف  باتک 

. رافص نبا  زا  هئازجا ، هتالآ و  رکذ  بالرطسالاب و  لمعلا 
. یطسقرس طاشم  نبا  زا  بالرطسالا ، ملع  راصتخا 

. ینوریب زا  بالرطسالا ، ملع  یف  هلاسر 
. ومه زا  بالرطسالا ، هعنص  یف  هنکمملا  هوجولا  باعیتسا 

. ومه زا  رکالا ، حطس  یف  رردلا 
يربط بویا  نب  دمحم  فیلأت  لصف ، شش  هب  فورعم  بالرطسالاۀفرعم 

يربط بویا  نب  دمحم  فیلأت  باقلالاو ، لمع 
. یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  زا  بالرطسا ، تفرعم  رد  باب  تسیب 

بالرطسا هب  ییاهلصف  ای  لصف  رد  یموجن  ياهباتک  یخرب  رد  نینچمه  یناشاک  دیـشمج  نیدلاثایغ  زا  بالرطـسا ، نتخاس  رد  هلاسر 
، یمق رصنوبا  زا  موجنلا  ماکحا  ملع  یلا  لخدملا  دناهلمج : نیا  زا  تسا . هدش  هتخادرپ  نآ  اب  راک  یگنوگچ  و 

، ینوریب زا  لالظلا  رما  یف  لاقملا  دارفا 
، ومه زا  میجنتلا  هعانص  لئاوال  میهفتلا 

يزار ریخلا  یبا  نب  نادرمهش  زا  نیمجنملا  هضور 
: هلمج زا  تسا ، هدش  هتشون  ییاههلاسر  زین  بالرطسا  هژیو  عاونا  هرابرد  یـشکارم . یلعوبا  زا  تاقیملا  ملع  یف  تایاغلا  يدابملا ´و  عماج 

. يزجس دیعسوبا  زا  نطرسملا ، بالرطسالا  یف  هلاسر 
. ومه زا  یقروزلا ، بالرطسالا 

. قارع رصنوبا  زا  حنجملا ، یناطرسلا  بالرطسالا  یف  هلاسر 
. دیعس نب  رصن  نب  دمحم  زا  حنجملا ، یناطرسلا  بالرطسالا  یف  هلاسر 

. ریرز نب  دمحا  رصنوبا  زا  نطرسملا ، بالرطسالا  لمع  یف  هلاسر 
یناتب زا  جیزلاباتک ،

بالرطسا یمالسا  راثآ  ایناپسا و  سلدنا  هار  زا  يدالیم  نرق 11  رد  نایئاپورا  هنس 1142  یسوطلا  رصان  دمحم  لمع  يریضنالب  بالرطسا 
. دنتخانش ار 

هب ای  دربراک ، هب  هریگتـسد  ناونع  هب  ارنآ  ناوتیم  بالرطـسا  اـب  راـک  ماـگنه  هب  هک  يزلف  تسا  ياهریاد  هعطق  نیا  : هقلح بالرطـسا  يازجا 
. دنیازفیم نآ  هب  دنمانیم ، هقالع  ارنآ  دشاب و  یمشیربا  ای  یخن  يزلف ، تسا  نکمم  هک  زین  يرگید  ۀقلح  هاگ  تخیوآ . ییاج 

لماک شخرچ  ناکما  ندش  مهارف  مادنا  هس ) ای   ) ود نیا  شقن  دریگیم . رارق  یـسرک  هقلح و  نایم  هک  تسا  يزلف  ياهریاد  مادنا  نیا  : هورع
. تسا نآ  اب  راک  ماگنه  هب  حیحص  تهج  رد  نآ  نتفرگ  رارق  بالرطسا و 

. دوشیم لصتم  نادب  هورع  هک  بالرطسا  طیحم  زا  یکچوک  سوق  رب  تسا  ياهدئاز  یسرک : 
رارق نآ  يور  دنلاقتنا ، لباق  هک  رگید  تاحفص  دریگیمرب و  رد  ارنآ  ياهراوید  تسا و  بالرطـسا  لاقتنا  لباقریغ  یلـصا و  ۀحفـص  ما  مُا : 
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و دناهدش ، مسر  تسا ، هحفص  زکرم  اهنآ  زکرم  هک  هریاد  نیدنچ  هحفص ، نیا  فک  رب  تسا . هدش  میسقت  هب 360  هراوید  ضرع  دنریگیم .
. دوریم راک  هب  هلبق  تهج  نتفای  يارب  رتشیب  هحفص  نیا  تسا . هدش  هتشون  رهش  نیدنچ  مان  ریاود ، نیا  زا  کی  ره  رد 

ياـج نآ  رد  توـبکنع  بالرطـسا و  لاـقتنا  لـباق  ياههحفـص  دوـشیم و  لیکـشت  نآ  ةراوـید  بالرطـسا و  ما  زا  هک  یهت  ياـضف  هرجح : 
. دنریگیم

ورف کی  و  مش 4 ) لکش 1 ،  ) درذگیم نآ  زا  بالرطسا  روحم  هک  هریاد  زکرم  رد  یخاروس  اب  دنلکـش  هریاد  یتاحفـص  حیافـص  حیافص : 
نآ شدرگ  زا  دریگ و  رارق  دوـخ  ياـج  رد  هرجح ، ةراوـید  رد  یگدـمآرب  کـی  کـمک  هـب  هـکنآ  يارب  نوـماریپ ، زا  ياهـطقن  رد  یگتفر 

ناشن عاعـش  يازارد  بیترت  هب  مادک  ره  و  هدش ، مسر  تسا ، هحفـص  زکرم  اهنآ  زکرم  هک  هریاد   3 هحفـص ، ره  يور  رب  ددرگ . يریگولج 
ةریاد یبونج  بالرطسا  رد  تسا ؛ یلامش  بالرطـسا  هب  طوبرم  بیترت  نیا  دنناطرـسلاسأر . لمحلاسأر و  يدجلاسأر ، ياهرادم  ةدنهد 
مـسر مه  رب  دومع  رطق  ود  نینچمه  تاحفـص ، يور  رب  دوب . دهاوخ  ناطرـسلاسأر  رادم  رتگرزب  ةریاد  يدجلاسأر و  رادم  رتکچوک 
یسرک زا  يدومع ، رطق  و  تسا ) برغم  طخ  تسار  ۀمین  و  قرشم ، طخ  پچ  ۀمین   ) دنناوخ برغم  قرـشم و  طخ  ار  یقفا  رطق  تسا ؛ هدش 

، نیدلاریصن 293 ؛ میهفتلا ، ینوریب ،  ) دوشیم هدیمان  لیللافصن  طخ  ای  ضرالادتو ، طخ  نآ  رگید  ۀمین  تسا و  راهنلافصن  طخ  زکرم ، ات 
(. 3-2

هیذش هیتوبکنع + 
هیوبنا هداضِع + 

( بطق  ) روحم
. تسا هدش  هداد  ناشن  تسا ، یسدس  سایقم  رد  هک  تارَطنَقُم  هحفص  هبساحم  ریز  وربور ، لکش  رد  تابساحم  کبسا  ای  سرف 

jpg.001 تارطنقم تابساحم  ریز  : هدنورپ
یسدس حطسم  بالرطسا  تاعاس ، تومس ، ریاود  تارطنقم ، تابساحم  ریز 

. تسا هدش  هدافتسا  سم  زا  مه  ًاضعب  یلو  دنزاسیم  جنرب  زا  ار  بالرطسا  ًالومعم  تخاس  رد  هدافتسا  دروم  داوم 
اـهجاودزا و يارب  نمی  شوخ  تعاـس  زور و  نییعت  هدوب  بالرطـسا )  ) بایراتـسا دربراـک  نیرتـفورعم  ینیب  علاـط  بالرطـسا  ياـهدربراک 

رازبا نیا  يارب  تسا . هدوب  یعرش  رهظ  نییعت  يارب  رازبا  نیا  یلمع  دربراک  اما  تسا و ...  برقع  رد  رمق  عقوم  هچ  هکنیا  مهم و  تامیمصت 
هب درک . هراشا  اهناذا  تاـعاس  نییعت  یباـی و  هلبق  هب  ناوتیم  نآ  یمالـسا  ناـمز  ياـهدربراک  زا  دـنا . هدرک  حرطم  دربراـک  زا 300  شیب 

هاوخلد هظحل  رد  نامسآ  شیامن  تساهدش : هراشا  ریز  رد  نآ  یموجن  ياهدربراک  زا  یخرب 
هاوخلد نامز  رد  ینامسآ  مارجا  بورغ  عولط و  نامز  هبساحم 

یتاثلثم یسدنه و  ياهشور  اب  تاعافترا  لصاوف و  يریگ  يزادنا 
نامسآ رد  ینامسآ  مارجا  ناکم  هبساحم 

ینامسآ مارجا  هدهاشم  قیرط  زا  نامز  نییعت 
بش لوط  زور و  لوط  نییعت 

�هظحل رد  هک  يایکلف  تروص  هک  دنتشاد  داقتعا  ءامدق  . تساهدوب ینیب  علاط  هتـشذگ  ياهنامز  رد  بالرطـسا  ياهدربراک  زا  رگید  یکی 
رد ار  یتایـصوصخ  اهیکلف  تروص  نآ  زا  کی  ره  يارب  اهنآ  تسا . درف  نآ  علاط  یکلف  تروص  تسا ، عولط  لاـح  رد  سک ، ره  دـلوت 

دندرکیم هدافتـسا  راک  نیا  يارب  یجوربلاةرئاد  ياهیکلف  تروص  زا  طقف  اهنآ  اما  دندوب . درف  تایـصوصخ  نامه  هک  دندوب  هتفرگ  رظن 
اب ار ، درف  ره  علاـط  یکلف  تروص  ناوتیم  یتـحار  هب  بالرطـسا  کـمک  هب  دـندش و  هداد  ناـشن  بالرطـسا  رد  اـهیکلف  تروص  نیا  هک 

یفاختال میهاربا  هتسباو  ياهراتسج  درک . صخشم  هظحل ، نآ  رد  دیشروخ  تیعقوم  نتسناد 
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يریگداـی شزومآ و  يارب  هک  تسا  نیـشیپ  ياهبالرطـسا  نیزورما  لـسن  دـنیوگیم   Planisphere نآ هب  هک  بایهراتـس -  هـخرچ 
. دوریم راکب  یکلف  روص  اههراتس و 

یمالسا گرزب  فراعملاةرئاد  بالرطسا "  " �هژاورس ادخهد ، همانتغل  الاب ↑  هب  شرپ  عبانم  یمالسا  ياهروشک  رد  ملع 

ناملسم نامجنم 

دوجو ناهج  رد  هناخدـصر  کی  طقف  دـش ، هتخاس  ناناملـسم  تسد  هب  هک  ییاـه  هناخدـصر  زا  لـبق  دـنراد : یم  ناـعذا  یبرغ ، ناـخروم 
، نرق دـنچ  زا  رت  مکرد  ناملـسم  یلو  دـمآ ، یمن  رب  یمهم  راـک  هناخدـصر  نیا  زا  دوـب . هدـش  هتخاـس  هیردنکـسارد  مـه  نآ  هـک  تـشاد 

: زا دندوب  ترابع  اه  نآ  نیرتمهم  هک  دنتخاس  رتزهجم  ییاه  هناخدصر 
. دش هتخاس  قارع  رد  یسابع  نومأم  نامرف  هب  يرمق  يرجه  لاسرد 214  هک  يدیشروخ ، ۀناخدصر  -1

. دوب هدش  هتخاس  يرونید  هفینحوبا  ۀلیسو  هب  يرجه  لاس 282  رد  هک  ناهفصا ، ۀناخدصر  - 2
. دش هتخاس  مزراوخرد  ینوریب  ناحیروبا  طسوت  هک  مزراوخ  ۀناخدصر  -3

. دش هتخاس  هرق  نب  تباث  رظن  ریز  هک  دادغب  ۀناخدصر  -4
. دش هتخاس  انیس  نبا  طسوت  هک  يا  هناخدصر  -5

. درک یم  راک  نآرد  ات 306  يرمق  يرجه  لاس 264  زا  یناتبلا  هک  هیکاطناو  هقر  ۀناخدصر  -6
. دادغب رد  یسوم  ینب  نارسپ  ۀناخ  دصر  -7

. دنا هدوبراک  لوغشم  نآرد  یهوک  یفاغاص و  هک  هلودلا  فرش  ۀناخدصر  -8
. تسا هدوب  راک  هب  لوغشم  نآرد  قاحساوبا  هک  هلطیلط  ۀناخدصر  -9
. تسا فورعم  یناجزوب  ءافولاوبا  مان  هب  هک  ناجزوب ، ۀناخدصر  - 10

. تفریذپ مامتا  ق  .ـ لاسرد 351 ه نآ  تخاس  هک  دادغبرد  ملعا  نبا  ۀناخدصر  - 11
. درک هیهت  نآرد  اردوخ  جیز  سنوی ، نبا  هک  يرصم  ۀناخدصر  - 12

 .( ق .ـ 519ه  ) ینومأم ۀناخدصر  - 13
. دش ثادحا  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  روتسد  هب  ق ، .ـ لاسرد 658ه هک  هغارم  ۀناخدصر  -14

یمالسا ندمترد  نامجنمزا  يدادعت  یماسا  ودنقرمس ... یهوکزوریف ، ریمشک ، ۀناخدصر  لثم  رگید ، ییاه  هناخدصرو  -15
يزاوها نسحلاوبا  -1

یناجزوب ءافولاوبا  -2
یناغرف -3

تخبون نب  لضف  -4
يربطلا یلع  -5

يزورم کلملادبع  نب  هللادبع  نبدلاخ  -6
روصنم یبا  نب  ییحی  -7

یلع نب  دنس  -8
یبالرطسا یسیع  نب  یلع  -9

بساحلا شبح  -10
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موجن ملع  فیراعت 

نیناوق زا  يرایـسب  فشک  هب  دوخ  لوحت  ریـسم  رد  موجن  ملع  تسا . ینامـسآ  مارجا  تشونرـس  لـماکت و  راـتخاس ، تاـکرح ، هعلاـطم ي 
اب اریز  تسین . ریذـپ  ناـیاپ  زگره  هراـب  نیا  رد  شهوژپ  قـیقحت و  راـک  هک  تفگ  دـیاب  یلو  تـسا . هدـما  لـیان  ینامـسآ  مارجا  رب  مکاـح 

. میبای یم  تسد  شنیرفآ  ناهج  زا  يا  هزات  رارسا  هب  نامز  ره  رد  يژولونکت ، تفرشیپ 
موجن ملع  فیرعت  ● 

هعلاطم ي عقاو  رد  موجن  ملع  تسا . هدش  هتفرگ  نوناق  انعم ي  هب  سومون  هراتس و  يانعم  هب  نورتسآ  ینانوی ، هژاو ي  ود  زا  موجن  هملک ي 
مارجا رب  مکاح  نیناوق  زا  يرایسب  فشک  هب  دوخ  لوحت  ریسم  رد  موجن  ملع  تسا . ینامسآ  مارجا  تشونرـس  لماکت و  راتخاس ، تاکرح ،

، يژولونکت تفرـشیپ  اب  اریز  تسین . ریذپ  نایاپ  زگره  هراب  نیا  رد  شهوژپ  قیقحت و  راک  هک  تفگ  دـیاب  یلو  تسا . هدـما  لیان  ینامـسآ 
. میبای یم  تسد  شنیرفآ  ناهج  زا  يا  هزات  رارسا  هب  نامز  ره  رد 

Astronomy : Astron + Nomos

زا تسا  ترابع  موجن  ملع  رگید  هاگدید  زا  تسا . نآ  تیهام  شنیرفا و  ناهج  هرابرد ي  یمدآ  ياه  ارچ  تالاوس و  هب  خـساپ  موجن  ملع 
یفـسلف يرظن و  ثحابم  اب  موجن  بیترت  نیا  هب  نیعم . ناکم  نامز و  ره  رد  ینامـسآ ، ماـسجا  مارجا و  يداـم  یعیبط و  لـماکت  هعلاـطم ي 

. دنک یم  ادیپ  یکیدزن  رایسب  دنویپ 
موجن ملع  تامیسقت  ● 
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Astronomy موجن تئیه و  ( 1
. دنک یم  ثحب  ینامسآ  مارجا  تکرح  هرابرد ي  یلک  روط  هب 

Astrophysics کیزیفرتخا ( 2
يرهاظ و تاکرح  هعلاطم ي  هب  دـنک و  یم  ثحب  ناگراتـس  ینورد  تـالوحت  ییایمیـش و  بیکرت  یکیزیف ، صاوخ  راـتخاس ، هراـبرد ي 

: تسا تمسق  ود  لماش  دوخ  شخب  نیا  دزادرپ . یم  زین  اه  نآ  عضاوم  نییعت  ناگراتس و  یقیقح 
Applid astrophysice يدربراک کیزیفرتخا  فلا )

. تسا رظن  دروم  یسانش  رتخا  ياه  شور  يدربراک  هعلاطم ي  دزادرپ و  یم  یموجن  لیاسو  رازبا و  یحارط  هب  اتدمع 
Theoretical astrophysice يرظن کیزیف  رتخا  ب )

. دیامن یم  نییبت  هداد و  حیضوت  ار  یموجن  ياه  هدیدپ  کیزیف ، نیناوق  کمک  هب  هک 
Astrology ینیب علاط  ( 3

ینیب علاـط  ردودوش  یم  میـسقت  یملع  ریغ  یملع و  ینیب  علاـط  هب  ودزادرپ  یم  ییوگـشیپ  هب  ینامـسآ  مارجا  عضاوم  تکرح و  کـمک  هب 
. تسا یملع  نیزاوم  رب  قبطنم  اه  ییوگ  شیپ  مامت  یملع 

Cosmology یسانش ناهیک  ( 4
یلک روط  هب  ار  یتسه  ناهج  رگید ، ترابع  هب  دنک . یم  یـسررب  ار  نآ  راتخاس  ناهج و  يدام  یعیبط و  لماکت  یمومع  نیناوق  هتـشر  نیا 

نارتخاون اه ، ناشکهک  عضو  یـسررب  یـسانش ، ناهیک  هعلاطم ي  دروم  مهم  عوضوم  ود  دزادرپ . یم  نآ  هعلاطم ي  هب  دریگ و  یم  رظن  رد 
. تسا ناهج  طاسبنا  یساسا  هلاسم ي  و 

Cosmogony ییاز ناهیک  ( 5
ناهیک تاعلاطم  ورملق  رد  ملاع ، نیوکت  لوحت و  شیادیپ ، هب  طوبرم  لیاسم  دنک . یم  ثحب  ناهیک  اشنم  شیادـیپ و  یگنوگچ  هرابرد ي 

. تسا ییاز 

يرظن تئیه  يورک و  تئیه 

هئارا نآ  هب  عجار  يرتلماک  تاحیـضوت  کیدزن  يا  هدـنیآ  رد  هللاءاش  نا  میزادرپ و  یم  تئیه  خـیرات  زا  يرـصتخم  ناـیب  هب  شخب  نیا  رد 
و یندـید ) مشچ  هب  و   ) هتباـث بکاوـک  تاـکرح  زا  هک  تسا  یملع  تأـیه ، ملع   » دـیوگ تأـیه  ملع  فـیرعت  رد  نودـلخ  نـبا  مـینک . یم 
، یسدنه قرط  هب  و  تاکرح ، نیا  يور  زا  و  ( 1  . ) دنکیم ثحب  لحز ) يرتشم ، خـیرم ، هرهز ، دراطع ، رمق ،  ) هریحتم هکرحتم و  بکاوک 
هک تسا  یلودج  زا  ترابع  ( 2  ) جیز تساهجیز . » شناد  ای  جایزا  ملع  نآ  عورف  زا  و  دـننکیم ... لالدتـسا  كالفا  عاضوا  لاکـشا و  رب 

اهجیز هک  تسناد  دـیاب  ددرگیم . دـیق  نآ  رد  ینامز ، ره  رد  اهنآ  تاکرح  هبـساحم  اب  هارمه  یکی ، یکی  بکاوک  موجن و  عقاوم  باـسح 
زین هجیز  تاجیز و  هب  جایزا  زا  هتـشذگ  نآ  عمج  یهاگ  تسا . هدـشیم  هدامآ  نادـصار  نابـساح و  لامعا  يارب  هک  دـناهدوب  ییاهباتک 

هب گیز  نابز  نیا  رد  دناهدربیم . راکب  ار  نآ  یناساس  كولم  نامز  رد  نایناریا  هک  تسا  يولهپ  تغل  زا  جیز  لصا  تسا . هدشیم  هتشون 
رـس طوطخ  تهباشم  ببـس  هب  يددع  لوادج  رب  ار  مان  نیا  نایـسراف  نآ  زا  سپ  دوشیم ، هتفاب  نآ  رب  خـن  ياهرات  هک  تسا  یکود  ینعم 

لمع ندوزفا  اب  یکلف  باسح  همه  هک  تسا  یییضایر  لوادج  همه  رب  لمتـشم  بتک  نیا  و  ( . 3  ) دناهدرک قالطا  كود  ياهخن  هب  اهنآ 
( . 4  ) تسا یسدنه  نیهارب  زا  يراع  ابلاغ  اهنآ  ندربراکب  و  هدمآ ، نآ  رد  اهنآ 

نانآ رواجم  هک  زین  رگید  ياهروشک  زا  هتـشذگ ، نیا  زا  و  دنتـشاد ، يدایز  یکلف  تاظحالم  تیلهاج  راگزور  رد  نایزات  تیلهاـج  رـصع 
ار اهنآ  ریس  یبیرقت  باسح  ناگراتس و  عقاوم  تهج  نیا  زا  و  دندوب ، هدرک  سابتقا  ای  ذخا  باب  نیا  رد  ییاهزیچ  اهینادلک  هژیو  هب  دندوب 
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ؤرما هنومن  يارب  و  دندرکیم ، لالدتـسا  زور ) بش و  تاعاس   ) تاقوا و  لوصف )  ) اهنامز رب  قیرط  نیدب  و  دندوب ، هتخانـش  مشچ  کمک  هب 
يدایز هرامـش  تیلهاج  نایزات  روط  نیمه  دشیم . » رادیدپ  نامـسآ  رد  نیورپ  هراتـس   » هک دمآ  ینامز  شیوخ  هقوشعم  ترایز  هب  سیقلا 

. تسا خودرم  یلباب ) ینادلک   ) یمارآ مان  بیرعت  خیرم  الثم  دنتخانشیم . نآ  ینادلک  یسراف و  يزات ، یماسا  هب  ار  ناگراتـس  نارتخا و  زا 
رد دنتخانـشیم . بیترت  هب  دـیهان ، مارهب و  سیجرب ، ناویک ، ینعی : اهنآ  یـسراف  یماسا  هب  ار  هرهز  خـیرم و  يرتشم و  لـحز و  روط  نیمه 

. تسا هدـش  هتفرگ  یلهاج  راگزور  یبرع  ظافلا  زا  هک  تسه  یکلف  تاحلطـصم  موجن و  یماسا  زا  يداـیز  هرامـش  زین  یجراـخ  ياـهنابز 
هرامـش نادـب  ار  اـهلاس  اـههام و  و  نآ ،) ندـش  یئرم  تاـکرح و  روهظ  هب  ینعی   ) دنتـشاد يداـیز  هجوـت  هاـم  تاـکرح  هب  یلهاـج  بارعا 

(5  ) ءیسن هب  سپ  دباییم ، فالتخا  یلاس  دنچ  ره  يرمق  ياههام  رد  هناگراهچ  لوصف  عوقو  هک  دنتفایرد  كدنا  كدنا  یلو  دندرکیم .
راک نیا  يارب  نایزات  و  دندرکیم . ) دایز  هام  کی  لاس  هس  ره  رس  رد  ینعی   ) دندرکیم هسیبک  ار  تاونـس  دندش و  لسوتم  اههام  ریخأت  ای 

تیلهاج رد  ءیسن  باسح  هک  شنارـسپ ـ  اب  يو  زا  سپ  و  دندرک ـ  نامیپ  وا  اب  دندیزگرب و  دشیم ، هدیمان  سملق  هک  هنانک  ینب  زا  يدرم 
بارطضا لاح  نیا  رب  نانچمه  ءیسن  و  دنتشادن . یتفرعم  تاثلثم  هسدنه و  باسح و  دعاوق  هب  یلهاج  بارعا  اریز  دوب  برطضم  یبیرقت و 

( . 6  ) درک میرحت  ار  نآ  631 م .  / لاس 10 ه.ق هب  دمآ و  مالسا  هکنیا  ات  دوب  یقاب 
هب اهنآ  تاکرح  باسح  موجن و  بکاوک و  دصر  هب  یمامتها  ینانوی  مولع  لقن  همجرت و  تکرح  نایسابع و  نامز  ات  نایزات  یسابع  رـصع 

تکرح هک  دوب  نامز  نیمه  زا  دـیدرگ و  زاـغآ  132 ه.ق )  ) نایـسابع روهظ  اب  راک  نیا  و  دنتـشادن ، تباث  دـعاوق  ساسا  رب  یملع و  هویش 
یطسجملا باتک  مظعا  تمسق  و  دنه ) دنسلا   ) اتناهدس نایزات  154 ه.ق ،)  ) لاس هب  روصنم و  راگزور  رد  تفرگ . قنور  زین  لقن  همجرت و 

یجیز نآ  زا  تخادرپ و  دـنه  دنـس  هیاـپ  رب  یباـتک  يرجه ) مود  نرق   ) يرازف بیبـح  نب  میهاربا  قحـساوبا  و  دـندرک ، همجرت  یبرع  هب  ار 
بالرطسا تعانص  رد  يرازف  بیبح  نب  میهاربا  درک . لیوحت  يزات  يرمق  تاونس  هب  ار  نایدنه  یموجن  ياهلاس  نآ  رد  هک  درک  جارختسا 

ملاـع و هفیلخ  ( 218/833  ) نومأم تخاـس . ار  بالرطـسا  نیتسخن  دـنیوگ  و  دوب ، نادراـک  رایـسب  نآ  لوصا  هب  لـمع  رد  تشاد و  تعارب 
هراب نیا  رد  ار  قیقد  سایق  هک  دوب  نآ  بلاط  و  دـناهدرک ، فلتخم  ياهـسایق  ار  نیمز  طیحم  ناینیـشیپ  هک  تسنادیم  دوب و  ملع  رادتـسود 

دبع نب  دلاخ  و  تافو 250 ه.ق )  ) یلع نب  دنس  هک  ییهقرف  داد ـ  نامرف  ار  شیوخ  راگزور  ناسدنهم  زا  هورگ  ود  روظنم  نیا  يارب  دنادب .
اهنآ نمـض  رد  يرتـحبلا  نب  یلع  و  لاس 215 ه.ق ) هب  هدـنز   ) یبالرطـسا یـسیع  نب  یلع  هک  یهورگ  و  دوب ، ناـشیا  ناـیم  رد  يزورم  هللا 

نوگاـنوگ هعقب  ود  هب  هک  ( 7 ( ) دـناهدوب هدـنکارپ  هورگ  ود  نایم  رد  زین  رکاـش  نب  یـسومونب  یمزراوخ و  هک  تسا  نیا  جـحار  و   ) دـندوب
هب داقتعا  تشاد : دوجو  تیرقبع  زا  ناـشن  هس  راـک  نیا  رد  دـنریگ . ساـیق  ( 8  ) یمظع هیاپ  رب  ار  نیمز  طـیحم  زا  يدـحاو  هجرد  دـنورب و 

ـ . ) 9  ) هناگادـج ناکم  ود  يریگهزادـنا  هب  نتخادرپ  نیمز ، هریاد  طیحم  زا  هدـحاو  هجرد  سایق  هب  ءافتکا  راگزور ، نآ  رد  نیمز  تیورک 
نایـسراف و بهاذـم  ناـیم  نآ  رد  دـنه و  دنـس  باـتک  هیاـپ  رب  تخاـس  یجیز  و  تخادرپ ، کـلف  ملع  هب  زین  تاـفو 232 ه.ق )  ) یمزراوخ
. تشاد یگرزب  ریثأت  برغ  قرش و  رد  جیز  نیا  داهن . یـسراپ  ياهلاس  هیاپ  رب  ار  نآ  نکیلو  درک ، عمج  ینانوی ) هویـش   ) سویملطب بهذم 

یـضایر ناـخروم  زا  یـضعب  یلو  تسا  هتفر  راـکب  نآ  رد  بیج »  » حالطـصا هک  تسا  یمالـسا  هرود  رد  باـتک  نیتسخن  یمزراوخ  جـیز 
. دشاب هدش  یمزراوخ  جیز  بیذهت  دراو  يرجه ) مراهچ  هدـس   ) یطیرجم دـمحا  نب  ۀملـسم  طسوت  لظ »  » حالطـصا هک  دـنهدیم  لامتحا 

نب بوـقعی  10 ـ . )  ) دراد زین  يرظن  موجن  هرابرد  ینـالوط  ییهمدـقم  هکلب  تسا  هریغ  یتاـثلثم و  لوادـج  لـماش  اـهنت  هن  یمزراوخ  جـیز 
تفاـیهر طوـبرم  رتـشیب  وا  تیمها  نکیلو  هتـشاد ، لاغتـشا  کـلف  ملع  هـب  زین  برع  فورعم  فوـسلیف  ق ) تافو 261 ه .  ) يدنکلا قحـسا 

ملع رد  ییهزات  لیـصافت  هب  ات  تسا ، يرامـش  رتخا  ای  میجنت  يداینبیب  داسف و  هب  وا  داقتعا  کلف و  ملع  سیردـت  سرد و  هویـش  تسرد و 
روکذم جیز  تایوتحم  زا  دـنهاوخب  هک  یناسک  يارب  هک  هدروآ  مهارف  یمزراوخ  جـیز  زا  یعماج  هصالخ  يدـنک  هلمج ، زا  ( . 11  ) کلف
یهجوت بلاج  ثحب  مالـسا  زا  لبق  نایناریا  یموجن  تامولعم  یمزراوخ و  جیز  أشنم  هرابرد  نینچمه  يو  تسا . دیفم  رایـسب  دـنوش  علطم 

رتشیب مه  دیاش  یموجن و  باتک  کی  مک  تسد  مالسا  زا  شیپ  ياهنرق  رد  هک  تسا  نیا  هتفرگ  ثحب  نآ  زا  هک  یجیاتن  هلمج  زا  و  هدرک ،
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ساـسا رب  هدـش  فیلأـت  یمالـسا  هرود  رد  هـک  ییاـهجیز  زا  یمک  هدـع  هدوـب و  هدافتــسا  دروـم  دوـجوم و  ناریا  رد  ناـیناساس  ناـمز  رد 
یناسک زا  ( . 12  ) تسا یمزراوخ  جیز  هدیسر  ام  تسد  هب  عون  نیا  زا  هک  یجیز  اهنت  و  تسا ، هدیدرگ  فیلأت  یناریا  ای  يدنه  ياهيروئت 

هب زاغآ  رد  يو  تسا . تافو 272 ه.ق )  ) یکلف رـشعم  وبا  هب  فورعم  یخلبلا  رمع  نب  دمحم  نب  رفعج  دناهتفای  یترهـش  موجن  ملع  رد  هک 
یتـعارب مولع  نیا  یناـهرب  يددـع و  هبنج  رد  هک  دوب  نیا  زا  رتـمک  وا  يرطف  دادعتـسا  نکیلو  تخادرپ  یعیبـط  یـضایر و  مولع  ندـناوخ 

لخدـملا باتک  میجنت ـ  ياهباتک  همه  نیرتروهـشم  و  رـشعموبا ـ  ياهباتک  نیرتگرزب  دروآ . يور  میجنت  نف  هب  يور  نیا  زا  دـنک  لـصاح 
مالسا ناهج  رد  یکلف  نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  ( . 13  ) تسا هتـشاد  ییازـسب  ریثأت  برغ  قرـش و  رد  هک  دراد  مان  موجنلا  ماکحا  ملع  یلا 
رتشیب داز و  ردام  زا  240 ه.ق )  ) لاس دودح  نارح  کیدزن  ناتب  رد  هک  تسا  یناتب  هب  فورعم  ینارح  نانس  نب  رباج  نب  دمحم  هللا  دبعوبا 

ات  877 ق / ات 306 ه . لاس 264  زا   ) تخادرپ شیوخ  يدـصر  ياهراک  هب  اجنامه  رد  و  دـینارذگ ، تارف  رهن  يور  رب  هقر  رد  ار  دوخ  رمع 
ـ  911 299 ه.ق /  ) لاس تباوث ) موجن   ) هتباث بکاوک  نآ  رد  هک  تخاس  یجیز  یناتب  تشذگ . رد  317 ه.ق/929 م )  ) لاس رد  و  918 م ،)

يدفص ناکلخ و  نبا  یباصلا . » جیز   » دوب مود  هخسن  اهنآ  نیرتقیقد  نیرتهب و  هک  تخادرپ  هخسن  ود  جیز  نیا  زا  و  درک ، تبث  ار  912 م )
راک زاغآ  رد  یناـتب  ماـمتها  ( . 14  ) دـشاب یناتب  دوخ  هتـشون  اهباتک  نآ  همه  هک  تسین  مولعم  اما  دـناهدرک  داـی  یناـتب  زا  باـتک  يدادـعت 

دامتعا تسا ، هدوب  هدش  همجرت  ینایرس  لصا  زا  هک  ییهخسن  هب  يو  هک  دیآیم  رب  نینچ  و  دوب ، سویملطب  یطسجملا  باتک  هب  فورـصم 
دندوب هتخادرپ  نآ  هب  نایدنه  هک  یبیترت  هب  درک و  لودع  دوب  فورعم  نایزات  دزن  هک  یبیترت  زا  نامـسآ  جورب  میـسقت  رد  ( . 15  ) درکیم

نیا هبـساحم  رد  ناینیـشیپ  دوخ  ای  هک  دوب  نآ  راک  نیا  لیلد  و  تخادرپ ، ءامدق  ياهدصر  حالـصا  هب  یناتب  نآ  زا  سپ  ( . 16  ) دروآ يور 
( . 17  ) دوب هدرک  ادیپ  فالتخا  نیمز  اب  تبسن  رد  نامز و  تشذگ  اب  موجن  عقاوم  هکنیا  ای  و  دناهدوب ، هتفر  اطخ  هب  اهدصر 

لئاسر نیا  هک  ددرگیم  زاب  تقیقح  نیا  هب  يدالیم ) مهد  / يرجه مراهچ  هدـس   ) ناوخا لـئاسر  رد  یکلف  فراـعم  شزرا  ءافـصلا  ناوخا 
هتـشاد دوجو  ییاهزیچ  یتاکن و  اهنآ  لئاسر  رد  دـیاش  و  دزاسیم . نایامن  هدوب  نآ  ناگدنـسیون  راگزور  رد  هکناـنچ  ار  کـلف  ملع  عضو 
كالفا  ) تسا سویملطب  بهذم  قباطم  یـسانشهراتس ، کلف و  ملع  رد  ناوخا  ماظن  تفرگ . ناوتیمن  يربخ  اهنآ  زا  نارگید  دزن  هک  دشاب 

رد هتسویپ  كالفا  همه  نانآ  هدیقع  هب  زین  و  زکرم . ) مه  ياهرهپـس  زکرمتم  كالفا   ) ییوطـسرا بهذم  هن  وت ،) رد  وت  ياهرهپـس  هلخادتم 
رد ار  ءافصلا  ناوخا  ( . 18  ) ددرگیم لطاب  تایح  دوشیم و  ضرقنم  ملاع  دنتـسیا  زاب  شدرگ  زا  هاگره  و  دنانارودلا ،) مئاد   ) دنـشدرگ

ياهاج مزالم  ماسجا  نیا  اریز  نیگنـس  هن  دناکبـس و  هن  یکلف  ماسجا  دـنیوگ  تعامج  نآ  هچ  تسا  ییهژیو  لوق  زین  یکلف  کیزیف  باب 
تسد یتقو  ماسجا  يارب  ینیگنس  یکبـس و  هچ  نیگنـس . هن  تسا و  کبـس  هن  شیوخ  هژیو  ناکم  رد  یمـسج  ره  و  دنتـسه . دوخ  هب  هژیو 
دـشاب هجوتم  ملاع  زکرم  يوس  هب  هک  یتقو  مسج  دنوش . جراخ  يدیدج  ناکم  فرط  هب  دوخ  هژیو  ياهناکزا  روکذم  ماسجا  هک  دـهدیم 

زا کی  ره  دنیآیم و  درگ  يدحاو  ناکم  رد  ماسجا  زا  يرامش  هاگ ، دنناوخ . کبس  دشاب  ملاع  طیحم  هجوتم  هک  ینامز  نیگنـس و  ار  نآ 
یعفادت عزانت و  عنام  نآ  اهنآ و  نایم  درادیم ، زاب  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  یعنام  هاگره  و  دندرگ ، زاب  دوخ  هژیو  ناکم  هب  هک  دنشوکیم  اهنآ 

ناشیا لیلعت  اـما  رت ، هن  درـس و  هن  دـنامرگ و  هن  يوامـس  ماـسجا  هک  دـندقتعم  ناوخا  زین  و  ( . 19  ) دنمانیم لقث  ار  نآ  هک  دـیآیم  دـیدپ 
فـالتخا هن ، اـی  دراد  دوجو  هدازیمدآ  نیمز  بناوـج  همه  رد  اـیآ  هک  هراـبنیا  رد  ناینیـشیپ  ( . 20  ) تسا یلایخ  ناـشداقتعا  نیا  هراـبرد 

هشیمه و  دنکیم . یناگدنز  تسا  يورک  هک  نیمز  بناوج  همه  رب  یمدآ  دنیوگیم  و  تسا ، نشور  هراب  نیا  رد  ناوخا  رظن  اما  دناهدرک . 
زکرم يوس  هب  نییاپ و  هب  وا  ياـهاپ  ـالاب و  يوس  هب  یمدآ  رـس  دـشاب ، هک  نامـسآ  هطقن  ره  رد  نیمز  ینعی  تسا ، نامـسآ  يوس  هب  وا  رس 

ییهزادـنا هب  تسرد  نامـسآ  زا  ددرگ ، لقتنم  نآ  لباقم  یعـضوم  هب  نیمز  يور  رب  ینیعم  عضوم  زا  ناسنا  هاگ  ره  و  دریگیم ، رارق  نیمز 
رد ( . 21  ) تسا نآ  لـباقم  عضوم  رد  هکلب  تسین  شلوا  عضوم  رد  وا  بیترت  نیدـب  و  ددرگیم ، رهاـظ  هدوب  هدـنام  ناـهن  وا  مشچ  زا  هک 

تلع هب  مدرم  نکیلو  دـنکیم ، تکرح  نییاـپ  يوس  هب  هاـگ  ـالاب و  يوس  هب  هاـگ  نیمز  هک  دوب  جـیار  يداـقتعا  ءافـصلا  ناوـخا  راـگزور 
شدرگ رد  هام  هک  دـندوب  هتفایرد  نیملـسم  ( . 22  ) دننکیم راکنا  ار  هدـیقع  نیا  ءافـصلا  ناوخا  اما  دـننکیمن . سح  ار  نآ  نیمز  یگرزب 
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هام عقاوم  میوقت  يارب  ار  مهم  تالداعم  زا  یکی  تافو 388 ه.ق )  ) یناجزوب ءافولاوبا  و  دنکیم . ادیپ  فالتخا  لاس  کی  ره  هنایم  رد  دوخ 
هک دوب  هدروخرب  زین  يرگید  فالتخا  هب  هام  باـسح  رد  یناـجزوب  زین  و  دـناهدیمان . تعرـس » هلداـعم   » ار نآ  هک  تسا  هدوب  هدرک  فشک 

تسیب رد  : » تسا ریز  رارق  هب  نآ  لامجا  هک  دراد  ییهچخیرات  بلطم  نیا  ( . 24  ) دنهدیم تبسن  ( 23  ) ههاربوکیت هب  ار  نآ  فشک  یخرب 
مهد نرق  رد  هک  یمجنم  یناجزوب ، يافولاوبا  هک  درک  مـالعا  هسنارف  مولع  یمداـکآ  هب  ( 25  ) ویدس یلمآ  یئول  هیروف 1836  هام  متشه  و 

هب ار  نآ  فـشک  عـقوم  نآ  اــت  و  دوـشیم ـ  هدــیمان  ( Variation  ) نویـسایراو هک  ار  هاـم  تکرح  موـس  فـالتخا  هتـسیزیم ، يدـالیم 
وا نامگ  هب  هک  ار  یناـجزوب  ياـفولاوبا  یطـسجم  باـتک  زا  یتمـسق  یبرع  نتم  ویدـس  تس . هدرک ا  فشک  دـندادیم ـ  تبـسن  ههاربوکیت 
ویب زا  بکرم  ار  یتأـیه  یمداـکآ  تشاذـگ و  هسنارف  مولع  یمداـکآ  راـیتخا  رد  نآ  يوسنارف  همجرت  اـب  دوـب  روکذـم  فـشک  رب  لمتـشم 

ناقفاوم تفرگرد و  يدیدش  ثحب  و  درک ، » رومأم  تایضایر  خیرات  تفگش ... هتکن  نیا  یسررب  يارب  و ... ( Arago  ) وگارآ و  ( Biot)
ووداراک لاـس 1892  رد  هکنیا  اـت  دـنام  هجیتـنیب  مه  هرخـالاب  دـیماجنا و  لوط  هب  ات 1871  لاس 1836  زا  و   » تفاـی يرایـسب  ناـفلاخم  و 

داد ناشن  تخاس و  رشتنم  ( 26  ) ییایسآ همانزور   ) رد ار  دوخ  هیرظن  داد و  رارق  یـسررب  دروم  یعماج  طوسبم و  هلاقم  یط  رد  ار  عوضوم 
لماک راختفا  زا  ههاربوکیت  میراذـگاو : وا  دوخ  هب  ار  سک  ره  قح   » تسا هدـمآ  هلاقم  نیا  نایاپ  رد  تسا ». هدوبن  تسرد  ویدـس  هیرظن  هک 

نیا نانآ  مهس  رثکادح  دنرادن و  یمهم  مهس  بلطم  نیا  زا  وا  نانطومه  ءافولاوبا و  تسا ... رادروخرب  نویسایراو )  ) فشک دروم  رد  دوخ 
فوـسلیف ( « . 27  ) نآ تفرـشیپ  يارب  هن  تسا و  هدوـب  دـیفم  ملع  دـییأت  يارب  هک  دـناهداد ، ماـجنا  رمثیب  یلو  ررکم  ياهدـصر  هک  تسا 

هب ار  ردب  فوسک  تقو  يو  : » دـناهتفگ تسا . هتـشاد  تعارب  یکلف  مولع  تایـضایر و  رد  زین  تافو 533 ه.ق )  ) یـسلدنا هجاب  نبا  رادمان ،
نامز زا  شیپ  یکدـنا  و  تخاس ، هارمه  گنهآ  اب  ار  نآ  دوخ  لد  رد  دورـس و  هام  هب  باـطخ  رعـش  تیب  ود  تسنادیم . لیدـعت  تعاـنص 
الهف هدـعب ؟ نم  ردـب  ای  قرـشت  هدـحل و  یف  بیغ  کقیقـش  دـناوخ : ورف  ار  نآ  دـندوب ) وا  دزن  شنارای  زا  یتعامج  هک  یلاح  رد   ) فوسک
مامت تایبا  نیا  زونه  و  درکیم ، رارکت  ار  تیب  ود  نیا  دوب و  هتخاس  بطاخم  ار  ردـب  هدـقف ؟ یلع  تسبل  ادادـح  فوسکلا  ناکف  تفـسک 

دیشروخ يور  هایس ) ياههکل   ) فلک هرابرد  نیملـسم  ( « . 28  ) دندومن رایسب  یتفگـش  همه  نارـضاح  و  دش ، زاغآ  فوسخ  هک  دوب  هدشن 
تافو  ) دشر نبا  یسلدنا  روهشم  فوسلیف  هتـشون  یبلطم  نآ  باب  رد  هدید و  ار  دیـشروخ  فلک  هک  یـسک  نیتسخن  و  دناهدرک ، ثحب  زین 

هدرک و دصر  ار  نآ  هتخانـشیم و  ار  دیـشروخ  صرق  رب  دراطع  روبع  نامز  یکلف  باسح  کمک  هب  دـشر  نبا  نینچمه  تسا . 595 ه.ق )
ناخـسار زج  زین  ام  نامز  رد  هک  تسا  يراک  نیا  و  تسا . هدید  نآ  صرق  يور  رب  دوب ) هدرک  نیعم  هک  یتقو  رد   ) زین یهایـس  هعقب )  ) هکل

( . 29  ) دناهتخادرپن نآ  هب  یکلف  تایضایر  رد 
دادغب رد  يو  دناریم  مکح  قارع  سراف و  بونج  رب  ات 379 ه.ق  لاس 372  زا  یملید  هلودلا  فرش  ییایفارغج : ياههشقن  اههناخدصر و 

دماحوبا دودح 405 ه.ق ،) تافو   ) یهوک متـسر  نب  نژیب )  ) نجیو لهـسوبا  دننام  یکلف  نادنمـشناد  زا  یهورگ  تخاس و  ییهناخدـصر 
درگ راـک  نیا  يارب  ار  یناـجزوب  ءاـفولاوبا  و  تاـفو 384 ه.ق )  ) یباـص لـاله  نب  میهاربا  و  تافو 380 ه.ق )  ) یبالرطـسا یناغاص  دمحا 

نامجنم و زین  و  درکیم ، توعد  ار  دادغب  ناگرزب  تلود و  لاجر  یهوک  دوب . هناخدصر  نیا  سیئر  یهوک  لهـسوبا  بلاغ  نظ  هب  دروآ .
نآ رب  ار  نارـضاح  عیقوت  تشونیم و  يرـضحم  راک  نیا  يارب  هاگنآ  دنـشاب  رـضاح  وا  ياهیریگدـصر  رد  اـت  دروآیم  درگ  ار  ناسدـنهم 

یهوک تسا . هدروآ  ترپیل ) پاچ  ، 195  ) ءامکحلا خیرات  رد  یطفقلا  نبا  ار  هنومن  ود  رضاحم  نیا  تروص  زا  ( . 30  ) تفرگیم اههتشون 
هخیش یهوکلا و  لهـس  یبأ  یقیرط  یف  ۀلاسر   » مان هب  تسا  تسد  رد  دوجلاوبا  زا  ییهلاسر  اریز  هدوب ، یناغچ )  ) یناغاص دماحوبا  درگاش 

هناخدصر تسایر  شدرگاش  یناغاص  دوجو  اب  هنوگچ  هکنیا  اما  دـهدیم . ناشن  حوضو  هب  ار  بلطم  نیا  هک  ( « 31  ) یناغاصلا دماح  یبا 
هتفای قوفت  دوخ  داتسا  رب  یتسار  هب  یهوک  مه  دیاش  تشاد !  دیابن  بجعت  موب  زرم و  نیا  رد  عیاقو  هنوگنیا  لاثما  زا  تفگ : دیاب  هتشاد ، ار 
جرج تشاد . خـماش  یماـقم  هسدـنه  رد  صوصخ  هب  تایـضایر و  رد  دوب ، تسدربز  قیقد و  یمجنم  هکنآ  رب  هوـالع  یهوـک  تسا . هدوـب 

لح دـندوب و  هتخیر  سوینولوپا  سدیمـشرا و  ار  نآ  حرط  هک  درک  لئاسم  زا  هدـع  نآ  فورـصم  ار  دوخ  مه  یهوک  : » دـسیونیم نتراس 
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. درک یـسراو  ار  اهنآ  ندوب  لـح  لـباق  طیارـش  درک و  لـح  ار  اـهنآ  زا  یخرب  يو  دـشیم .  مود  هجرد  زا  رتـالاب  تـالداعم  هب  رجنم  اـهنآ 
دنناـم زین  يو  زا  سپ  گرزب  نانادیـضایر  بلغا  ( « . 32  ) تسا یمالـسا  راگزور  یـسدنه  راثآ  نیرتهب  وزج  باب  نیا  رد  يو  تاـقیقحت 
ریرحت رد  یـسوط  هجاوخ  ربج و  هلاـسر  رد  ماـیخ  رمع  و  ( 1945 1944 ـ  دابآردـیح ، پاچ  ، 2/642 1/91 ؛  ) يدوعـسم نوناق  رد  ینوریب 

ماتلا راکربلا  باتک  یکی  یهوک  راثآ  زا  دناهدوتس . رایـسب  ار  وا  ( 1903 ، 295 ترپیل ، پاچ   ) ءامکحلا خـیرات  رد  یطفقلا  زین  تاذوخأم و 
همجرت یبرع و  نتم  هکپو  و  ( . 33  ) تسا دوجوم  رصم  هیویدخ  هناخباتک  ندیل و  لوبناتسا و  رد  نآ  یطخ  ياههخسن  هک  تسا  یبرع ) هب  )

ود همدقم و  کی  ياراد  هک  مات  راگرپ  نیا  زا  درک . پاچ  يدالیم  لاس 1874  رد  دنمدوس  ياهتشاددای  هنالضاف و  همدقم  اب  ار  نآ  هسنارف 
اب ناوتب  هک  تسا  يراگرپ  مات  راگرپ  زا  دوصقم  ( . 34  ) تسا هدرب  مان  هحفص 119 )  ) باعیتسا هلاسر  رد  زین  ینوریب  ناحیروبا  تسا  هلاقم 

نانادیـضایر و زا  ( . 35  ) درک میـسرت  یلاصتا  تکرح  اب  ار  یمهـس  یلولذـه و  یـضیب و  هریاد و  تسار و  طـخ  ینعی  یـسایق  طوطخ  نآ 
هتشون یباتک  وا  و  تسا . تافو 493 ه.ق )  ) لیقرز رسپ  ای  یلاقرز  هب  فورعم  شاقنلا  میهاربا  قحساوبا  زین  یکی  سلدنا  یکلف  نادنمـشناد 

هب هلمج  زا  نوگانوگ و  ياههویـش  ربانب  ار  لیواعت  طاسوا و  باـسح  نآ  رد  هک  ( 36  ) ۀیلاقرزلا ۀحیفصلا  ای  هیجیزلا  ۀحیفـصلا  مان  هب  تسا 
رب وا  تانایب  زا  و  دـنکیم ، نایب  یناسآ  دـیدج و  هویـش  هب  ار  بالرطـسا  دربراـک  هلاـسر  نیا  رد  مه  و  ( . 37  ) دنکیم دای  دنه  دنـس  هویش 

جوا لیم ) ای   ) تکرح رب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  یناقرز  نینچمه  ( . 38  ) تسا هداد  ماجنا  یتاحالصا  زین  بالرطسا  دوخ  رد  هک  دیآیم 
ـ . ) 39  ) تسا هیناث  تسرد 8 و 11  مقر  هک  یلاح  رد   ) دوشیم هیناـث  رب 04 و 12  غلاب  هک  دروآ  لیلد  تباوث )  ) موجن هب  تبـسن  دیـشروخ 

لیلجلا دبع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  دیعـسوبا   ) يزجـس دیعـسوبا  تسین  هتخانـش  مدرم  هماع  دزن  هک  یکلف  گرزب  نادنمـشناد  زا  رگید  یکی 
نامجنم فیراعم  زا  يو  دـناهدز . نیمخت  415 ه.ق ) 0340 ـ   ) ياهلاس دودـح  رد  ار  وا  تاـیح  هرود  هک  تسا  ناتـسیس  مدرم  زا  يزجس )

سراف و دادـغب و  رد   983 ات 372 /   949 زا 338 / هک   ) تسا یملید  هلودـلا  دـضع  ینوریب و  ناحیروبا  اب  رـصاعم  يرجه و  مراهچ  هدـس 
بالرطسا عرتخم  وا  هک  تسا  رظن  نیا  زا  کلف  ملع  خیرات  رد  يزجس  دنلب  ماقم  تیمها و  ( . 40  ) درک تنطلس  هریغ  نامرک و  ناتسزوخ و 

هب تسا ، نآ  رد  هچنآ  اـب  کـلف  و  دـخرچیم ، دوـخ  روـحم  رب  تسا و  كرحتم  نیمز  هک  تسا  لـصا  نـیا  رب  شاهیاـپ  هـک  تـسا  یقروز 
تسد ربز  رایسب  هسدنه  رد  اصوصخم  يو  هک  تسادیپ  يزجـس  یـضایر  راثآ  زا  ( . 41  ) تسا تباث  هناگ ، تفه  هرایس  بکاوک  يانثتـسا 

هرود ناـناد  هسدـنه  نیرتزربـم  زا  یکی  يو  هک  تسا  هتـشون  ( 42  ) رتوس تسا . هدرک  یطورخم  عوطق  عطاـقت  هراـبرد  یتاـقیقحت  هدوـب و 
ندرک مسر  يارب  نآ  رد  هک  یـشور  ینعی   ) كرحتم هسدـنه  شور  اب  ار  هیواز  ثیلثت  هلأسم  نانادیـضایر  يزجـس  نامز  ات  تسا . یمالـسا 

ياج هب  يزجـس  دندرکیم .  لح  یبیرقت  یهجو  هب  دیآرد ) ینیعم  عضو  هب  ات  داد  تکرح  ار  شک  طخ  ردق  نآ  دـیاب  هلأسم  لح  لکش و 
دیمان تباث  هسدـنه  ار  شور  نآ  درک و  لح  نیرطقلا  يواستم  یلولذـه  کی  هریاد و  کی  عطاقت  هلیـسو  هب  ار  روکذـم  هلأـسم  شور ، نیا 
مطقم لبج  يور  رب  رصم  نایمطاف  دوب ، دصر  یـضایر و  گرزب  نادنمـشناد  زا  زین  تافو 397 ه.ق )  ) يرصم يدفـص  سنوی  نبا  (43 ـ . )
سنوی نبا  تخادرپ . يداـیز  ياهدـصر  هب  ات 397 ه.ق  لاس 380  زا  اجنآ  رد  وا  و  دـندرک ، اـنب  ییهناخدـصر  وا  يارب  هرهاـق ) قرـش  رد  )

همه نآ  رد  و  تـسا ـ  تافو 411 ه.ق )  ) یمطاف هللا  رماب  مکاحلا  هب  بوسنم  هک  دـنیوگ  ریبکلا  یمکاـحلا  جـیز  ار  نآ  هک  تخاـس  یجیز 
درک و یـسراو  ار  همه  هاگنآ  درک . همیمـض  دندوب ، هدرک  دصر  نارـصاعم  ناینیـشیپ و  هک  ار  ینارتخا  تانارق  عیمج  اهفوسک و  فوسخ و 

جورب هریاد  لیم  سنوی  نبا  روط  نیمه  تسا . تعرس ) و   ) دیازت رد  هام  تکرح  هک  دش  نشور  وا  يارب  دیجنـس و  رگید  یخرب  اب  ار  یخرب 
رد تافو 440 ه.ق )  ) ینوریب ناحیروبا  44 ـ . )  ) درک تباث  ار  نآ  تحص  ینعی  درک  حیحصت  ار  نیلادتعا  هردابم  رظنم و  فالتخا  هیواز  و 
وا یفسلف  دیاقع  راثآ و  تایح و  هرابرد  یثحب  هب  هک  تسا  دایز  نادنچ  ملع  لها  نایم  رد  وا  ترهـش  هتـشاد و  رحبت  كالفا  دصر  کلف و 

، نکد دابآ  ردیح  پاچ   ) دراد مان  موجنلا  ةایهلا و  یف  يدوعـسملا  نوناقلا  ام  رظن  دروم  ثحب  رد  وا  ربتعم  ياهباتک  زا  ( . 45  ) تسین يزاین 
دالب شیادیپ  روهظ و  ای  ضورع  زین  و  تسا ، قلعتم  نادب  هچنآ  نیمز و  درگ  رب  ینامـسآ  هرک  هنازور  تکرح  نآ  رد  هک  (، 1946 1944 ـ 

رادمان و رعاش  467 ه.ق )  ) لاس رد  ( 46 . ) تسا هدروآ  لیصفت  هب  ار  روهشم  ياهروشک  ای  اهرهش  عاضوا  هلبق و  تمـس  ضرالا و  ةروص   ـ
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ير رهـش  رد  يدـیدج  هناخدـصر  داجیا  هب  تسا ـ  یمالـسا  یکلف  ياملع  نانادیـضایر و  غباون  زا  هک  يروباشین  مایخ  رمع  یناریا  روشناد 
یلاخ زور  جنپ  نآ  زا  سپ  دوب ، زور  یس  زین  هام  ره  هک  دشیم  فیلأت  هام  هدزاود  زا  یسراپ  لاس  دش . توعد  یسراف  میوقت  حالصا  يارب 
رگید نانادیضایر  زا  ياهدع  یهارمه  هب   ) مایخ رمع  دشیم .  مامت  زور  رد 365  لاس  بیترت  نیا  هب  و  دنتفرگیم ) دیع  ار  نآ  هک   ) دنامیم

دندرک و حالصا  ار  میوقت  نیا  نارگید ) و  دودح 518 ه.ق ] تافو   ] یطساو بیجن  نب  نومیم  يرازفـسا و  ینزاخ و  نمحرلادبع  نوچمه 
ره 70 رد  زور  روکذم 17  میوقت  رد  مایخ  رمع  دـنیوگیم  یخرب  دراد . فالتخا  دـنام  یقاب  نآ  رد  هک  ییاطخ  رادـقم  رد  تایاور  نکیل 

لاس ره 62  رد  زور  هدزناپ  دنیوگ : و  تسا ،) مامت  زور  کی  لاس  ره 1540  رد  نآ  رادقم  هک  دنام  یقاب  ییاطخ  يور ، نیا  زا   ) دوزفا لاس 
نیا زا  و   ) دوزفا زور  تشه  لاس  ره 33  رد  دنیوگ  و  دوشیم ،) زور  کی  لاس  ره 3770  رد  هک  دنام  یقاب  ییاطخ  يور ، نیا  زا  و   ) دوزفا

ینعی 467  ) لاس نیا  رد  : » دـیوگیم ریطخ  یملع  هعقاو  نیا  هرابرد  ریثا  نبا  ( . 47 ( ) دوشیم زور  کی  لاس  رازه  جـنپ  ره  رد  اطخ  تهج ،
شیپ هکنآ  لاح  و  دنداد ، رارق  لمح  هطقن  لوا  ار  زورون  و  دندرک ، درگ  ار  موجن  ناگرزب  زا  یهورگ  هاشکلم  ناطلس  کلملا و  ماظن  ه.ق )

لاس نآ  رد  زین  و  دش . رگید  ياهمیوقت  أدـبم  داد  ماجنا  ناطلـس  هچنآ  و  داتفایم . توح  همین  رد  دیـشروخ  ندیـسر  نامز  هب  زورون  نآ  زا 
يرازفـسا و رفظملا  وـبا  اـهنآ  زا  هک  دـندمآ  درگ  گرزب  ناـمجنم  زا  یهورگ  نآ  ماـجنا  رد  درک و  تسرد  هاـشکلم  يارب  يدـصر  ماـیخ 
رد ناطلس  لاس 485 ه.ق  هب  هکنیا  ات  دوب  ریاد  دـصر  و  درک . جرخ  میظع  یلاـم  راـک  نیا  رد  ناطلـس  و  دـندوب ، یطـساو  بیجن  نب  نومیم 

تسا و هدوب  برغم  یـضایر  موجن و  ياـملع  زا  زین  تافو 660 ه.ق )  ) یـشکارملا نسح  یلعوبا  ( « . 48  ) دش لطاب  زین  دصر  تشذـگ و 
تاقیملا ملع  یف  تایاغلا  يدابملا و  عماج  مان  هب  تسا  هتـشون  یباتک  یـشکارم  تسا . هدرک  حیحـصت  ار  برغم  هطراخ )  ) ییایفارغج هشقن 

لاس رد  هدیـسر و  هسنارف  همجرت  هب  باتک  نیا  لوا  همین  تسا . هلباقم  ربج و  رد  هلأسم  دنچ  لح  ءامدق و  يدـصر  تالآ  حرـش  يواح  هک 
عرتخم هک  یقروز  بالرطـسا  فصو  رد  هدشن ) پاچ  همین  « ) تایاغلا يدابملا و  عماج   » رد یـشکارم  تسا . هدـش  پاچ  سیراپ  رد   1834
يزجس هک  ار  بالرطسا  نیا  دیوگ  ینوریب  هک : دسیونیم  تسا  فورعم  نادیضایر  يزجس ، لیلجلادبع  نب  دمحم  نب  دمحا  دیعـسوبا  نآ 

نیا لح  هک  دیوگیم  ینوریب  و  تسا . تباث  هرایـس ، هعبـس  زا  زج  هب  کلف  و  کلف ؛ تکرح  هن  تسا  نیمز  تکرح  رب  شیانب  هدرک  عارتخا 
656  ) لاس هب  یسابع  تفالخ  و  دندرک ، رخسم  ار  دادغب  نالوغم  هکنآ  زا  سپ  ( 49 . ) تسا تخس  نیمز ) تکرح  ههبش  لح  ینعی   ) لکشم

ریـصن هجاوخ  هب  ار  هناخدـصر  نیا  تسایر  و  درک ، داجیا  هغارم  رد  ییهناخ  دـصر  لاس 657 ه.ق ) هب   ) ناخ وکالوه  دـش ، ضرقنم  ه.ق )
زا هک  دروآ  مه  درگ  هغارم  رد  یمالـسا  دالب  فارطا  همه  زا  ار  کـلف  ياـملع  زا  یهورگ  ریـصن  هجاوخ  درپس . تافو 672 ه.ق )  ) یسوط

یلصوم یغارم  نیدلا  رخف  یقشمد و ، یضرع  نیدلا  دیؤم  و ، زا 690 ه.ق ) شیپ  تافو   ) یبرغم یـسلدنا  یبطرقلا  نیدلا  ییحم  اهنآ  نایم 
. دنراد يرتشیب  ترهـش  تافو 676 ه.ق ) ( ) 50  ) ینیوزق یبتاـک  هب  فورعم  رمع  نب  یلع  نیدـلا  مـجن  یـسیلفت و  یطـالخ  نیدـلا  رخف  و ،

نیدـلا لامک  و  تافو 710 ه.ق )  ) يزاریـش نیدـلا  بطق  ینعی  رادـمان  دنمـشناد و  ناوج  ود  اهدـعب  یـسوط  هجاوخ  هک  دـیآیم  رب  نینچ 
ناتسکرت رد  یمالسا  گنهرف  ییافوکش  دادغب ، رد  یـسابع  تلود  طوقـس  زا  سپ  ( . 51  ) دوزفا هدـع  نآ  رب  ار  تافو 720 ه.ق )  ) یسراف

رد ار  نابیدا  ناملاع و  درک و  اپ  رب  یعمجم  اجنآ  رد  تخاس و  تختیاپ  ار  دنقرمس  هک  دوب  گیب  غلا  راگزور  رد  نآ  جوا  و  دیدرگ ، زاغآ 
ناتـساد دوب . ینادابآ  نارمع و  رادتـسود  يریما  یکلف و  ملاع و  هیقف و  خروم و  بیدا و  لتق 853 ه.ق )  ) گیب غلا  دوخ  دروآ . درگ  اـجنآ 

ـ  دروآ ناوت  رامـشب  شنوطالفا  هاـشداپ  فوسلیف  اـی  فوسلیف  هاـشداپ  هشیدـنا  یبسن  قیداـصم  زا  یکی  دـیاش  هک  هاـشداپ ـ  نیا  یناگدـنز 
دروخ دز و  رد  وا  تنطلس  لوا  لاس  ود  تدم  دیسر . تنطلس  هب  ازریم  خرهاش  شردپ  توف  زا  سپ  لاس 850 ه.ق  رد  يو  تسا . كاندرد 

رد هک  فیطللادبع  شدوخ  رـسپ  تسد  هب  لاس 853 ه.ق  رد  تبقاع  یلو  تشذگ . دندوب ـ  تنطلـس  یعدـم  هک  شنادـنزرف ـ  ناردارب و  اب 
هتشک دوخ  گرزب  رسپ  فیطللادبع  تسد  هب  هک  دوب  هتفای  رد  یموجن  ماکحا  رب  انب  گیب  غلا  دنیوگ  دش . هتشک  ریسا و  دوب  هدرک  مایق  خلب 

ار ردپ  لزع  مکح  تشارفا و  رب  نایغط  ملع  زین  فیطللادبع  درک . لوزعم  تشاد  هک  یلغاشم  بصانم و  زا  ار  وا  ببس  نیا  هب  دش و  دهاوخ 
دنقرمـس هب  نامجنم  ياهییوگـشیپ  دوجو  اب  دعب  يدنچ  درک و  رارف  ناتـسکرت  هب  گیب  غلا  داد . تسکـش  ار  دوخ  ردپ  و  تفرگن ، يزیچ  هب 
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رگا  » دنیوگیم هک  تسا  یلثم  یسراف  نابز  رد  دش . هتـشک  شرـسپ  تسد  هب  اجنآ  رد  اما  يدنزرف ، ـ  ردپ  هفطاع  دیما  هب  دیاش  تشگزاب ـ 
هک تسا  نینچ  نآ  و  تسا ، گـیب  غلا  رـسپ  فیطللادـبع  نیمه  هب  طوـبرم  هک  تسا  یناتـساد  لـثم  هشیر  و  ( « ، 52  ) دراذگب فیطللادبع 

هبنـشکی رد  هک  خرهاش ، ازریم  تافو  زا  سپ  دوب ، هدرک  سرفت  نایـصع  قوقع و  فیطللا  دـبع  علاط  هچیاز  زا  یچـشوق  یلع  اـنالوم  نوچ  »
کلامم بیرق  نع  هک  دروآ  نابز  رب  یـسلجم  رد  گـیب  غلا  يزور  دوب ، هدومن  يور  ير  هیوفاـشف  رد  لاـس 850  هجح  يذ  مجنپ  تسیب و 

زا شیپ  هک  یحیـضوت  اب  ( !« 53  ) دراذگب فیطللا  دبع  رگا  تفگ : اباحم  یب  روکذم  يانالوم  دـمآ . دـهاوخ  ام  فرـصت  تحت  هب  یثوروم 
، یچـشوق نیا  زا  دوصقم  دمآرد . بآ  زا  تسرد  یچـشوق  یماکحا  ینیبشیپ  و  تشاذـگن ، فیطللا  دـبع  هتبلا  هک  دـش  مولعم  میداد ، نیا 
ار وا  و  تسا ، هدوب  دنقرمـس  هناخ  دـصر  یملع  ياـضعا  وزج  هک  تسا  تافو 879 ه.ق )  ) یچـشوق يدنقرمـس  دمحم  هب  یلع  نیدلا  ءالع 

رفـس هب  گیبغلا  گرم  زا  سپ  ارهاظ  و  تسا . هتـشادیم  هاگن  هاگراکـش  رد  ار  گیبغلا  صوصخم  زاب  هک  دناهتفگ  ببـس  نادـب  یچـشوق 
دمحم ناطلس  دزن  ترافس  هب  ار  وا  نسح  نوزوا  دیـسر . تافو 882 ه.ق )  ) ولنویوق قآ  نسح  نوزوا  تمدخ  هب  نآ  زا  سپ  و  تفر ، جـح 
ناطلس توعد  زین  يو  ددرگرب . هینطنطسق  هب  دوخ  تیرومأم  ماجنا  زا  سپ  هک  تساوخ  وا  زا  ینامثع  ناطلـس  داتـسرف . ینامثع  هاشداپ  مود 

یـسراف و هب  زین  یلئاسر  بتک و  يو  تخادرپ . سیردت  هب  هیفوص  ایآ  دجـسم  رد  ناطلـس  نامرف  هب  تشگرب و  هینطنطـسق  هب  تفریذپ و  ار 
یسوط نیدلا  ریـصن  هجاوخ  مالکلا  دیرجت  حرـش  و  تأیه . یـسراف  هب  فورعم  یتامدقم  تأیه  باتک  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هتـشون  یبرع 
نیدـلا ثاـیغ  یپلچ و  یـسوم  هداز  یـضاق  هب  فورعم  یمور  نیدـلا  حالـص  اـب  دنقرمـس  هناـخ  دـصر  رد  گـیب  غلا  تروص ، ره  هب  تسا .

غلا دنتفای ، يدایز  فالتخا  اهدصر  نآ  رد  نوچ  دنتخادرپ . ینانوی  ياهدصر  حیحصت  هب  زا 840 ه.ق ) شیپ  ود  ره  تافو  ( ) 54  ) یناشاک
لماک یجیز  نانآ  عومجم  زا  سپس  و  دیشک ، لوط  ات 839 ه.ق  لاس 827  زا  هک  دنتخادرپ  يدیدج  ياهدـصر  نتفرگ  هب  شنارای  گیب و 
تقد اب  اـههیناث ) نودـب   ) تاـجرد قیاـقد  هب  تاـجرد و  هب  ار  موجن  عقاوم  نآ  رد  و  تسا ، هدـش  روهـشم  گـیب » غلا  جـیز   » هب هک  تخاـس 

تباث و موجن  ياهلودـج  و  فوسک ، فوسخ و  هبـساحم  يارب  يددـعتم  یلمع  ياههار  نینچمه  جـیز  نیا  رد  دـناهدرک . باسح  يرایـسب 
ینادور نیدلا  سمش  55 ـ ) . ) دراد دوجو  ملاع  گرزب  ياهرهـش  یـضرع  یلوط و  طوطخ  رایـس و  ياهبکوک  دیـشروخ و  هام و  تاکرح 

هدوب ییهرک  زا  ترابع  نآ  و  تسا . هدوب  هتخاس  يرامـشهاگ )  ) تیقوت تهج  یتفگـش  ردان  تلآ  زین  1683 م ) تافو 1094 ه.ق /   ) یساف
نآ رد  هدـشیم و  میـسقت  شخب  ود  هب  هک  تـشاد  رارق  يرگید  هرک  هرک  نـیا  يور  رب  هدوـب .  یموـسر  اـههرئاد و  نآ  يور  رب  هـک  تـسا 

رازبا نیا  دربراک  هک  دناهتفگ  و  دـناهدوب . هدرک  هیبعت  موجن ) بکاوک و  يارب   ) یمهو تارادـم  جورب و  رئاود  يارب  ییاهخاروس  تاعطق و 
نیا ندرب  راکب  نتخاس و  زرط  هک  دراد  مه  ییهلاسر  ینادور  نیا  تسا . هدروخیم  اهرهـش  همه  رد  تاقوا  تخانـش  درد  هب  هدوب و  ناـسآ 

( . 56  ) تسا هدرک  نایب  نآ  رد  ار  رازبا 
سلدنا رد  سویملطب  ماظن  حالصا 

مولع جاور  رد  هک  تسا  یـسلدنا  نادنمـشناد  نیتسخن  زا  وا  هک  تسا  نیا  هب  رتشیب  يو  ماقم  تافو 398 ه.ق )  ) یطیرجم دمحا  نب  ۀملسم 
نادرگاش يو  هار  نیا  رد  دـناهدناوخ .  نانادیـضایر » ياوشیپ  نییـضایرلا  ماما   » ار وا  هک  وا  يوحن  هب  تسا  هدیـشوک  راـید  نآ  رد  یـضایر 

ماسقا زا  اما  تسا . هدش  سلدـنا  دراو  رحـس  ایمیک و  کلف و  و  تایـضایر )  ) میلاعت مولع  وا  تسد  هب  مه  و  تسا . هدرک  تیبرت  ار  يرایـسب 
زا ار  نآ  داد و  رارق  هجوت  دروـم  همه  زا  شیب  ار  دودح 232 ه.ق ) تافو ،  ) یمزراوخ جـیز  و  هدوب ، کلف  هب  هژیو  هب  وا  مامتها  مولع ، نیا 

لیدـعت نآ  رد  هک  دراد  مه  یباتک  یطیرجم  درک ؛ حالـصا  رـصتخم و  ار  باتک  نآ  هاگنآ  دـینادرگرب ، يزات  ياهلاس  هب  یـسراف  ياـهلاس 
. تسا هدرک  رصتخم  یناتب  جیز  زا  ار  بکاوک 

ماـظن نآ  رد  هک  یطـسجملا ، حالـصا  یف  ةأـیهلا  باـتک  ماـن  هب  تسا  یباـتک  زین  ار  يو  تافو 540 ه.ق )  ) یـسلدنا یلیبشا  حـلفا  نب  رباج 
ناملاع نافوسلیف و  نیرتگرزب  زا  رگید  یکی  تسا . هدیزگن  رب  ار  شیوخ  حالـصا  هوجو  زا  کی  چیه  اما  تسا  هدرک  داقتنا  ار  یـسویملطب 

رد ار  دوخ  هفـسلف  هراـصع  يو  تشاد . يوق  یتـسد  زین  بط  کـلف و  هسدـنه و  رد  هک  تسا  تافو 540 ه.ق )  ) لیفط نب  رکبوبا  سلدـنا 
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نبا تعارب  ياههناشن  زا  تسا . هدیـسر  ام  تسد  هب  وا  زا  هک  تسا  یباتک  اهنت  نآ  تسا و  هدیناجنگ  رادیب )» هدـنز   )» ناظقی نب  یح  هلاسر 
ترابع هب  ای   ) درک ضرف  ار  یطوطخ  نآ  همه  رد  ناوتیم  اریز  دنایهانتم ، ماسجا  همه  تسا : دقتعم  هک  تسا  نیا  یکی  هسدـنه  رد  لیفط 

اریز  ) تسا لطاب  درک  ضرف  یطوطخ  نآ  رد  ناوتن  هک  یمسج  ره  هک  لیلد  نیا  هب  زین  و  تسا ) طوطخ  زا  یئازجا  هب  دودحم  مسج  رگید 
زین ملاع  و  دنایهانتم ، زین  يوامس  مارجا  نیاربانب ، و  دنشاب . ) هتـشاد  یهانتمان  ياهعلـض  هک  دنـشاب  یماسجا  تسین  نکمم  تروص  نآ  رد 

دنوشیم هدید  ام  مشچ  هب  هک  یناگراتس  هک  تسا  نیا  هدیقع  نیا  رب  لیفط  نبا  لیلد  و  تسا . يورک  زین  ملاع  لکش  تسا . یهانتم  هرسکی 
، درذگیم هداتـسیا ) صخـش  رـس  رب  دومع  ینعی   ) سأرلا تمـس  زا  هک  ینامز  و  دـننکیم ، بورغ  برغم  رد  دـننکیم و  عولط  قرـشم  رد 
ار نآ  دنکیم  عولط  هداتـسیا  درم  تسار  ای  پچ  زا  هک  یناگراتـس  نارتخا و  هک  تسا  يرئاود  زا  رتگرزب  دـنکیم  عطق  ار  نآ  هک  ییهرئاد 
هب دننکب . ریـس  فلتخم  ياهکلف  رد  هک  دنچ  ره  دننکیم ، بورغ  زین  مه  اب  دـننکیم  عولط  مه  اب  نارتخا  نوچ  روط  نیمه  دـننکیم .  عطق 

ار سویملطب  يأر  لـیفط  نبا  تسا . رتـگرزب  نیمز  زا  رایـسب  دیـشروخ  و  تسا . يورک  زین  نیمز  و  تسا ، يورک  دیـشروخ  لـیفط  نبا  رظن 
نیمه هب  و  تفریذـپ . زکرمتم  كالفا  باب  رد  ار  وطـسرا  يأر  نآ  ياج  هب  و  درک ، اهر  ار  نآ  تسناد و  تسردان  لخادـتم  كالفا  هرابرد 

زین ( 57  ) یجورطب درک . ءاقلا  ار  نآ  حالصا  هویش  یجورطب  نیدلا  رون  دوخ  درگاش  هب  یسویملطب  ماظن  فعض  حالصا  تهج  ینعی  روظنم 
نیا اما  دـش . لئاق  ینوزلح ) چـیپرام  ( ) 58  ) یبلول یـشدرگ  ینامـسآ  مارجا  يارب  و  تشون ، شیوخ  داتـسا  لوق  ساسا  رب  ار  ةأـیهلا  باـتک 

ول و   ) یحالـصا مادقا  تروص ، ره  هب  اما  درکیم . ضرف  یلایخ  يروما  هراومه  يو  اریز  دوزفین ، بلطم  یگدـیچیپ  دـیقعت و  رب  زج  ضرف 
كالفا یچیپرام  تکرح  هیرظن  دـناهتفگ : نارگـشهوژپ  زا  یخرب  هک  تساجنیا  زا  و  تسا . یتسرد  تفایهر  ملع  ملاع  رد  لایخ ) ملاـع  رد 

1 : . اهتشونیپ ( 59 . ) تسا تأـیه  ملع  رد  یمالـسا  ناـملاع  یـسویملطب  دـض  تضهن  جوا  هدـش ، حرطم  یجورطب  ةأـیهلا  باـتک  رد  هک 
، نامجنم هک  یباتک  و  دـندنب ؛ نادـب  دـنفاب ، هک  ییاههماج  شقن  دـنب ، شقن  ناداتـسا  هک  دـشاب  ییاهرات  کیز :  » 2  . 488 . ـ  487 همدقم ،

باتک نیا  هماج ، ياههشقن  نتفاب  رد  ار  نافابهماج  تسا  ینوناق  نآ  هک  ناـنچمه  دـننک و  مولعم  نآ  لوادـج  زا  ار  كـالفا  موجن و  لاوحا 
تایمک دوش ، ادیپ  اهرات  نآ  زا  اههماج  شوقن  تایفیک  هک  نانچمه  و  یکلف . عاضوا  لاوحا و  نتخانـش  رد  ار  نامجنم  تسا  يروتـسد  زین 

پاچ ، 40 کلفلا ، ملع  ونیلان ،  3 ( . . عطاق ناهرب  .« ) تسا جـیز  نآ  برعم  و  ددرگیم ، رهاظ  باتک  نیا  ياهلودـج  زا  بکاوک  تاکرح  و 
ندرک ریخأت  نتخوپـس و  وا  ریـسفت  تسیچ : ءیـسن   » درآ ناحیروبا  برعلا . ) ناسل   ) اهریخأت روهـشلا : أسن   5  . 42 ، . اجنامه  4  . 1911 ، . مر

ياهلصف همه  هب  يزات  ياههام  تهج  نیز  و  دیآ . رتشیپ  بیرقت ، هب  زور ، هدزای  یـسمش  لاس  زا  يرمق  لاس  هک  تسا  نآ  شینعم  و  تسا .
نایم هک  دـیآ  درگ  اهزور  نآ  زا  هک  یهام  هب  ندرک  تسیاب  سبک  ار  لاس  هراـچان  سپ  لاـس ،... هس  یـس و  بیرق  هب  دـندرگ ، یمه  لاـس 

نز راب  هب  دندرک . هیبشت  دش  تدایز  لاس  رب  هک  ار  مهدزیس  هام  نآ  هک  اریز  دوب . نتسبآ  شینعم  سبک ]  ] و دنایـسمش . لاس  يرمق و  لاس 
داتسا پاچ  ، 224 223 ـ  میهفتلا ، « . ) دشاب هدش  رتشیب  هک  نآ  سپ  زا  دیآ  ياج  هب  لاس  ندرک  سبک  نیدب  و  وا ، مکش  هب  تسا  هدوزفا  هک 

( سملق  ) سمالق بقل  هب  دندرک  یهورگ  تسد  هب  هسیبک ]  ] نآ و   » یئامه پاچ  دعب ، ام  224 و  میهفتلا ،  6 ( . . 1316 ه.ش نارهت ، ییامه ،
ریخأت ار  هام  نالف  یتفگ : ردنا  هبطخ  هب  ندرک ، یتساوخ  هسیبک  نوچ  تشادیمه . هاگن  هرامش  نیا  و  تفاییمه . ردپ  زا  رسپ  لغـش  نآ  و 

هک تسا  عادولا  ۀـجح  لاس  نیا  و  ترجه . زا  مهن  لاس  هب  درک  لطاب  ار  نآ  مالـسا  هک  هگ  نآ  اـت  بارعا ] ینعی   ] دـندوب نیا  رب  و  مدرک ...
نب دمحم  رفعجوبا  ياهمان  هب  ردارب  هس  ترهـش  یـسوم ، ونب   7 « . . تسا هدرک  دوردـب  ار  شیوخ  تما  ار و  ناهج  مالـسلا ـ  هیلع  ربماـغیپ ـ 

رد کیناکم و  موجن و  تایضایر و  فورعم  ناملاع  زا  یسوم ، نب  نسح  یـسوم و  نب  دمحا  مساقلاوبا  ای 259 ه.ق ،) تافو 257   ) یسوم
سپس و  درکیم ، ینزهار  ناسارخ  رد  دنیوگ  هک  دوب  رکاش  نب  یـسوم  نانآ  ردپ  دندوب . ناملاع  ملع و  نایماح  زا  هک  دادغب ، یملع  هزوح 
دیرخ يروآدرگ و  رد  نامدود  نیا  دش . يو  رابرد  نامجنم  رامش  رد  و  دمآ ، دادغب  هب  نومأم  نامزتلم  وزج  تخادرپ و  موجن  هسدنه و  هب 
اـضر مامتها  هب  نارهت ، پاچ  ، 331 330 ـ  میدن ، نبا  تسرهفلا ، دـناهدرک ، یگرزب  تامدـخ  نومأم  هب  نادنمـشناد  بیرقت  یملع و  بتک 

نآ هـک  دـنکب  میـسرت  ییهرئاد  تـسا  نـکمم  هـک  یییمهو  طـخ  هیاـپ  رب   8 . . نارهت پاــچ   196 2/195 ـ  تایفو ، ناـکلخ ، نبا  ددـجت ؛
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19 ، . یناریا نانادیـضایر  ینابرق ،  10  . 162 . ـ  161 برعلا ، دـنع  مولعلا  خـیرات  خورف ، رمع   9 . . دـشاب نیمز  هرک  يور  رب  ریاود  نیرتـمیظع 
،94 90 ـ  ، 89 87 ـ  کلفلا ، ملع  ونیلان ،  13  . 19 . ـ  18 یناریا ، نانادیضایر  ینابرق ،  12  . 162 . ـ ، برعلا دنع  مولعلا  خـیرات  خورف ، رمع   .11
15  . 273 / . 3 تایفولاب ، یفاولا  يدفـص ، نارهت ؛ پاچ  ، 2/196 نایعالا ، تایفو   14  . 1911 ، . مر و 279 ،  218 217 ـ  ، 183 181 ـ  ، 135
، رصم ، 2/77 لئاسر ،  18  . 120 . ـ  119 کلفلا ، ملع  ونیلاـن ،  17  . 164 ، . مولعلا خـیرات  خورف ، رمع   16  . 226 . ـ  225 کلفلا ، ملع  ونیلاـن ،
، باتک نامه   21  . 42 / . 2 باتک ، نامه   20  . 40 / . 2 باتک ، نامه   19 . . یلکرز نیدـلا  ریخ  پاچ  ، 1928/1347 يربکلا ، ۀیراجتلا  ۀعبطم 

یملع رظن  زا  تسا  نکمم  دـننکیم ، راـکنا  ناوـخا  فسـالا  عـم  هک  ار  هدـیقع  نیا  هک  تسناد  دـیاب   309 /. 3 باتک ، ناـمه   22  . 112 / . 1
هب هک  تسا  لیم  نیمه  و  دـشاب ، بونج  يوس  هب  لامـش و  يوس  هب  دوخ  روحم  رب  نیمز  لیم  نآ  زا  دارم  دـیاش  هچ  دـشاب ، هتـشاد  یلمحم 

، برعلا دنع  مولعلا  خـیرات  خورف ، رمع   d. 1601) 23. Tycho Brahe .24 . ) دریگیم تروص  هنیمز  رد  هناـگراهچ  لوصف  نآ  ببس 
133 . ـ  128 یناریا ، نانادیـضایر  ینابرق ، بلطم : نیا  لیـصفت  يارب   L. Am. Sedillot 26. Journal Asiatique .27 . 25 167.

یف برعلا  رثآم  قادرج ، انح  روصنم   29 . . دیمحلا دبع  نیدلا  ییحم  خیش  پاچ  ، 1949 رصم ، پاچ  ، 26 25 ـ  بیطلا ، خفن  يرقملا ،  .28
رـضاحم و نیا  هک   85 083 ـ  ینارهت ، لالج  دیـس  همانهاگ 1310 ه.ش  171 ؛ مولعلا ، خـیرات  خورف ، رمع   30  . 22 ، . کلفلا تایـضایرلا و 
، ینابرق 1/620 ؛ ناـملکورب ، یبرع ، تاـیبدا  خـیرات   The Legacy of Islam, P. 471 .31 زین .  و  تــسا ؛ هدروآ  ار  تاـــعیقوت 
G. Sarton, Introduction to the History of Science, vol. 665, 1950, . 32 195 ، . یناریا گرزب  نانادیـضایر 
/1 یبرع ، تایبدا  خـیرات   34 . . همانهاگ 1310 ه.ش ینارهت ، لالج  دیـس  198 ؛ 0196 ـ  یناریا ، نانادیـضایر  ینابرق ،  Baltimore .33

دـصر رد  هیلاقرز  هحیفـص  ماـن  هب  یباـتک  وا  نوچ  هک  تسا  نیا  یلاـقرز  هیمـست  هجو   36  . 201 . ـ  0200 یناریا ، نانادیـضایر   35  . 254.
همانهاگ ینارهت ، لـالج  دیـس   ) دـندناوخ یلاـقرز  لاـیقرزلا و  دـلو  فیلأـت  ماـن  هب  ار  فلؤم  تشون  هلقرز »  » مسا هب  یکلف  یتلآ  بکاوک و 

، مولعلا خیرات  خورف ، رمع   39  . 1911 ، . مر پاچ  ، 176 کلفلا ، ملع  ونیلان ،  38  . 171 ، . مولعلا خیرات  خورف ، رمع   37 ( . . 64 1310 ه.ش / 
، يو یموجن  لامعا  یلاقرز و  تاعارتخا  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  دـناهدناوخیم .  ( Arzakhel  ) ار یلاقرز  یطـسو  نورق  هرود  رد   172.

خیراـت خورف ، رمع   41 . . نارهت پاـچ  ، 191 1/193 ـ  نایعالا ، تاـیفو  ناـکلخ ، نبا   40  . 65 . ـ  64 ینارهت ، لالج  دیـس  همانهاگ 1310 ،
یهاگآ يارب   45  . 172 . ـ ، مولعلا خیرات  خورف ، رمع   44  . 251 ، . یناریا نانادیضایر  ینابرق ،  Hienrich Suter .43 . 42 172 ، . مولعلا

، کلفلا ملع  ونیلان ، رتشیب : یهاگآ  يارب   46 . . 1361 ه.ش راوز ، پاچ  ، 271 255 ـ  هدنراگن ، هتشون  یناریا ، هفسالف  خیرات  بلاطم ، نیا  زا 
، مولعلا خیرات  خورف ، رمع   The legacy of Islam , pp. 436 .47 038 ـ   . زین رگید ؛ عضاوم  245 و  ، 175 ، 40 038 ـ  ، 41 040 ـ 
، کلفلا ملع  ونیلاـن ، همانهاگ 1310/66 ؛ ینارهط ، لـالج  دیـس   49  . 1961 ، . توریب ، 10/98 خـیراتلا ، یف  لـماکلا  ریثـالا ، نبا   48  . 173.

دیعـسوبا وه  بالرطـسالا  اذـه  طبنتـسم  نا  ینوریبلا  ناحیرلاوبا  لاـق  : » تسا نیا  یـشکارم  تراـبع  نیع  1911 ؛ مر ، ، 251 صص 250 ـ 
رد یبتاک   50 « . . لحلا ۀبعـص  ۀهبـش  هذه  ینوریبلا و  لاق  تباث . ةرایـسلا  هعبـسلا  الا  هیف  امب  ۀکرحتم  ضرالا  نأ  یلع  ینبم  وه  يزجـسلا و 

لالدتـسا دوـخ  رود  هب  نـیمز  شدرگ  رب  ( » 174 مولعلا ، خـیرات   ) هدروآ خورف  رمع  هکناـنچ  ۀـمکحلا ، قـطنملا و  یف  دـعاوقلا  نیع  باـتک 
هجاوخ زا  يزاریـش  نیدلا  بطق  هک  یـشجنر  ببـس  هب  هک  دـناهتفگ   51 « . . دـنکب ناـیب  ار  شدرگ  نیا  یعطق  تأـیه  هتـسناوتن  یلو  هدرک ،

/2 تاوف ، یبتک ، رکاش  نبا  تفرن . شیپ  دـیاش  دـیاب و  هکناـنچ  هناخدـصر  راـک  و  دز ، نت  هغارم  هناخدـصر  رد  دوخ  راـک  همادا  زا  تشاد 
نارهت 1337 ه.ش ، 417 هاشتلود ، هرکذت  يدنقرمـس ، هاشتلود   53 . . 1352 ه.ش موس ، پاـچ  ، 1/223 ادـخهد ، مکح  لاثما و   52  . 193.
وا راک  تالکشم  نیبم  هک  هدوب ) ناشاک  رد  هک   ) هتشون شیوخ  ردپ  هب  ییهمان  دنقرمس  زا  یناشاک  نیدلا  ثایغ   54 . . یسابع دمحم  پاچ 

ازریم داهرف  لیبنز ، تسا . گیبغلا  يدنمـشناد  یتین و  شوخ  زین  یمور و  هدازیـضاق  هلمج  نآ  زا  شناراـکمه و  تداـسح  دنقرمـس و  رد 
یجورطبلا  57  . 175 ، . باتک نامه   56  . 175 . ـ  174 مولعلا ، خیرات  خورف ، رمع   55 . . ش 1318 ه . نارهت ، ، 322 308 ـ  ازریم ، سابع  دنزرف 

روحم تاذ  دیدح  وا  بشخلا  نم  ةادا  بلوللا  و  بلوللا . ةأیهب  ناک  ام  یبلول :  58 . . دنیوگیم ( Alpetragius  ) سویگارتپلآ نیتال  هب  ار 
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فراعملا ةرئاد  177 ؛ 176 ـ  مولعلا ، خیرات  خورف ، رمع   59 . . دنیوگ ( Spiral  ) ار یبلول  یسیلگنا  رد  دئارلا . )  ) ۀلخاد وا  ۀئتان  ۀینوزلح  هنم 
یبلح رغصا  یلع  رتکد  هدنسیون : ص 298  مالسا ، ندمت  خیرات  باتک : زا  هتفرگرب   431 / . 1 یسراف ،

نامسآ کیزیف 

یم هدنکارپ  هدـننیب  يوس  هب  ای  سکعنم  رتدـیدش  یگنر  هچ  اهنآ  زا  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  یعیبط  ماسجا  يرهاظ  ياهگنر  نتوین  رظن  هب 
هدام نآ  هک  مینک  ینیب  شیپ  اهنآ  دننام  ییایمیش و  بیکرت  حطـس  راتخاس  ساسارب  هک  درادن  دوجو  يا  هداس  هویـش  یلک ،  روط  هب  دوش . 

. داد حیضوت  ناوت  یم  يا  هداس  لالدتـسا  اب  ار  نامـسآ  گنر  ندوب  یبآ  تلع  همه ،  نیا  اب  دنک . یم  هدنکارپ  ای  سکعنم  ار  ییاهگنر  هچ 
دحاو اب  ار  رون  جوم  لوط  دـنراد ، توافتم  ياهگنر  رون  نوگانوگ  ياهجوم  لوط  داد ، ناـشن  شیاـمزآ  اـب  گـنای  سماـت  هک  روط  ناـمه 

رون يارب   nm 700 دودح ات  شفنب  رون  يارب   nm 400 یمدآ يارب  تیؤر  لباق  فیط  هنماد  دنجنـس . یم  مورتسگنآ  دـحاو  اب  ای  رتمونان 
لوط هب  یگتسب  یگدنکارپ  رادقم  و  دننک ، هدنکارپ  اهتهج  همه  رد  ار  يدورف  جوم  کی  يژرنا  دنناوت  یم  کچوک  ياه  عنام  تسا . زمرق 

یم هدنکارپ  رتمک  عنام  هلیـسو  هب  جوم  دشاب ، رتگرزب  عنام  هزادـنا  اب  هسیاقم  رد  جوم  لوط  هچ  ره  یلک ، هدـعاق  کی  ناونع  هب  دراد . جوم 
 ، ًـالثم دـنک . یم  ر  ــ ی ـــ یغت جوم  لوط  مراـهچ  ناوت  سکع  اـب  رون  یگدـنکارپ  رادـقم  جوـم ، لوـط  کـی  زا  رتـکچوک  یتارذ  يارب  دوـش .

رون یگدنکارپ  مهدزناش  کی  دودح  رد  زمرق  رون  یگدـنکارپ  نیاربانب  تسا . یبآ  رون  جوم  لوط  ربارب  ود  دودـح  رد  زمرق  رون  جوملوط 
رد دوجوم  رابغ  درگ و  تارذ  اهلوکلوم و  هلیسو  هب  دیشروخ  رون  تسا . یبآ  نامـسآ  گنر  ارچ  هک  دیمهفب  دیناوت  یم  نونکا  تسا . یبآ 

هاتوک ياهجوم  لوط  رون  بیترت ، نیا  هب  دوش . یم  هدنکارپ  دنکچوک ، رایـسب  یئرم  رون  ياهجوم  لوط  اب  هسیاقم  رد  ًالومعم  هک  نامـسآ ، 
مینک یم  هاگن  فاص  نامسآ  هب  هک  یتقو  دنوش . یم  هدنکارپ  تارذ  نیا  هلیسو  هب  رتدنلب  ياهجوم  لوط  رون  زا  رتدیدش  رایـسب  یبآ ) رون  )

هب یمدآ  مشچ  تیـساسحو   ) هدـش هدـنکارپ  هاـتوک  ياـهجوم  لوط  هنماد  دـسر . یم  اـم  مشچ  هب  هک  تسا  هدـش  هدـنکارپ  رون  نیا  رتشیب  ، 
نیا رد  مینک . یم  هاگن  نامسآ  هب  دولآ  هم  زور  کی  رد  هک  مینک  یم  ضرف  رگید ، يوس  زا  دوش . یم  یبآ  گنر  ساسحا  هب  رجنم  گنر )

هدنکارپ رتدـنلب  ياهجوم  لوط  هک  یلاح  رد  تسا ،  هدـش  هدـنکارپ  لماک  روط  هب  دـسر  یم  ام  مشچ  هب  هک  يا  هکیراب  یبآ  رون  تروص ، 
رظن هب  هایـس  نامـسآ  تشادن ، يوج  نامـسآ  رگا  تسا . هدش  زمرق  هب  لیامتم  دیـشروخ  گنر  هک  مینک  یم  ساسحا  نیاربانب ، دـنا . هدـشن 
نامه دوش ، یم  قیقر  رایـسب  نیمز  وج  اجنآ  رد  هک  ـالاب ، هب   Km 16 عافترا زا  عقاو  رد  دندش . یم  هدید  زور  رد  ناگراتـس  و  دیـسریم ،

درگ و تارذ  ياراد  اوه  یهاگ  دنوش . یم  هدید  زور  رد  ناگراتـس  دسر و  یم  رظن  هب  هایـس  نامـسآ  دـنا ،  هتفایرد  نادروناضف  هک  يروط 
هدـنکارپ تدـش  هب  تسا  نکمم  یبآ  گنر  زج  ییاهگنر  دـشاب ، نینچ  رگا  تسا . یئرم  رون  جوم  لوط  یگرزب  هب  یبآ  ياه  هرطق  ای  رابغ 

نامـسآ تسا ، کشخ  فاص و  اوه  هک  ییاهزور  دـنک . یم  رییغت  نیمز  وج  رد  دوجوم  بآ  راخب  اب  نامـسآ  یگنر  تیفیک  ًـالثم ، دـنوش .
هدوب ناشاقن  نارعاـش و  شخبماـهلا  اـهنرق  هک  ناـنوی ،  اـیلاتیا و  نوگلین  نامـسآ  تسا . داـیز  اوه  تبوطر  هک  تسا  ییاـهزور  زا  رت  یبآ 

هب رتشیب  دناشوپیم  ار  گرزب  ياهرهش  یهاگ  هک  یگنر  يرتسکاخ  یبآ ـ  هم  تساهنیمزرس . نیا  ياوه  ییانثتسا  یکشخ  ببـس  هب  تسا ،
یتقو یتح  لیبموتا ، روتوم  دنا . هدش  رشتنم  یتعنص  ياه  هناخراک  و  اهنویماک ) اهلیبموتا ،   ) زوسنورد ياهروتوم  زا  هک  تسا  یتارذ  ببس 

اهنآ هزادنا  دنتسه و  یئرمان  اه  هرذ  نیا  رتشیب  دنک . یم  رشتنم  هرذ  درایلیم  زا 100  رتشیب  هیناث  ره  رد  دنک ، یم  راک  صالخ  تلاح  رد  هک 
هرذ نیا  دـنوشیم . ر  ــــــ ـگ ید دـماج  تارذ  تاعیام و  اـهزاگ ،  عمجت  يارب  يدـبلاک  ییاـه  هرذ  نینچ  تسا .   m 0/000001 دودح رد 
اهنآ فارطا  رد  رتشیب  داوم  عمجت  رثا  رب  هک  یتقو  ات  اه  هرذ  نیا  رب  شنارگ  دـنوش . یم  اوه  یگریت  رون و  یگدـنکارپ  ببـس  رتگرزب  ياـه 
نیمز وج  رد  اههام  تسا  نکمم  دنوشن  هتـسش  ررکم  فرب  ناراب و  رثا  رب  رگا  تارذ  نیا  درادـن . يریثأت  نادـنچ  دـنا  هدـشن  گرزب  یلیخ 

. تسا مهم  رایسب  یمدآ  یتمالس  رب  اوه و  بآ و  رب  يدولآرابغ  ياهربا  نینچ  ریثأت  دننامب .

نامسآ کیزیف  نآرق و 
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نامسآ کیزیف  نآرق و 

ناهج قلخ 
( ماعنا هروس  ... « ) ضرَالا َو  ِتاومّسلا  ُعیَِدب  » 

 ... نیمز اهنامسآ و  هدنروآدیدپ  تسوا 
دییأت موجن  کیزیف و  هنیمز  رد  هدـمآ  تسدـب  تایفـشک  تاعالطا و  نیرخآ  دراد ،  یگنهامه  الماک  نیون  یملع  تاعالطا  اب  ـالاب  بلطم 
گَنب گیب  يروئت   ) دـنا هدـمآ  دوجو  هب  گرزب  راجفنا  کی  زا  ناوارف  تمدـق  یگرزب و  ماـمت  اـب  ناـهج  هک  دـشاب  یم  بلطم  نیا  هدـننک 

(big bang ))
. تسا هدـمآ  دوجو  هب  شیپ  لاس  درایلیم  رد 15  ابیرقت  هطقن  کی  میظع  گرزب و  راجفنا  زا  ناهج  هک  دـنک  یم  ناـیب  گـَنب  گـیب  يروئت 

گرزب راجفنا  زا  لبق  ات  دور . یم  راک  هب  یملع  لفاحم  یمامت  رد  ناهج  شیادـیپ  یملع  باوج  اهنت  ناونع  هب  هزورما  گـَنب  گـیب  يروئت 
كزیفاتم کیزیف و  هلیـسو  هب  ناوتب  هک  دنا  هتـشادن  دوجو  نامز  يژرنا و  هدامو ،  دیمان  هدام  ار  نآ  ناوتب  هک  هدوبن  زیچ  چیه  دوجو  ناکما 

یم دوجو  هب  نامز  يژرنا و  هدام  هاگان  هب  ییاضف  نینچ  نیا  رد  دوشیم ، هدـیمان  زیچ  چـیه  ناونع  هب  کـیزیف  رد  نیا  ، درک لـیلحت  هیزجت و 
 ... تسا هدش  نایب  میرک  نآرق  رد  شیپ  لاس  تسا 1400  هدرک  ادیپ  تسد  نآ  هب  رشب  ملع  یگزات  هب  هک  یملع  بلطم  نیا  دیآ ؛

هیآ 101 ماعنا  هروس  ریسفت  رتشیب » :  تاعالطا  يارب 
ناهج ندش  گرزب  ....... 

[ نامـسآ  ] اـم ناـمگیب ، و  میتشارفارب ، دوخ  تردـق  هب  ار  نامـسآ  و  هیآ 47 ) تایراّذـلا  هروس   .« ) َنوُعِـسوَُمل اَّنِإَو  ٍدـْیَِأب  اَـهاَْنیََنب  ءاَـمَّسلاَو  » 
. میرتسگ

هک دوـش  یم  ناـیب  هیآ  نیا  رد  دریگ . یم  رارق  هدافتـسا  دروـم  مه  ناـشکهک  ناوـنع  هـب  مـیرک  نآرق  ياهتمـسق  رتـشیب  رد  نامـسآ  هـملک 
. دیسر تابثا  هب   20 نرق لیاوا  رد  مه  بلطم  نیا  دشاب ، یم  ندرک  ادیپ  تعسو  ندش و  گرزب  لاح  رد  هراومه  ناهج  اهناشکهک و 

دنمشناد و طسوت  نرق 20  لیاوا  رد  دشاب  یم  ندش  گرزب  لاح  رد  يا  هفقو  چیه  نودب  هدوب و  ادتبا  ياراد  ناهج  هک  هدـیا  يروئت و  نیا 
تاقیقحت اب  لاـس 1929  رد  دـش و  ناـیب  هیرظن  کـی  تروص  هب  رتِِملا  گرویگ  یکیژلب  ققحم  نَمدـیِرف و  ردـناسِکلَا  یـسور  ناد  كزیف 
پوکسلت طسوت  اهناشکهک  رمتسم  هدهاشم  اب  سانش  هراتـس  نیا  دیـسر . تبث  هب  یمـسر  تروص  هب  لباه  نیوِدا  ییاکیرمآ  سانـش  هراتس 

هک مریگب  رظن  رد  رگا  دنریگ ، یم  هلـصاف  رگیدکی  زا  رود و  مه  زا  هراومه  اهناشکهک  اه و  هراتـس  هک  درب  یپ  بلطم  نیا  هب  يوق ، رایـسب 
لاح رد  بترم  هدـش  لیکـشت  اهناشکهک  نیمه  زا  هک  ناهج  سپ  دنـشاب  یم  نتفرگ  هلـصاف  لاح  رد  مئاد  روط  هب  رگیدـکی  زا  اهناشکهک 

. دشاب یم  ندش  گرزب 
هیآ 47 تایراّذلا  هروس  ریسفت  رتشیب :  تاعالطا  يارب 

 ....................... ناگراتس رادم  كالفا  ینامسآ و  مارجا  تکرح  .......................... 
 : دیامرفیم سی  هکرابم  هروس  هیآ 40  رد  گرزب  دنوادخ 

 . « َنوُحَبْسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُکَو  ِراَهَّنلا  ُِقباَس  ُْلیَّللا  َالَو  َرَمَْقلا  َكِرُْدت  نَأ  اََهل  یِغَبنَی  ُسْمَّشلا  َال  » 
. دنروانش يرادم  رد  مادک  ره  و  تسا ، زور  رب  هدنریگ  شیپ  بش  هن  و  دسر ، هام  هب  هک  دزس  ار  دیشروخ  هن 

نآرق یلو  تسا  هدش  بوک  خیم  نآ  رد  ناگراتس  هک  تسا  یفافش  گرزب و  رودم  مسج  کلف  هک  دندوب  دقتعم  نیشیپ  ناسانـش  نامـسآ 
ره ناگراتـس و  رادم  ینعی  كالفا  رادم ،  ینعی  کلف  دیوگ  یم  تسا  هدش  نشور  هزورما  هچنآ  قباطم  دنک و  یم  بیذکت  ار  نانآ  هدیقع 

 . دیآ یم  رب  حوضو  هب  نآرق  تایآ  یضعبزا  بلطم  نیا  تسا  یلقتسم  رادم  دوخ  يارب  يا  هراتس 
 : هتشون نایبلا  عمجم  ریسفت  رد 
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یـشیپ زور  رب  هک  تسا  راوازـس  بش  رب  هن  دـبایرد و  ار  نآ  دوخ  ریـسم  تکرح و  تعرـس و  رد  دـسرب و  هام  هب  هک  دـبیز  ار  دیـشروخ  هن 
رتمارآ تروص  هب  تسا ، هدومرف  رّرقم  نآ  يارب  شراگدیرفآ  هک  ياهمانرب  مظن و  ساسا  رب  ار  دوخ  ياههاگلزنم  دیـشروخ  هک  ارچ  دریگ ؛

هب ار  اهنآ  تکرح  ناهج  راگدـیرفآ  زور ؛ هنابـش  تشه  تسیب و  تدـم  رد  ار  شیاههاگلزنم  هاـم  اـّما  دـیامیپیم ، لاـس  کـی  تدـم  رد  و 
نیا ساسا  رب  ات  هک  تسا  هتفای  نامزاس  ياهنوگ  هب  کیره  تکرح  تعرـس  مادـکره و  رادـم  اـّما  هداد ، رارق  ینارود  ندز و  رود  تروص 
یط لاس  کی  رد  هناگ  هدزاود  ياهجرب  رد  ار  دوخ  نارود  دیـشروخ  يرآ ، دـباییمنرد ؛ ار  يرگید  کی  چـیه  هک  دنتـسه  فصو  مظن و 

یـشیپ زور  رب  دـناوتیمن  زگره  بش  هنوگ  نیمه  دـیامنیم و  يرپس  هام  کی  رد  ار  شیوخ  ياههاگلزنم  هام  هرک  هک  یلاـح  رد  دـنکیم ،
، دشابن زور  ود  نآ  نایم  ات  دروخ  دنهاوخن  دنویپ  مه  هب  دنیآیمن و  درگ  مه  اب  بش  ود  هاگ  چیه  دیوگیم : دروم  نیا  رد  همرکع » . » دریگ

هدنروآدیدپ هک  يرادم -  رد  کیره  َنوُحَبْـسَی و  ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُکَو  تسا . هدومرف  ررقم  ادـخ  ار  نیا  دـنرگیدکی و  یپ  رد  زور  بش و  هکلب 
هک مدوب  ناـسارخ  رد  نم  تفگیم  متاـح » نبا  : » هک تسا  هدروآ  دوخ  ریـسفت  رد  یـشایع  دنروانـش . تسا -  هتـشاد  رّرقم  ناـشیا  رب  اـهنآ 

. دنتشاد روضح  زین  لهـس » نب  لضف   » شرواشم ریزو  نومأم و  دوب و  يربح »  » خاک رد  ورم و  رد  يزور  (ع ) اضر ترـضح  هیامنارگ  دوجو 
بش امش  رواب  هب  دیسرپ ، دمآ و  نم  دزن  هنیدم  رد  دوهی  زا  يدرم  يزور  دومرف : ینایب  نمض  ترضح  نآ  اذغ ، ندروخ  ییاریذپ و  زا  سپ 

زا کـیره  تسیچ ؟ شـسرپ  نیا  خـساپ  امـش  رواـب  هب  دـناهدش ؟ رادـیدپ  رتشیپ  ود  نآ  نیمادـک  و  زور ؟ اـی  تـسا ، هدـش  هدـیرفآ  رتدوز 
: تفگ دومن و  ع )  ) اضر ترـضح  هب  ور  لهـس » نب  لضف  . » دنرادن ياهدننکعناق  تسرد و  خساپ  هک  دش  نشور  دنتفگ و  يزیچ  نارـضاح 
زا ای  مهد  خساپ  نآرق  زا  ایآ  بوخ  رایسب  دومرف : ترضح  دییامرفب . ار  شسرپ  نیا  خساپ  دوخ  دروآ ، ناماس  هب  هرامه  ار  امش  راک  يادخ 

زیگنارّکفت هدیدپ  ود  نیا  راگدیرفآ  دومرف : درک و  لالدتسا  هفیرش  هیآ  نیا  هب  هلمج  زا  هنارگنـشور ، ینایب  نمـض  هاگنآ  موجن ؟ باسح و 
. دریگ یـشیپ  زور  رب  هک  دراد  قح  بش  هن  دـسرب و  هام  هب  هک  دـبیز  ار  دیـشروخ  هن  َرَمَْقلا ...  َكِرْدـُت  نَأ  اََهل  یِغَبنَی  ُسْمَّشلا  َال  دـیامرفیم :

هدرتسگ نارکیب و  ياضف  نیا  رد  دننکیم و  ریـس  دوخ  رّرقم  رادم  رد  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  زا  کیره  َنوُحَبْـسَی و  ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُکَو 
. دنروانش

هیآ 40 سی  هروس  ریسفت  رتشیب » :  تاعالطا  يارب 
 ................................................. نامسآ ياهنوتس  اههار و  .............................................. 

هیآ 7( تایراذلا  هروس   . « ) ُکبُْحلا ِتاَذ  ءاَمَّسلاَو  » 
 . تسا ناگراتس  هب  هتسارآ  هک  نامسآ  هب  دنگوس  و 

یم هراتس  درایلیم  ياراد 200  طسوتم  روط  هب  اه  ناشکهک  نیا  زا  مادک  ره  هک  دراد  دوجو  ناشکهک  درایلیم  دودح 200 ًابیرقت  ناهج  رد 
دنشاب . یم  شدرگ  رد  يزکرم  هراتس  رود  هب  یسمش  هموظنم  دننامه  هک  دنشاب  یم  هرایس  ياراد  اهنآ  رتشیب  هک  دنشاب 

 : هتشون هنومن  ریسفت  رد 
اـضرلا نـسحلا  یبا  ماـما  زا  دـیوگ  یم  وا  تـسا ،  هدـمآ  دـلاخ  نـب  نیـسح  ثیدـح  رد  مالـسلاامهیلع )   ) اـضرلا یـسوم  نـب  یلع  ماـما  زا 

نیا دومرف : هچ ،  ینعی  تساههار )  ياراد  هک  نامسآ  هب  دنگوس   ) کبحلا تاذ  ءامسلا  هدومرف و  دنوادخ  هکنیا  مدیـسرپ ،  مالـسلاهیلع )  )
رد دشاب  هتـشاد  نیمز  اب  یطابترا  هار  دناوت  یم  هنوگچ  مدرک  ضرع  دـیوگ  یم  دـلاخ  نب  نیـسح  دراد ... نیمز  يوس  هب  یئاههار  نامـسآ 
مث لاقف  یلب ،  تلق  اهنورت ؟ دـمع  ریغب  لوقی  هللا  سیلا  هللا ،  ناحبـس  دومرف : ماما  تسا ،  نوتـسیب  اهنامـسآ  دـیامرف  یم  دـنوادخ  هک  یلاح 

: دومرف يرآ ،  مدرک  ضرع  نم  دشاب ؟ هدـهاشم  لباق  هک  ینوتـس  نودـب  دـیامرف  یمن  دـنوادخ  ایآ  تسا ،  بیجع  اهنورت : نکل ال  دـمع و 
کی يور  زا  هدرپ  تسا ،  هدـش  دراو  نآ  ریـسفت  رد  هک  یثیدـح  هب  هجوت  اب  هیآ  نیا  دـینیب . یمن  ارنآ  امـش  نکیل  تسه و  یئاهنوتـس  سپ 

، رتمامت هچ  ره  تردق  اب  سویملطب  تئیه  نامز  نآ  رد  هک  ارچ  دوبن ، راکشآ  یـسک  رب  تایآ ،  لوزن  نامز  رد  هک  هتـشادرب  یملع  تقیقح 
مه يور  زایپ  تاقبط  دننامه  وت  رد  وت  یتارک  تروص  هب  اهنامسآ  نآ  قبط  و  درک ، یم  تموکح  مدرم  راکفا  رب  ناهج و  یملع  لفاحم  رب 
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تایآ نیا  لوزن  زا  دعب  لاس  رازه  دودح  یلو  تشاد ،  هیکت  يرگید  رب  مادک  ره  هکلب  دوبن ، نوتسیب  قلعم و  مادکچیه  اعبط  دنتشاد و  رارق 
ره نامسآ  تارک  هک  تسا  نیا  دراد ، تیعقاو  هچنآ  تسا و  موهوم  یلک  هب  يزایپ ،  تسوپ  كالفا  هک  دیسر  اجنیا  هب  رشب  شناد  ملع و  ، 

، درادیم تباث  دوخ  ياج  رد  ار  اهنآ  هک  يزیچ  اهنت  و  دنـشاب ، هتـشاد  یهاگ  هیکت  هکنآ  یب  دنتباث ، قلعم و  دوخ ، هاگیاج  رادم و  رد  مادک 
هبذاـج و لداـعت  نیا  تساـهنآ .  تکرح  هب  طوبرم  يرگید  دراد و  تارک  نیا  مرج  اـب  طاـبترا  یکی  هک  تسا  هعفاد  هبذاـج و  هوق  لداـعت 
 ( مالسلاهیلع  ) یلع نانم  ؤم  ریما  زا  هک  یثیدح  تسا .  هتـشاد  هگن  دوخ  ياج  رد  ار  نامـسآ  تارک  یئرمان ،  نوتـس  کی  تروص  هب  هعفاد 
یف يذـلا  نئادـملا  لثم  نئادـم  ءامـسلا  یف  یتلا  موجنلا  هذـه  دومرف : ماما  ثیدـح  نیا  قبط  تسا ،  بلاج  رایـسب  هدـش  لـقن  هنیمز  نیا  رد 

ره هک  نیمز  يور  ياهرهش  نوچمه  دنتسه  یئاهرهش  دننامسآ ، رد  هک  یناگراتـس  نیا  . : )) رون نم  دومع  یلا  ۀنیدم  لک  ۀطوبرم  ضرالا 
ای یئرمان  نوتـس  زا  رتاسر  رت و  نشور  يریبعت  ایآ  تسا .))  طوبرم  رون  زا  ینوتـس  اب  رگید ) هراتـس  اب  يا  هراتـس  ره   ) رگید رهـش  اب  يرهش 

؟ دش یم  ادیپ  هعفاد  يورین  اب  نآ  لداعت  هبذاج و  جاوما  رکذ  يارب  زور  نآ  تایبدا  قفا  رد  رون  زا  ینوتس 
 : هتشون نازیملا  ریسفت  رد 

http://www.andisheqom.com/Files/quranshenasi.php?idVeiw=27959&level=4&subid=27959
دوشیم هتـسب  عمج  كابح "  " ای هکیبح "  " هب یتقو  و  تسه ،  زین  هنالداع  تقلخ  يانعم  هب  و  تسا ،  تنیز  نسح و  يانعم  هب  کبح  هملک 

 . دوشیم ادیپ  بآ  يور  هب  داب  شزو  ماگنه  رد  هک  ییاههار  اهطخ و  نآ  ینعی  تسا ،  قیارط  ای  هقیرط  شیانعم 
 . مروخیم دنگوس  تنیز  نسح و  ياراد  نامسآ  هب  دوشیم :  نینچ  لوا  يانعم  رب  انب  هیآ  يانعم  و 

 . تشاد دهاوخ  تهابش  ( 6 تافاصلا -  "  ) بکاوکلا ۀنیزب  ایندلا  ءامسلا  انیز  انا  هیآ " هب  هیآ  نیا  تروص  نیا  رد 
 . دنگوس دراد  لدتعم  یتقلخ  هک  نامسآ  هب  دوشیم :  نینچ  مود  يانعم  رب  انب  و 

 . دراد تهابش  ( 47 تایراذلا -  "  ) دیاب اهانینب  ءامسلا  هیآ "و  هب  تروص  نیا  رد  و 
 . دنگوس تسا  طوطخ  ياراد  هک  ینامسآ  هب  دوشیم :  نینچ  موس  يانعم  رب  انب  و 

 . دراد رظن  ( 17 نونمؤملا -  "  ) قئارط عبس  مکقوف  انقلخ  دقل  هیآ "و  هب  تروص  نیا  رد 
مـسق باوج  نوچ  دوب ،  دهاوخ  رتبسانم  شباوج  اب  دنگوس  تقونآ  هکنیا  يارب  دشاب ،  رتشیب  موس  يانعم  رد  شروهظ  هک  تسین  دـیعب  و 

 . دنراد هک  ییاههقیرط  رد  نانآ  تتشت  مدرم و  فالتخا  زا  تسا  ترابع 
هیآ 7 تایراذلا  هروس  ریسفت  رتشیب » :  تاعالطا  يارب 
شنیرفآ ادبم  .............................................................. 

هدوب زاگ  تروص  هب  ادـتبا  ینامـسآ  مارجا  تارک و  همه  هک  تسا  نیا  دـنا  هتفای  تسد  نآ  هب  نونک  ات  ناـمجنم  هک  یملع  رظن  نیرت  قیقد 
رد ار  بلطم  نیرت  کیدزن  نآرق  دندمآ . رد  یلعف  تروص  هب  يوامـس و  مارجا  ماسجا و  تروص  هب  اهزاگ  تارذ  نیب  هبذاج  رثا  رد  سپس 

هدرکن رظن  راهظا  هراب  نیا  رد  يزادرپ  هیرظن  چیه  زونه  دیاش  هک  ینامز  رد  مه  نآ  تسا  هدومرف  شیپ  لاس  دصراهچ  رازه و  رد  هراب  نیا 
 : دیامرف یم  هیآ 11  تلصف  هروس  رد  دنوادخ  دوب 

 « َنیِِعئاَط اَْنیَتَأ  اََتلاَق  اًهْرَک  َْوأ  اًعْوَط  اَِیْتِئا  ِضْرَْأِللَو  اََهل  َلاَقَف  ٌناَخُد  َیِهَو  ءاَمَّسلا  َیلِإ  يَوَتْسا  َُّمث  » 
ریذـپنامرف دـنتفگ  ود  نآ  دـییایب  هاوخان  اـی  هاوخ  دومرف  نیمز  هب  نآ و  هب  سپ  دوب  يراـخب  نآ  درک و  نامـسآ  شنیرفآ ]  ] گـنهآ سپس 

 . میدمآ
هیآ 11 تلصف  هروس  ریسفت  رتشیب » :  تاعالطا  يارب 

دیشروخ یلوط  ریس  ..................................................... 
هیآ 38( سی  هروس   « ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلَذ  اَهَّل  ٍّرَقَتْسُِمل  يِرَْجت  ُسْمَّشلاَو  » 
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. تسا نیا  اناد  زیزع  نآ  ریدقت  تسا  ناور  دوخ  هژیو  هاگرارق  يوس ]  ] هب دیشروخ  و 
دیشروخ رود  هب  نیمز  هک  دش  تباث  يژولونکت  ملع و  تفرـشیپ  اب  یلو  ددرگ  یم  نیمز  رود  هب  دیـشروخ  هک  دوب  دقتعم  میدق  تئیه  ملع 

یم نارود  نآ  هب  برع  هک  دوب  نیمز  رود  هب  دیشروخ  ندیخرچ  دنتشاد  داقتعا  نآ  هب  همه  نیمز  تکرح  فشک  زا  شیپ  هچنآ  ددرگ  یم 
. بآ نایرج  دننام  تسا  یلوط  تکرح  ینعم  هب  نایرج  دراد  نایرج  دیشروخ  دیوگ :  یم  نآرق  یلو  دیوگ 

تسا و هدیـسر  تابثا  هب  یتاقیقحت  ياه  هراوهام  اه و  پوکـسلت  نیرت  يوق  کمک  هب  نردم و  رـصع  رد  نآرق  رد  هدش  نایب  تقیقح  نیا 
نیا هب  هجوت  اـب  دـشاب ،  یم  تکرح  رد  تعاـس  رد  رتـمولیک  رازه  دایز 720  رایسب  تعرـس  اب  يرادم  رد  دیـشروخ  نیـصصختم  نایب  قبط 

زین یسمش  هموظنم  ياه  هرایس  مامت  دیـشروخ  اب  هارمه  دنک و  یم  یط  ار  رتمولیک  لداعم 17280،000 يا  هلصاف  زور  رد  دیشروخ  بلطم 
. دنشاب یم  یتکرح  نینچ  نیا  ياراد  مه  اه  هراتس  یمامت  الاب  بلطم  قبط  نینچمه  دنشاب و  یم  تکرح  رد 

هیآ 38 سی  هروس  ریسفت  رتشیب » :  تاعالطا  يارب 
نآرق اب  رون  تعرس  هبساحم  .......................................... 

يرصم نادکیزیف  یبنلا  بسح  روصنم  رتکد  هبساحم :  نیا  فشاک 
زاجعا هب  نینک و  هبـساحم  مه  نوتدوخ  نینک و  هدـهاشم  ور  تابـساحم  نیا  ریوصت  اـب  هارمه  نینوتیم  .( pps  ) تنیوپ رواپ  لیاف  کـی  رد 

. نیربب یپ  نآرق 
pps لیاف تفایرد 

 << دینادب رتشیب  دروم  نیا  رد 
نامسآ

ٍءْیَـش ِّلُِکب  َطاَحَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنَأَو  ٌریِدَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألا  َنِمَو  ٍتاَواَمَـس  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  » 
هیآ 12( قالطلا  هروس   « ) اًْملِع

رداق زیچ  ره  رب  ادخ  هک  دینادب  ات  تسا  يراج  نیمز  اهنامسآ و  نایم  وا  نامرف  دیرفایب  نیمز  اهنآ  دننامه  نامسآ و  تفه  هک  نآ  تسادخ 
دراد هطاحا  زیچ  همه  رب  ملع  هب  تسا و 

تیبوبر هلاسم  انامه  هک  ار  لبق  تایآ  نومـضم  هک  تسا  یناـیب  نهنیب ...  رمـالا  لزنتی  نهلثم  ضرـألا  نم  تاومـس و  عبـس  قلخ  يذـلا  هللا 
دینک تعاطا  ار  وا  ات  هدرک ،  لزان  رکذ  و  هداتسرف ،  لوسر  امـش  يارب  ییادخ  دیامرفیم  دنکیم ،  دیکات  دوب  لوسر  تثعب  یلاعت و  يادخ 
امـش زا  دیدش  یباسح  دییامن ،  شتفلاخم  دینک و  درمت  رگا  هکنیا  هب  هدرک  دیدهت  ار  امـش  ییادخ  زین  و  دـینک ،  لمع  شرکذ  ماکحا  هب  و 

ناتنادواج تشهب  هب  دینک ،  شتعاطا  رگا  هک  هداد  تراشب  ار  امـش  ییادخ  زاب  و  تخاس ،  دهاوخ  راچد  میلا  یباذـع  هب  دیـشک و  دـهاوخ 
 . میلع ریدق و  تسا  ییادخ  هدیرفآ ،  ار  نیمز  تفه  نامسآ و  تفه  هک  درب ،  دهاوخ 

 . تشذگ هدجس  مح  هروس  ریسفت  رد  تفگ ،  تاومس  عبس  قلخ  يذلا  هللا  هلمج  ریسفت  رد  ناوتیم  هک  یبلاطم 
نیمز تسا ،  ات  تفه  نامـسآ  هک  روطنامه  ینعی  تسا ،  يددـع  تیلثم  لثم  زا  دارم  هک  دـیآیم  رب  نهلثم  ضرألا  نم  هلمج و  رهاـظ  زا  و 

 : تسه لامتحا  دنچ  باب  نیا  رد  تسیچ ؟  نیمز  ات  تفه  زا  روظنم  دید  دیاب  لاح  تسا ،  ات  تفه  نآ  لثم  مه 
رد ام  هک  تسا  ینیمز  نامتخاس  عون  زا  شنامتخاس  هک  تسا ،  ینامـسآ  تارک  زا  ددـع  تفه  نیمز  ات  تفه  زا  روظنم  مییوگب  هکنیا  لوا 

 . مینکیم یگدنز  نآ 
و دـنراد ،  رارق  مهیور  زایپ )  تاقبط  نوچ  هک (  تسا ،  هقبط  تفه  ياراد  هک  تسا ،  ام  دوخ  نیمز  اـهنت  نآ  زا  روظنم  مییوگب  هکنیا  مود 

 . میراد رارق  نآ  يور  ام  هک  تسا  یلوا  هقبط  نیمه  شتاقبط  نیرتهداس  و  دنراد ،  هطاحا  هرک  مامت  هب 
طیـسب میدـق )  یفارغج  ياملع  هک (  تسا ،  نیمز  يور  هناگتفه  ياهتمـسق  اهمیلقا و  هناـگتفه  ياـهنیمز  زا  روظنم  مییوگب  هکنیا  موس 
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هب هعجارم  اب  اسب  هچ  و  دراد ،  ینارادفرط  کی  ره  هک  تسا  یهوجو  هجو  دنچ  نیا  دناهدرک  میسقت  هراق )  ای  و  تمسق (  تفه  هب  ار  نیمز 
 . تفای تسد  مراهچ  لامتحا  هب  ناوتب  تشذگ ،  هدجس  مح  هروس  ریسفت  رد  هک  یبلاطم 

ياهنامـسآ لثم  هدرک ،  قلخ  يزیچ  نیمز  زا  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  نهلثم ،  ضرـألا  نم  هلمج و  زا  دارم  هک  دنـشاب  هتفگ  اـسب  هچ  و 
زا ییاههنومن  حور  نآ  رد  هک  ینامـسآ ،  یحور  و  ینیمز ،  هداـم  زا  بکرم  تسا  يدوجوم  هک  ناـسنا  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  هناـگتفه ، 

 . تسا ینامسآ  توکلم 
رما هملک  زا  روـظنم  و  ددرگیم ،  رب  ود  ره  ضرا  تاومـس و  هملک  هب  نآ  رد  ریمـض  هک  دـیآیم  رب  نهنیب ،  رمـالا  لزنتی  هلمج  رهاـظ  زا  و 
ادخ رما  دیامرفیم  هدرک ،  شریـسفت   ( هیآ 28 سی   ) نوکیف نک  هل  لوقی  نا  ائیـش  دارا  اذا  هرما  اـمنا  هفیرـش  هیآ  هک  تسا  یهلا  رما  ناـمه 

اهنامـسآ فرط  هب  رما  ردـصم  زا  لوزن  هب  ندرک  عورـش  نیمز ،  اهنامـسآ و  نیب  رما  لزنت  زا  روظنم  تقو  نآ  و  تسا ،  داـجیا  هملک  ناـمه 
نایعا هچ  دبای ،  نوکت  هدرک  هدارا  لج  زع و  يادـخ  هچنآ  ات  دـسرب ،  یـضرا  ملاع  هب  ات  دوشیم  لزان  يرگید  يوس  هب  یکی  زا  هک  تسا 

 : هدـمآ نآرق  رگید  ياج  رد  هک  نانچمه  اهنیا ،  ریغ  هچ  تلذ و  تزع و  هچ  یگدـنز و  گرم و  هچ  قازرا و  هچ  راثآ و  هچ  تادوجوم و 
هرادقم ناک  موی  یف  هیلا  جرعی  مث  ضرألا  یلا  ءامسلا  نم  رمالا  ربدی  هدومرف :  زین  و  هیآ 12 ،) تلصف  هروس   ) اهرمأ ءامس  لک  یف  یحوأ  و 

هیآ 5( ةدجسلا  هروس   ) نودعت امم  ۀنس  فلا 
ادـخ لوـسر  يوـس  هـب  نامــسآ  زا  ار  اـهنآ  یحو  هکئـالم  هـک  تـسا ،  یعرــش  تاروتــسد  رما  زا  دارم  دــناهتفگ :  نیرــسفم  زا  یــضعب 

ار هیآ  نیرـسفم  نیا  نکیل  تشاد ،  رارق  نیمز  رد  مّلـسوهلآوهیلعهللایلص )  ) ادـخ لوسر  نوچ  دـننکیم ،  یحو  مّلـسوهلآوهیلعهللایلص ) )
 : دیامرفیم هک  هفیرش  هیآ  لیذ  نیا ،  رب  هوالع  دناهدومن ،  یعیرـشت  رماوأ  رد  رـصحنم  ار  رما  هملک  دناهدز و  صیـصخت  یلیلد  چیه  نودب 

 . دزاسیمن صیصخت  نیا  اب  هللا ...  نا  اوملعتل 
هناگتفه و ياهنامسآ  تقلخ  رب  بترتم  جئاتن  زا  یکی  هیآ  زا  تمسق  نیا  املع -  ءیش  لکب  طاحا  دق  هللا  نا  ریدق و  ءیـش  لک  یلع  هللا  نا 
و تسا ،  هدـش  باـنج  نآ  صوـصخم  هدـش و  هداد  تبـسن  یلاـعت  يادـخ  هب  رما  تـقلخ و  نآ  رد  و  دـنکیم ،  رکذ  ار  نآ  لـثم  نـیمز  زا 

يادخ تردـق  هک  دـنامیمن  یقاب  شیارب  یکـش  انعم  نیا  رد  دـنک ،  روغ  تقلخ  هلاسم  رد  هک  يرکفتم  چـیه  نوچ  تسه ،  مه  روطنیمه 
تفلاخمزا هک  تسا  بجاو  نمؤم  نادـنمدرخ  همه  رب  ینعی  یـسک  نینچ  رب  سپ  تسا ،  زیچ  ره  هب  طیحم  شملع  زیچ و  ره  لماش  یلاـعت 

تازاجم ار  رابکتـسا  وتع و  لها  و  شاداپ ،  ار  شرماوا  ناعیطم  هک  هدش  يراج  نیا  رب  میلع  ریدق  يادخ  نیا  تنـس  نوچ  دنزیهرپب ،  وا  رما 
هروس  ) دیدش میلا  هذخا  نا  ۀملاظ  یه  يرقلا و  ذخا  اذا  کبر  ذـخا  کلذـک  و  هدومرف :  تنـس  نیا  هرابرد  شدوخ  هک  نانچمه  دـیامرف ، 

(. هیآ 102 دوه 
 : یتیاور ثحب 

 . تسا هیرق  لها  هیرق  زا  روظنم  هک :  هدمآ  ۀیرق ،  نم  نیاک  هفیرش و  هیآ  لیذ  رد  یمق  ریسفت  رد 
رد هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) اضر ترـضح  زا  تلـص  نب  نایر  زا  دوخ  دنـس  هب  يو  هک  هدـش  لقن  هیوباب  نبا  زا  ناـهرب  ریـسفت  رد  و 
رد انعم  نیا  و  میتسه ،  بانج  نآ  لـها  اـم  و  مّلـسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رکذ ،  زا  روظنم  هدومرف :  نوماـم  اـب  شیوگتفگ 

اولتی الوسر  ارکذ  مکیلا  هللا  لزنا  دـق  اونما  نیذـلا  بابلالا  یلوا  ای  هللا  اوقتاـف  هدومرف :  قـالط  هروس  رد  هک  اـجنآ  هدـمآ ،  مه  ادـخ  باـتک 
 ، رکذ سپ  هتسناد ،  مّلسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ار  رکذ  زا  روظنم  نآ  رد  هک  هیآ 10 ) قالطلا  هروس   ) تانیبم هللا  تایا  مکیلع 

 . میتسه وا  تیب  لها  ام  و  مّلسوهلآوهیلعهللایلص )  ) ادخ لوسر 
بانج نآ  هب  نم  تفگ :  يو  هک  درک  ثیدح  میارب  مالسلاهیلع )  ) اضر نسحلا  یبا  زا  دلاخ  نب  نیسح  زا  مردپ  هک  تسا  یمق  ریسفت  رد  و 

 ، هدـب ربخ  هیآ 7 ) تایراذـلاهروس   ) کبحلا تاذ  ءامـسلا  و  دـیامرفیم :  هک  اجنآ  لج  زع و  يادـخ  مـالک  ياـنعم  زا  ارم  متـشاد :  هضرع 
هـضرع تسا ،  نیمز  هب  كوبحم  روطنیا  دومرف :  درک و  مه  رد  ار  دوخ  ناتـشگنا  ماـما  هاـگنآ  تسا ،  نیمز  هب  كوـبحم  نامـسآ  دوـمرف : 
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هیآ 2) دعرلا  هروس   ) اهنورت دمع  ریغب  تاوامسلا  عفر  دیامرفیم :  یلاعت  يادخ  هکنیا  اب  تسا ،  نیمز  هب  كوبحم  نامـسآ  روطچ  متـشاد : 
هیکت نیمز  هب  نامـسآ  دیآیم  رب  هیآ  نیا  زا  هک  تسا  مولعم  و  هتـشارفا ( ،  رب  دیایب  امـش  مشچ  هب  هک  ییاهنوتـس  نودب  ار  نامـسآ  ادـخ  - 

هک تسین  ناحبـس  يادـخ  نیا  رگم  هللا  ناحبـس  دوـمرف :  دـناهتفر ) ؟  ورف  مه  هـب  نـیمز  نامـسآ و  دـییوگیم  امـش  هنوـگچ  سپ  درادـن ، 
؟  دیایب امش  مشچ  هب  هک  ییاهنوتس  نودب  دیامرفیم : 

 . هلب متشاد :  هضرع 
 . دیآیمن امش  مشچ  هب  یلو  تسه ،  ییاهنوتس  دوشیم  مولعم  سپ  دومرف : 

ار دوخ  پچ  تسد  فک  مالسلا ) هیلع   ) ماما دیوگیم :  دلاخ  نب  نیسح  تسا ؟  هنوگچ  اهنوتس  نآ  دنک ،  تیادف  ارم  ادخ  متشاد :  هضرع 
مود نیمز  و  تسا ،  ياهبق  نیمز  يالاب  رب  ایند  نامـسآ  و  تسا ،  ایند  نیمز  نیا  دومرف :  داد و  رارق  نآ  رد  ار  دوخ  تسار  تسد  درک و  زاب 

رب تسا  ياهبق  موس  نامسآ  و  هتفرگ ،  رارق  مود  نامسآ  يالاب  موس  نیمز  و  نآ ،  يالاب  رب  تسا  ياهبق  مود  نامسآ  و  ایند ،  نامسآ  يالاب 
تسا مراهچ  نامسآ  يالاب  مجنپ  نیمز  و  تسا ،  هبق  نآ  يالاب  رب  مراهچ  نامسآ  و  تسا ،  موس  نامـسآ  يالاب  مراهچ  نیمز  و  نآ ،  يالاب 
نیمز و  نآ ،  يور  تسا  ياهبق  مشـش  نامـسآ  و  تسا ،  مجنپ  نامـسآ  يـالاب  رب  مشـش  نیمز  و  نآ ،  يور  تسا  ياهبق  مجنپ  نامـسآ  و  ، 
متفه نامـسآ  يالاب  رب  یلاعت  كرابت و  نامحر  شرع  و  نآ ،  يالاب  تسا  ياهبق  متفه  نامـسآ  و  تسا ،  عقاو  مشـش  نامـسآ  يـالاب  متفه 

 . نهنیب رمالا  لزنتی  نهلثم  ضرألا  نم  تاومس و  عبس  قلخ  يذلا  دیامرفیم :  هک  تسا  یلاعت  يادخ  مالک  نیا  و  دراد ،  رارق 
هک تسا ،  مّلسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  دعب  یصو  و  مّلـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رما ،  بحاص  زا  روظنم  اما  و 

 . دیآیم دورف  هناگتفه  ياهنیمز  هناگتفه و  ياهنامسآ  زا  ینعی  دوشیم ،  لزان  وا  يوس  هب  اهنت  یهلا  رما  هک  تسا ،  نیمز  هجو  رب  مئاق 
نیمز شـش  نآ  و  تسا ،  نیمز  کی  اهنت  ام  ياـپ  ریز  يرآ  دومرف :  مینیبیمن ،  دوخ  ياـپ  ریز  نیمز  کـی  زا  شیب  هک  اـم  متـشاد :  هضرع 

 . دنراد رارق  ام  قوف  رگید 
 . هدش تیاکح  تیاور  نیا  ریظن  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  زا  دلاخ  نب  نیسح  زا  یشایع  زا  یسربط  زا  و  فلؤم : 

رتکیدزن نهذ  هب  انعم  نیا  دراد ، رما  لزنت  زا  نخـس  هک  نآ  لیذ  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  تسا ،  رداـن  یثیدـح  شدوخ  باـب  رد  ثیدـح  نیا  و 
. تسا رتاناد  ادخ  و  شیدام ،  تقلخ  نآ و  رهاظ  زا  هن  دنهد  ربخ  ملاع  نطاب  زا  دناهتساوخ  ماما  هک  دسریم 

ملاع تقلخ  ............................................................. 
 : دیامرف یم  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  تمظع  هرابرد  گرزب  دنوادخ  رفاغ  هکرابم  هروس  هیآ 57  رد 

 . َنوُمَْلعَی َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ِساَّنلا  ِْقلَخ  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا 
دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  تسا  مدرم  شنیرفآ  زا  رتدنمهوکش ] و   ] رتگرزب نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  اعطق 

مولع نآرق و  هطبار  رب  يدمآرد 
: نآرق ورملق  هب  یهاگنمین 

ارف يراپـسلد  هب  ار  زرودرخ  ووج  تقیقح  ياه  هشیدـنا  ۀـمه  هک  تسا  یلاعت  قح  مظعا  طیحم و  عماـج ، مسا  یّلجت  ادـخ و  مـالک  نآرق 
هللا یلـص  یمارگ ـ  لوسر  ۀنادواج  ةزجعم  نآرق  ( 29 ص ؛ «،) بابلالاولوا ِرَّکذتیل  هتایآ و  اوربَدـیل  ٌكرابم  َکیلا  هانلزنا  ٌباتک  : » دـناوخیم

ناـسنا هب  ار  نیرفآتداعـس  يدـیحوت و  یگدـنز  مـسر  هار و  هـک  تـسا  ینامـسآ  یحو  نیماـجرف  فافـش و  ۀخـسن  اـهنت  و  هـلآ ـ  هـیلع و 
24: لافنا « ) مکییُحی امل  مکاعد  اذا  ِلوسَّرلل  ِهّلل و  اوبیجتسا  اونمآ  نیّذلا  اهُّیا  ای  : » دزومآیم

مامت عماج ، باـتک  نیا  رد  دریگیم . رب  رد  ار  يونعم  يداـم و  تاـیح  ياـهتحاس  ۀـمه  ناـسنا ، يارب  یهلا  تیادـه  ماـیپ  ناونع  هب  نآرق 
ات یـسانشأدبم  شنیرفآ و  زاغآ  زا  نآ ، زج  یترخآ و  ییایند و  یقوقح ، یقالخا و  یعامتجا ، يدرف ، يونعم ، يدام و  یگدنز  ياهورملق 
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اهناسنا ندیسر  ياتسار  رد  نآرق  فراعم  نارکیب  ياضف  تسا . یهلا  عیرشت  هجوت  دروم  همه  ییاهن ، لزنمرـس  یگدنز و  ۀمانرب  ریـسم و 
تیبرت تیادـه و  مزاول  ۀـمه  مالک ، کی  رد  دریگیم و  ارف  ار  ناشکهک  ات  هّرذ  زا  توکلم و  اـت  کـلم  زا  ناـنج و  اـت  نینج  زا  لاـمک ، هب 

)89 لحن : « ) ٍءیش ِّلکل  ًانایبت  َباتکلا  َکیلع  انلّزن  و  : » دراد هتفهن  دوخ  رد  ار  ناسنا 
: تایاور نآرق و  ردملع  هاگیاج 

فشک تهج  رد  ینافرع  دوهـش  تیاده و  زین  ینامـسآ و  توبن  یحو و  اب  یلقع  یعطق  ناهرب  ملع و  نداهن  ربارب  اب  نآرق  رگید ، يوس  زا 
هب اههار  نیا  زا  یکی  زا  يدنمهرهب  نودـب  هک  یناسک  شنزرـس  زین  و  [ 3] ملع قلطم  يوس  هب  قیرط  هس  ۀـئارا  فراعم و  تخانـش  قیاقح و 

هناگشش عبانم  رب  هیکت  اب  نینچمه  و  ( 22 جح : ( ) ٍرینم ٍباتکال  ْيدهال و  ٍملع و  ِریغب  ِهللا  یف  ُلداُجی  نَم  ِساّنلا  نِم  و   ) دـنزیخیمرب هلداجم 
هار نیرتمهم  ناونع  هب  یـسفنا ، یقافآ و  تاـیآ  ۀـعلاطم  هب  اـهناسنا  توعد  زین  و  اـهنآ ، يریگراـک  هب  موزل  هب  ینمـض  توعد  تخاـنش و 

، تفرعم ملع و  بسک  يارب  هزیگنا  داـجیا  نمـض  نـالهاج ، لـهج و  شهوـکن  و  [ 4] ملع ماقم  تشادـگرزب  میرکت و  اب  و  ادـخ ، تخاـنش 
. تسا هتخاس  نایامن  زین  ار  دوخ  یملع  درکیور 

دنچره دوشیم ، حرطم  داد . دـهاوخ  هداد و  خر  ناهج  رد  هچنآ  ره  راـبخا و  ملع و  يواـح  باـتک  ناونع  هب  نآرق  يددـعتم  ثیداـحا  رد 
يافرژ قمع و  میرک ، نآرق  درف  هب  رـصحنم  زاـتمم و  ياـهیگژیو  زا  یکی  نیارباـنب ، دـشابن . مولع  نیا  ۀـمه  كرد  هب  رداـق  ناـیمدآ  درخ 

هداد ناشن  خـیرات  و  هرعق » ُكردـُی  ًارحب ال  و  : » دومرف نآ  ةرابرد  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ماـما  قطاـن ، نآرق  هک  ناـنچ  تسا ؛ نآ  روآتفگش 
قمع و نیمه  رشب  ياههشیدنا  راکفا و  يارب  نآ  یگـشیمه  توارط  یگزات و  نامز ، ياج  رد  نآرق  يراگدنام  یگنادواج و  زار  هک  تسا 

. دناسریمن نایاپ  ۀطقن  هب  هاگچیه  دریذپیم و  دوخ  رد  ار  مهف  رکف و  ناصاّوغ  ، نارکیب يایرد  نوچمه  هک  تسا  نآ  يافرژ 
یمدآ ریذپانلاوز  ترطف  نآ  بطاخم  تسادـخ و  یّلجت  نآرق  دوشیم . نشور  هدـننک  یّلجت  اب  یّلجت  هباشت  هب  تیانع  اب  تقیقح  نیا  زار 

يوس زا  دنتسه . لومش  ناهج  یناکمارف و  ینامزارف ، فرژ ، ییاوتحم  ةدنرادرب  رد  نآرق  ياهمایپ  يورنیدب ، داژن ، لسن و  رصع و  ره  رد 
مان هب  ینید  نوتم  ینامـسآ و  ياهباتک  اب  هضراعم  نیرتشیب  برغ ، رد  یبرجت  مولع  ریگمـشچ  دشر  یپ  رد  ریخا و  نرق  دـنچ  رد  رگید ،

ات هتفرگ ، نیوراد  یـسانشتسیز  کـینرپوک و  یـسانشرتخا  زا  موـلع ، نوگاـنوگ  ياـهشخب  هب  تاـفتلا  اـب  تسا . هتفرگ  تروـص  مـلع » »
ـ  ای لاطبا و  ار  ینامـسآ  ياـهباتک  نیداـینب  ياـههزومآ  زا  یـضعب  یملع ، تاـفاشتکا  یخرب  هک  هدوب  نیا  رب  اـعدا  دـیورف ، یـسانشناور 

: دنروآ يور  ینامـسآ  ياهباتک  ملع و  ياههزوح  لماک  ندرکادج  هب  یعمج  هک  دش  بجوم  اعدا  نیا  دـننکیم و  فیعـضت  مکتسد ـ 
ات دـنتخادرپ  ینید  نوـتم  ياـههرازگ  لـیوأت  هجوـت و  هـب  رگید  ياهدــع  و  اـهتسیویتیزوپ ، اهتسیلاتــسیزگا و  تناـک ، تاـیرظن  دــننام 
اب طابترا  رد  هک  ییاهشسرپ  زا  یکی  زین  مالسا  ناهج  رد  دننک . يریگولج  نانّیدتم  یگدروخرس  نآ و  یعطق  يرابتعایب  زا  هلیسونیدب ،

نادنمـشیدنا يرکف  شالت  لوصحم  ینعی  مولع ، ینامـسآ و  ۀـیده  نیرتلـماک  نیرخآ و  ناونع  هب  نآرق  هطبار  هلأـسم  هدـش  حرطم  نآرق 
، لمع رد  هتخاس و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناـگتخیهرف  رکفت  نهذ و  شیپ ، اهتدـم  زا  هک  تسا  یعیبط  مولع  یناـسنا و  مولع  زا  معا  ناـهج ،
رد و  [ 8  ] دـناهدرک قیبطت  یبرجت  مولع  اب  ار  نآرق  هیآ  دصیـس  زا  شیب  یخرب  هک  ياهنوگ  هب  تسا . هتـشاد  یپ  رد  ار  ییاهطیرفت  طارفا و 

تـشادرب هدش و  رکنم  ار  مولع  اب  نآرق  طابترا  عون  ره  رگید  یخرب  دناهدومن و  مولع  اب  ار  نآرق  گنتاگنت  طابترا  ياعدا  دراوم ، يرایـسب 
هناــصلاخ و ياــهشالت  رگا  تــسا  یفاــصنایب  هــچرگ  دناهتــسناد . يأر » هــب  ریــسفت   » نآرق و رب  لــیمحت  ار  نآرق  زا  یملع  بلاــطم 

نآ یملع  زاجعا  تابثا  تهج  رد  ای  نآ و  میرح  زا  عافد  ّسح  نآرق و  تحاس  هب  هناصلاخ  قشع  يرادنید و  رـس  زا  هک  ياهنایارگلادتعا 
تالاؤس و هراب  نیا  رد  تسا و  يّدـج  یلکـشم  مولع  نآرق و  ۀـطبار  ۀـلأسم  لاح ، ره  هب  اـما  دوش ، هتـشاگنا  هدـیدان  تسا ، هتفرگ  تروص 

. دنشابیم حرطم  یساسا  ییاهشسرپ 
نینچمه نآ و  ورملق  نآرق و  زا  راـظتنا  زین  یـسانشنابز و  نآرق و  زا  یملع  ياـههرازگ  تشادرب  ۀـنیمز  رد  اـهنیا  ریاـظن  تـالاؤس و  نـیا 

زا رود  هب  زین  قطنم و  لـقع و  زا  هدافتـسا  اـب  هک  دنـشابیم  یلقتـسم  شواـک  دـنمزاین  دنتـسه ، حرطم  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  ياـهثحب 
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دروم رد  رـصاعم  دـیدج  تاـیرظن  نادنمـشناد و  ياههاگدـید  يروآعمج  اـب  يرگنرهاـظ و  يرگیرـشق و  زا  زیهرپ  یگدزملع و  هنوـگره 
ناونع هب  ات  دنیامنیم  يرورض  ار  نآرق  ۀنادواج  نتم  زا  حیحص  ریسفت  نشور  ینابم  لوصا و  نیودت  یـسانشنابز ، لئاسم  و  کیتونمره » »

شجنس و يارب  ياهرایعم  زین  نآرق و  زا  دنتسم  حیحـص و  ياهتشادرب  تهج  رد  یملع  ینآرق  یـشهوژپ ، ياههورگ  یمامت  يارب  ییانبم 
هدوب و رثؤم  تقیقح  فشک  یملع و  ینید و  تفرعم  یگدـنلاب  رد  تیاـهن ، رد  دریگ و  رارق  هدافتـسا  دروـم  ناـققحم  تاـقیقحت  یباـیزرا 
زا هن  ار  نآ  أشنم  هک  ناسنا  لماک  تقلخ  ةرابرد  ثحب  دـشاب . ینآرق  ياهرواب  یملع و  ياهدرواتـسد  یخرب  نیب  اـهشلاچ  يارب  یخـساپ 
نآ قیاقح  هتـسناد ، لایما  بوکرـس  لماع  ار  ینامـسآ  قیاقح  هک  يدیورف » يواکناور   » ۀیرظن دنادیم و  امنناسنا  ناویح  زا  هکلب  كاخ ،

طابترا ةوحن  هک  نامز  ّتیلع و  زا  دیدج  یقّلت  اب  نیتشینا  تیبسن »  » کنالپ و سکام  نتوین  یـسانشناهیک  ۀـیرظن  دزاسیم و  شودـخم  ار 
شرگن هک   DNA ياهلوکلوم فشک  ای  یعونـصم  شوه  ياهنایار و  دـیدج  ياهتفرـشیپ  زین  دـیامنیم و  لّوحتم  ار  ناهج  اب  دـنوادخ 

. دننکیم بلط  ار  روخ  رد  ییاهخساپ  اهلحهار و  هک  دنتسه  ییاههنومن  [ 9 [؛ دیامنیم زیمآهرطاخم  ار  نآرق  یسانشناسنا 
: نآرق يراگدنام  زار 

زا هک  تسا  یحو  لیلدیب  ۀخـسن  اـهنت  میرک  نآرق  هک  تسا  هدـش  هتفریذـپ  مّلـسم ، یعوضوم و  لـصا  کـی  ناونع  هب  دـیدرت ، نودـب  اـما 
لزان تسا و  یقیقح  فراعم  هب  وا  ندناسر  ناسنا و  تیاده  نآ  یساسا  یلصا و  شقن  هچرگا  هدنام ؛ ظوفحم  يرـشب  فّرـصت  فیرحت و 
باتک نیا  دزوماـیب . اـهنآ  هب  دـنراد و  زاـین  تسا ، لاـعتم  يادـخ  هب  بّرقت  ناـمه  هک  یقیقح ، لـماکت  هار  رد  اـهناسنا  ار  هچنآ  اـت  هدـش 

همه نیا  اب  دشابیمن ، یملع  لئاسم  نایب  ددص  رد  زین  تسین و  نآ  دننام  یسانشنیمز و  یسانشناهیک ، کیزیف ، باتک  هک  نآ  اب  گرتس ،
مـشچ هب  مه  یـضراعت  رگا  هکلب  دـنرادن ، یـضراعت  دـندرگیمرب ) یلقع  عـطق  هب  هک   ) یملع یعطق  ياـههتفای  یملع و  قیاـقح  اـب  اـهنت  هن 

ار يرایسب  یملع  تاکن  دشابیم و  زین  مولع  زا  ییاههرازگ  يواح  نآرق  دوشیم . عفر  لّمأت  تقد و  اب  تسا و  يودب  ییادتبا و  دروخیم ،
؛ دنراد یگنهامه  یملع  ةدش  تابثا  تایرظن  نیناوق و  نیرتهزات  اب  دنشابیم و  تشادرب  لباق  روهظ  ای  تحارـص  هب  هک  تسا  هتخاس  حرطم 
كوخ و تشوگ  تمرحاهنآ  تیجوز  ناهایگ و  حاقلنیمز  اـههوک و  تکرحدیـشروخ  تکرح  نوچمه  يدراوم  هب  ناوتیم  هنومن ، يارب 

. درک هراشانوخ 
دصق و فشک  روحم  رب  نآرق  زا  تشادرب  رادم  دنشاب و  هدش  هئارا  هنامز  فرع  مهف و  قبط  هک  نیا  هن  دنتـسه ، تیعقاو  رگنایب  میهافم  نیا 

مهیلع موصعم ـ  ناماما  ربمایپ و  شنم  ّتنـس و  یحو ، ّصن  لقع ، هک  تسا  نآ  نتم  يریذـپمهف  يراداـنعم و  نآرق و  تاـیآ  زا  یهلا  ةدارا 
تایآ رد  هک  ییاهفیـصوت  اب  نآرق  يریذپانمهف  هب  داقتعا  نیا ، رب  نوزفا  دشابیم . نآ  هاوگ  دهاش و  ناناملـسم  يراج  ةریـس  و  مالّـسلا ـ 

ندش و کیدزن  يارب  ياهلیسو  ریـسفت  ساسا ، نیا  رب  دشابیم . راگزاسانرون  افـش و  رکذ ، هظعوم ، تیاده ، دننام  هدمآ ، نآرق  يارب  یحو 
فشک نآرق  نتم  زا  دنمشور  ياهنوگ  هب  هک  تسا  نآ  نآرق ، هب  ینخس  باستنا  طرـش  تسا و  نآ  مهف  نآرق و  تالولدم  یناعم و  فشک 
تیاهن رد  یباتک  لاح ، نیع  رد  اـما  هدـش ، لزاـن  مدرم  مهف  فدـه  هب  هچرگا  نآرق  اریز  دوش ؛ هداد  ناـشن  نتم  هب  نآ  دانتـسا  ةوحن  دوش و 
تضهن دنیارف  ياضتقا  هب  زین  تسا و  یبدا  عیادب  زمر و  هراشا ، هیبشت ، لیثمت ، هراعتـسا ، هیانک ، زا  نوشحم  ییاویـش و  تغالب و  تحاصف و 

لوزن ياهاضف  زا  يدعب  ياهلسن  مزلتسم  نآ  مهف  هدش و  لزان  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ ـ  رصع  یمالـسا  ۀعماج  يریگلکـش  مالـسا و 
. دشابیم نآرق  نتم  هتسویپان  هتسویپ و  نیارق  زا  یهاگآ  تایآ و 

عیسو قیمع و  ياهشواک  دنمزاین  دناهدش ، نایب  میرک  نآرق  رد  نوگانوگ  مولع  ةزوح  رد  هک  یمیهافم  هب  یبایتسد  شهوژپ و  نیاربانب ،
هدافتسا لباق  ياهمایپ  اهترابع و  اههژاو ، موهفم  انعم و  رد  هکلب  دنکن ، هدننسب  ظافلا  اههژاو و  هب  ناقتا ، رب  هوالع  هک  تسا  يدنمشور  و 
هدافتـسا دروم  ینآرق ، ینیقی  ياههرازگ  ریاس  اب  اهنآ  اب  تفلاخم  مدع  زارحا  ینالقع و  تایهیدـب  لوصا و  اب  هسیاقم  زا  سپ  دوش و  تقد 

. دریگ رارق 
بارب رد  عقاو  اب  قباطم  ینیقی  داقتعا  هلمج : زا  دراد ؛ ینوگانوگ  ياهدربراک  ینادان  لهج و  لـباقم  رد  نتـسناد  یهاـگآ و  ياـنعم  هب  ملع 
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و يابتعا ؛ یقیقح و  زا  معا  یلک ، يایاضق  هعومجم  هدش ؛ هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  نیب  یتبسانم  یبایاضف ك  هعومجم  بّکرم ؛ طیسب و  لهجر 
زا معا  یبرجت ، ملع  ياـنعم  هب  مـلع  موـلع ، نآرق و  هـطبار  هـصرع  رد  و  (. Science  ) یبرجت یـسح و  یقیقح ، یلک  ياـیاضق  هعومجم 

میهاـفم یـسانشتسیز ، یـسانشهعماج ، هسدـنه ، تایـضایر ، یـسانشیتسه ، لـئاسم  لـماش  هک  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  یعیبط ، یناـسنا و 
. دوشیم تیریدم  خیرات و  یسانشهایگ ، یکشزپ ، قوقح ، یسانشناهیک ، یعیبط ،

. دنک یم  بلج  نیمز  وج  دروم  رد  یمهم  عوضوم  هب  ار  ام  هجوت  دنوادخ  نآرق  رد 
)32  ) َنوُضِْرعُم اَِهتاَیآ  ْنَع  ْمُهَو  اًظوُفْحَم  اًفْقَس  َءاَمَّسلا  اَْنلَعَجَو 

هیآ 32 ایبنا  هروس  . \" دنتسه نادرگ  يور  وا  ياه  هناشن  زا  اه  نآ  یلو  میداد  رارق  ظفاحم  یفقس  ار  نامسآ  و  \"

یتایح ياه  درکلمع  ياراد  تسا  هتفرگارف  ار  نیمز  فارطا  هک  يوج  دش . تباث  نرق 20  رد  نادنمشناد  تاقیقحت  اب  نامسآ  تیصاخ  نیا 
دروخرب نیمز  هب  ات  تسا  گرزب  کچوک و  ياه  گنـس  باهـش  لـباقم  رد  نیمز  ندرک  تظاـفح  نآ  شقن  کـی  - 1. تسا یمهم  رایسب 

دوش یم  ییامرگ  يژرنا  هب  لیدبت  اهنآ  یـشبنج  يژرنا  اه  گنـس  باهـش  تکرح  لباقمرد  اوه  تمواقم  رطاخب  هک  تروص  نیا  هب  . دننکن
ثعاب اوه  تماقم  ینعی  هدش  رتکچوک  ياهگنـس  باهـش  هب  گرزب  ياه  گنـسباهش  لیدـبت  ندـش و  بوذ  ثعاب  ییامرگ  يژرنا  نیا  هک 

هب رتمک  یشبنج  يژرنا  اب  هک  دوش  یم  اه  گنس  باهـش  یـشبنج  يژرنا  شهاک  ثعاب  هجیتنرد  اه  گنـس  باهـش  تعرـسو  مرج  شهاک 
 . دنراد يرتمک  رایسیب  بیرختو  دننک  یم  دروخرب  نیمز 

یلو دشاب . یم  نآ  اب  اه  گنس  باهـش  دروخرب  رثا  رد  هک  تسا  یقیمع  ياه  یگتفرورف  ياراد  هک  دینیب  یم  دینک  هاگن  هام  حطـس  هب  رگا 
نیمز حطس  هب  ندیسر  زا  لبق  دنـشاب و  هتـشادن  نیمز  هب  ندیـسر  هزاجا  مارجا  نیا  ات  تسا  هدیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  نیمز  وج  قلاخ  دنوادخ 

. دنوش یم  بوذ  وج  اب  كاکطصا  رثا  رد  هدمآ  دوجو  هب  دایز  ترارح  رثا  رد 
شقن نیا  هک  دینک  روصت  مینک . هجوت  نآ  شقن  هب  هکنیا  هب  دـسرب  هچ  مینک  یمن  هاگن  نامدوخرـس  يالاب  نامـسآ  هب  یتح  ام  زا  يرایـسب 

دیاب نیمز  نانکاس  تقو  نآ  دمآ ؟ یم  رد  یلکـش  هچ  هب  نیمز  تقو  نآ  تشادن ، دوجو  ینامـسآ  ياه  گنـس  لباقم  رد  تظافح  رد  وج 
. میتسه رکاش  گرزب  تمعن  نیا  رطاخ  هب  ار  دنوادخ  دنشاب . نارگن  اه  گنس  دروخرب  دروم  رد  مئاد 

اه نآ  زا  يرایـسب  اریز  دـننک  روبع  وج  زا  اه  نآ  یگمه  هک  دـهد  یمن  هزاجا  دـنک و  یم  یفاص  ار  يدیـشروخ  تاعـشعشت  نیمز  وج  - 2
 ، هدـهاشم لباق  رون  لماش  ررـض  یب  دـیفم و  تاشعـشت  اهنت  وج  هک  تسا  بلاـج  دنتـسه . كاـنرطخ  رایـسب  نیمز  هرک  يور  تاـیح  يارب 

يرورـض نیمز  يور  تایح  يارب  تاعـشعشت  نیا  یمامت  دـهد . یم  روبع  هزاـجا  ار  ییویدار  جاوما  شفنبارف و  هعـشا  هدودـحم  سناـکرف 
رد هک  زتنـسوتوف  لمع  ماجنا  يارب  دهد  یم  روبع  هزاجا  ار  نآ  زا  يرادـقم  اهنت  نیمز  وج  هک  شفنبارف  هعـشا  هدودـحم  سناکرف  دنتـسه .
یم هتفرگ  وج  طسوت  دـنوش  یم  عطاس  دیـشروخ  فرط  زا  هک  يوق  شفبارف  تاعـشعشت  رتشیب  تسا . مهم  رایـسب  دوش  یم  ماـجنا  ناـهایگ 

. دسر یم  نیمز  هب  فیط  نآ  زا  یمک  يرورض و  تمسق  طقف  دنوش و 
هجرد دودح 270  هک  ینوریب  ياضف  مک  رایـسب  يامد  لباقم  رد  ار  نیمز  نینچمه  وج  دـبای . یمن  همتاخ  اج  نیا  هب  وج  یتظافح  شقن  - 3

. دنک یم  تظافح  تسا  رفص  ریز  دارگ  یتناس 
لداعم 100 يدیـشروخ  راجفنا  کی  دـشاب . یم  لکـشم  ام  يارب  نآ  روصت  یتح  هک  تسا  دایز  ردـق  نآ  دیـشروخ  زا  هدـش  عطاس  يژرنا 
رد نیمز  وج  يامد  گرزب  راجفنا  نیا  زا  دعب  . تخادـنا نپاژ  يامیـشوریه  رهـشرد  یناهج  گنج  رد  اکیرمآ  هک  تسا  یمتا  بمب  درایلیم 

تاعـشعشت نیا  نلآ ، نو  دـنبرمک  بساـنم و  وج  دوـجو  نودـب  دـسر . یم  دارگ  یتناـس  هجرد  زا 2500  شیب  هـب  يرتـمولیک  عافترا 250 
. درک یم  دوبان  تعرس  هب  نیمز  يور  ار  یگدنز 

، ینامـسآ مارجا  لـباقم  رد  ار  نیمز  دـیآ ، یم  دوـجو  هب  نـیمز  دوـخ  یـسیطانغم  نادـیم  رطاـخ  هـب  هـک  نـیمز  فارطا  یـسیطانغم  نادـیم 
اهدص تسا و  هدش  هتخانـش  زین  نلآ  نو  دنبرمک  مان  هب  یـسیطانغم  نادـیم  نیا  دـنک . یم  تظافح  یناهیک  تارذ  دیـشروخ و  تاعـشعشت 
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: دیوگ یم  نلآ  نو  دنبرمک  تیمها  دروم  رد   Hough Ross رتکد دراد . رارق  نیمز  وج  زا  رتالاب  رتمولیک 
هدش لیکشت  نهآ  لکین و  زلف  ود  زا  هک  نیمز  هتسه  دراد . یسمش  هموظنم  تارایـس  یمامت  نایم  رد  ار  یلاگچ  نیرتشیب  نیمز  تقیقح  رد 

هک دروآ  یم  دوجو  هب  ار  نلآ  نو  دنبرمک  دوخ  هبون  هب  زین  یسیطانغم  نادیم  نیا  تسا . یسیطانغم  نادیم  نیا  ندمآ  دوجو  هب  لماع  تسا 
. دوب نکمم  ریغ  نیمز  يور  تایح  تشادـن  دوجو  ظافح  نیا  رگا  دـنک . یم  تظافح  يدیـشروخ  تاعـشعشت  نارابمب  لـباقم  رد  ار  نیمز 

هرایـس یتـح  تسا . نیمز  وج  تردـق  زا  رت  مک  ربارب  نآ 100  تردق  اما  دشاب  یم  خـیرم  دراد  یـسیطانغم  نادـیم  هک  يرگید  هرایـس  اهنت 
. تسا هدش  قلخ  نیمز  يارب  طقف  نادیم  نیا  تسین و  یسیطانغم  نادیم  ياراد  دشاب  یم  نیمز  هرایس  رهاوخ  هک  هرهز 

نیا رد  لمات  هب  ار  اه  ناـسنا  هک  دراد  دوجو  نآرق  رد  يرایـسب  تاـیآ  دوب . ناـهیک  دروم  رد  نآرق  یملع  تازجعم  زا  يا  هشوگ  اـهنت  نیا 
. دنک یم  بلج  دروم 

دنیامرف یم  ریز  هیآ  رد  دنوادخ  دنشاب . یم  دنوادخ  یـسرک  شرع و  میهافم  تسین  مهف  لباق  رـشب  يارب  زونه  هک  ینآرق  تارابع  زا  یکی 
: میتخاس نیزم  ناگراتس  اب  ار  لوا  نامسآ  میدیرفآ و  هقبط  تفه  ار  نامسآ  هک 

)12  ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلَذ  اًظْفِحَو  َحِیباَصَِمب  اَْینُّدلا  َءاَمَّسلا  اَّنَّیَزَو  اَهَْرمَأ  ٍءاَمَس  ِّلُک  ِیف  یَحْوَأَو  ِْنیَمْوَی  ِیف  ٍتاَواَمَس  َْعبَس  َّنُهاَضَقَف 
دوـمن و یحو  ار  نآ  هـب } طوـبرم   } راـک ینامــسآ  ره  رد  تـشاد و  ررقم  ماـگنه  ود  رد  نامــسآ  تـفه  تروـص } هـب   } ار اــه  نآ  سپ 

. اناد دنمورین  نآ  ياه  يریگ  هزادنا  تسا  نیا  میتشاد ؛ هاگن  کین } ار  نآ   } دومن و نیزم  اه  غارچ  هب  ار  ایند  نیا } } نامسآ
نامـسآ اهنت  میا  هتفر  ولج  يرون  لاس  درایلیم  هلـصاف 15  ات  مینک و  هدهاشم  اه  پوکـسلت  اب  میا  هتـسناوت  لاح  هب  ات  ام  هک  يزیچ  نآ  سپ 

فشک زونه  دنـشاب  یم  هچ  رگید  نامـسآ  شـش  لاح  میتخاس . نیزم  ناگراتـس  اب  ار  نآ  ام  هک  دنک  یم  هراشا  دنوادخ  هک  دشاب  یم  لوا 
. تسا هدشن 

: دنیامرف یم  هرقب  هروس  هیآ 255  رد  دنوادخ 
َْنَیب اَم  ُمَْلعَی  ِِهنْذِِإب  الِإ  ُهَدـْنِع  ُعَفْـشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ِضْرألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  َُهل  ٌمَْون  الَو  ٌ�هَنِـس  ُهُذُـخَْأت  ُموُّیَْقلا ال  ُّیَْحلا  َوُه  ـالِإ  ََهلِإ  ـال  ُهَّللا 

ُمیِظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُهَو  اَمُهُظْفِح  ُهُدُوئَی  الَو  َضْرألاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ُهُّیِـسْرُک  َعِسَو  َءاَـش  اَِـمب  ـالِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِـشب  َنوُطیُِحی  ـالَو  ْمُهَْفلَخ  اَـمَو  ْمِهیِدـْیَأ 
)255)

اه و نامـسآ  رد  هچنآ  نارگ ؛ یباوخ  هن  دریگارف و  ار  وا  کبـس  یباوخ  هن  تسا ؛ هدنراداپرب  هدـنز و  تسین ؛ وا  زج  يدوبعم  هک  تسادـخ 
رد هچنآ  نانآ و  يور  شیپ  رد  هچنآ  دنک ؟ یم  تعافش  شهاگشیپ  رد  وا  نذا  زج  هب  هک  تسیک  دشاب . یم  وا  نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ 

تسا هتفرگارف  ار  نیمز  اه و  نامسآ  وا  یسرک  دنبای . یمن  هطاحا  دهاوخب  هچنآ  هب  زج  وا  ملع  زا  يزیچ  هب  دناد و  یم  تسا  ناشرس  تشپ 
. گرزب يالاو  تسوا  دشاب و  یمن  تخس  وا  رب  اه  نآ  يرادهگن  و 

زا رت  گرزب  رایسب  دنوادخ  یسرک  سپ  تسا  هتفرگارف  ار  نیمز  اه و  نامسآ  وا  یـسرک  هک  دنیامرف  یم  دنوادخ  مینیب  یم  هک  روط  نامه 
. مینیب یم  پوکسلت  اب  ار  نآ  لوا  نامسآ  ام  هک  دشاب  یم  نامسآ  تفه 

: الثم شرع . مان  هب  تسا  نآرق  رد  يرگید  حالطصا  هک  دوش  یم  رت  جنرغب  ینامز  هلاسم 
ِدَْعب ْنِم  َنُوثوُْعبَم  ْمُکَّنِإ  َْتُلق  ِْنَئلَو  الَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  ِءاَْملا  یَلَع  ُهُشْرَع  َناَـکَو  ٍماَّیَأ  ِ�هَّتِـس  ِیف  َضْرـألاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُهَو 

)7  ) ٌنِیبُم ٌرْحِس  الِإ  اَذَه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ََّنلوُقََیل  ِتْوَْملا 
رگا دیرتراکوکین و  کیمادک  هک  دـیامزایب  ار  امـش  ات  دوب  بآ  رب  وا  شرع  دـیرفآ و  ماگنه  شـش  رد  ار  نیمز  اه و  نامـسآ  هک  تسوا  و 

راکشآ يرحس  زج  اعدا }  } نیا : )) تفگ دنهاوخ  دنا  هدش  رفاک  هک  یناسک  اعطق  دش )) دیهاوخ  هتخیگنارب  گرم  زا  سپ  امـش  ییوگب (( :
)) تسین

يرون و ياه  پوکـسلت  اب  ار  ناهیک  ياه  تسد  رود  ات  اه  ناسنا  درادـن . هفـشاکم  زج  هب  یهار  میهافم  نیا  فشک  يارب  ناسنا  نم  رظن  هب 
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نورد هب  هعجارم  اب  ییاه  ناسنا  رت  مک  اما  دنا  هدرک  يرادرب  سکع  اه  نورتکلا  زا  دنا ،  هتفر  نیمز  قامعا  هب  دنا ، هدرک  یـسررب  ییویدار 
. دنتسه اه  هتخانشان  فشک  لابند  هب  دوخ 

: دنک یم  هیضق  نیا  هجوتم  ار  ام  هک  تسه  وگ  یسراپ  يارعش  زا  یکی  زا  ریز  نومضم  اب  يرعش 
ییوت هک  یهاش  لامج  هنیآ  يا  ییوت  هک  یهلا  رارسا  هخسن  يا 

ییوت هک  یهاوخ  هچنآ  ره  بلطب  دوخ  زا  تسه  ملاع  رد  هچنآ  تسین  وت  نوریب ز 
دیاش تسا . هتفهن  رگید  ياه  تیلباق  يرایسب  رت و  قیقد  یلیخ  یطابترا  لیاسو  رتهب ، رت و  يوق  رایـسب  ییاه  پوکـسلت  اه  ناسنا  دوجو  رد 

: دشاب اعدم  نیا  رب  یهاوگ  ریز  هیآ 
)31  ) َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالُؤَه  ِءاَمْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاَقَف  ِ�هَِکئالَْملا  یَلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اَهَّلُک  َءاَمْسألا  َمَدآ  َمَّلَعَو 

نیا یماسا  زا  دییوگ  یم  تسار  رگا  دومرف : دومن و  هضرع  ناگتشرف  رب  ار  اه  نآ  سپـس  تخومآ  مدآ  هب  ار  اه  نآ  یناعم  همه  دنوادخ  و 
. دیهد ربخ  نم  هب  اه 

. دنتـسین تسا  هداهن  هعیدو  هب  اه  ناسنا  دوجو  رد  دنوادخ  هک  ییاه  تردـق  كرد  هب  رداق  ناگتـشرف  دـنا  هدومرف  دـنوادخ  هک  روط  نامه 
. دروآ یم  ورف  میظعت  رس  هنرگو  دوب  عالطا  یب  زین  ناطیش  یتح 

لاس هک 800  تسا  ییوگ  یـسراپ  یناریا  رعاش  دشاب ، یهلا  امـسا  یلجت  دنک و  ادـیپ  تسد  اه  تیلباق  نیا  هب  هتـسناوت  هک  یناسک  زا  یکی 
. دراد هزورما  ملع  اب  لماک  قباطت  شتارکفت  هک  مینیب  یم  وا  راعـشا  ندـناوخ  اب  برغ  يایند  اـم و  نونکا  هدورـس و  ار  يونعم  يونثم  شیپ 
ار وا  مه  اـه  یبرغ  دـناوخب و  كرت  ار  وا  دـهاوخ  یم  هدوهیب  یـشالت  رد  هیکرت  روشک  فرط  کـی  زا  هک  هدـش  هزاوآرپ  ناـنچ  رعاـش  نیا 

. دنام دهاوخ  یقاب  یناریا  تسا و  یناریا  وا  یلو  دنناد  یم  همه  هب  قلعتم  یتیصخش 
تسا ریز  نومضم  اب  يرعش  وا  يونثم  رد 

تفات يور  مه  نیمز  وا  لوبق  زو  تفاتنرب  شنامساک  تناما  نآ 
دنک یم  اج  هبح  نورد  رد  دنک  یم  اوام  هرذ  کی  لد  رد 

ناشن دوخ  زا  وجزاب  يراد  وت  مه  ناهج  رد  دش  ناهج  بولطم  هچنآ 
ادخ یسانشب  هک  وش  دوخ  فراع   1 ایلوا هاش  تفگ  نیز  فرع  نم 

تسا هتخانش  مه  ار  دوخ  يادخ  تخانش ، ار  دوخ  هک  سکنآ  هک  دزاس  انشآ  دوخ  اب  ار  ام  هک  میراتساوخ  دنوادخ  زا 
. دییامرف لیلحت  ار  کیزیف  هسدنه ، تایضایر ، ملع  هس  اب  هطبار  رد  میرک  نآرق  یملع  زاجعا 

قراخ زاجعا و  دشابیم . نآ  هدنروآ  توبن  رب  نشور  هاوگ  نامز  ره  رد  هک  تسا  ص )  ) مالـسا ربمایپ  ینادواج  هزجعم  هناگی  دـیجم  نآرق 
نشور و یهاوگ  هدـنز و  يدنـس  ناـسب  هتـسویپ  هکلب  تسین  صوصخم  برع  هعماـج  اـی  و  (ص ) مرکا ربماـیپ  ناـمز  هب  نآرق  ندوب  هداـعلا 
زا نرق  هدراهچ  هکنیا  اب  تسا . نآ  يریذپان » تیاهن   » تلاح نآرق  صیاصخ  زا  یکی  دشخردیم . نورق  راصعا و  كرات  رب  راوتسا  یناهرب 

ياهتروص هب  ییاهریسفت  دناهدرک و  راک  نآ  یناعم  میهافم و  تایآ و  يور  صصختم  اهدص  يرصع  ره  رد  درذگیم و  نآ  لوزن  خیرات 
یعیبـط و مولع  ياـههنیمز  رد  ار  یقیاـقح  نآرق ، تاـیآ  یـسررب  زا  رـصاعم  نادنمـشناد  زورما  فـصولا  عـم  دناهتـشون ، نآ  رب  نوگاـنوگ 

تفص ینعی  تلاح  نینچ  کی  تسا و  هدوب  ناهنپ  یفخم و  هتشذگ  ناصصختم  رب  هک  دننک  یم  فشک  یسانش و ...  هعماج  یسانشناور و 
مود هخسن  نآرق  ییوگ  وت  درادن . دوجو  يرـشب  ياههتـشون  ینامـسآ و  ياهباتک  رگید  رد  هک  تسا  نآرق  صیاصخ  زا  يریذپان » تیاهن  »

، دریگ ماجنا  يدایز  تاعلاطم  تاـقیقحت و  نآ  هراـبرد  هچ  ره  ددرگ و  رتقیمع  اهدـید  رتعیـسو و  اهـشنیب  هچ  ره  هک  تسا  تعیبط  ناـهج 
تیادـه يارب  یهانتمان ، يادـخ  بناج  زا  هک  یباتک  زا  ددرگیم . فاشکتـسا  نآ  زا  يون  قیاقح  هدومن  يرتشیب  یلجت  نآ  رارـسا  زومر و 

ندنایامن رد  دشاب و  اراد  ار  یبوبر  ماقم  هصیصخ  و  یهانتمان »  » وا دوخ  ناسب  دیاب  وا  باتک  تسین  راظتنا  نیا  زج  تسا  هدش  هداتـسرف  رـشب 
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ار دوخ  طیحم  دهد و  ناشن  ار  دوخ  هدوب و  شیوخ  لیلد  دیشروخ  ناسب  دشاب و  هتـشادن  زاین  ناهرب  لیلد و  هب  ناهج  أدبم  هب  دوخ  باستنا 
هنطاب قینأ و  هرهاظ  دیامرفیم : دنکیم و  هراشا  نآرق  يریذپان » تیاهن   » هصیصخ هب  دوخ ، نانخـس  رد  ص )  ) ردقیلاع ربمایپ  دزاس . نشور 

نیا هب  اههبطخ  زا  یکی  رد  زین  ع )  ) ناـنمؤم ریما   V (} 591 نآرقلا / باتک  یفاک ، لوصا  {) V؛H « } هبئارغ یلبت  هبئاجع ال  یصحت  قیمع ال 
نیا  . V (} 2/202 هدبع ، هغالبلا  جهن  {) V H ؛ «} هرعق كردی  ارحب ال  هدقوت و  وبخت  اجارس ال  {» H دیامرفیم : دنکیم و  هراشا  تیصوصخ 

ینادواج لـلع  زا  یکی  دـننکیم و  فشک  ار  يرتهزاـت  قیاـقح  نآرق ، زا  زور  ره  تسا و  سوملم  ـالماک  نادنمـشناد  يارب  زورما  تقیقح 
یناسرهرهب و دناهدوب و  دنمهرهب  نآ  زا  دوخ ، تاعالطا  شناد و  روخارف  هب  ناهج  نادنمشناد  يرـصع  ره  رد  هک  تسا  نیمه  نآرق ، ندوب 

ـ ) ع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  متشه ـ  ماما  زا  یـصخش  تسا . هتـشادن  صاصتخا  یـصاخ  هدوت  هورگ و  هب  ینامز و  هرود و  هب  وا  یناشفا  رون 
ماما ددرگیمن ؟ نآ  یگنهک  هیام  نآ ، ندناوخ  توالت و  نآرق و  اب  تسرامم  سنا و  دراد و  یگزات  توارط و  هتـسویپ  نآرق  ارچ  دیـسرپ 
موی یلإ  ضغ  موق  لک  دنع  دـیدج و  نامز  لک  یف  وهف  سان ، نود  سانل  نامز و ال  نود  نامزل  هلعجی  مل  یلاعت  هللا  نا  : » دومرف خـساپ  رد 

رکفت يورین  هب  رـشب  هک  یگدـنز  نونف  مولع و  سیردـت  يارب  تسین و  یعیبط  مولع  باـتک  نآرق   . V (} 1/28، ناهرب ریسفت  {) V همایقلا .»
لئاسم رگید  ای  یمیش و  ای  کیزیف و  مولع  هک  هدیدرگن  ثوعبم  نیا  يارب  مالـسا  ربمایپ  زگره  تسا و  هدماین  دبای ، تسد  اهنآ  هب  دناوتیم 

زا فده  تسا و  تیبرت  تیاده و  باتک  تسا  هدرک  یفرعم  ار  دوخ  هک  روطنامه  نآرق  اریز  دزومایب . ام  هب  ار  یکلف  یموجن و  یـضایر و 
راظتنا دیابن  باتک  نینچ  کی  زا  دشابیم . یناسنا  يایاجس  یقالخا و  لیاضف  يوس  هب  زیخاتـسر و  ادخ و  يوس  هب  رـشب  يربهر  نآ ، لوزن 

نخس يربج  تالداعم  یضایر و  ياهلومرف  ای  نآ و  ياهوراد  اهیرامیب و  عاونا  هرابرد  دزومایب و  ام  هب  يرامعم  یطایخ و  شور  هک  تشاد 
هب رـشب  يربهر  نمـض  رد  نآرق  یهاگ  بلطم ، نیا  هب  فارتعا  اب  یلو  دشابیم  نوریب  یتیبرت  باتک  کی  فده  زا  اهنیا  همه  اریز  دـیوگب .
نآ زا  سکچیه  یملع  ریخا  لوحت  زا  لبق  هک  تسا  هتـشادرب  هدرپ  شنیرفآ  زا  ادـخ ، نایاپ  یب  تردـق  زا  نخـس  نایم  رد  اـی  داـعم  أدـبم و 

نامز تاعالطا  هجیتن  ای  فداـصت و  لولعم  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  هدرک  سکعنم  دوخ  رد  ار  شنیرفآ  ناـهج  زا  يرارـسا  دوبن و  هاـگآ 
وترپ رد  رـضاح  رـصع  نادنمـشناد  طقف  هک ـ  ار  تقلخ  ملاع  زا  هدرتسگ  عیـسو و  تاعالطا  نینچ  کـی  ناوتیمن  اریز  تسناد  نآرق  لوزن 
يراج نآرق  هدـنیوگ  نابز  رب  رایتخا  یب  بلاطم ، نیا  هک  تفگ  تسناد و  فداـصت  لولعم  دـناهتفای ـ  تسد  اـهنآ  رب  یملع  رازبا  تـالآ و 

ياهراچ هکلب  دوبن  يرثا  تاعالطا  مولع و  نیا  زا  نآرق  لوزن  نامز  ریز  تسناد  نامز  تاعالطا  رثا  ار  نآ  ناوتیمن  هکنانچمه  تسا . هدش 
رپ ياهگرب  رب  نیرز  یگرب  قیرط  نیا  زا  تسا و  هداهن  وا  رایتخا  رد  ار  تاـعالطا  همه  نیا  ناـهج  هدـننیرفآ  هک  مییوگب  هک  تسین  نیا  زج 

تیاس زا  لقن  هب  تلاسر  ناهرب  ناربمایپ و  یناهج  تلاسر  ، یناحبس رفعج  هللا  ۀیآ  دوشیم . هدوزفا  ص )  ) مرکا ربمایپ  خیرات  نآرق و  راختفا 
نایبت

ناوتیم هار  نیا  زا  ایآ  و  هن ؟ ای  مینک  قیبطت  یملع  تافاشتکا  یعیبط و  مولع  فلتخم  لئاسم  اب  ار  نآرق  تاـیآ  میراد  قح  اـم  اـیآ  هکنیارد 
یـضعب دراد  دوجو  یمالـسا  نادنمـشناد  نایم  رد  یفلتخم  تارظن  هن ؟ ای  درک  هدافتـسا  نآ  یملع  تازجعم  فشک  و  نآرق ، یبایزرا  يارب 

ـ  یعطق ملسم و  قیاقح  هن  و  یملع ـ  تایـضرف  هلـسلس  کی  رب  بسانت  نیرتمک  اب  ار  نآرق  تایآ  هک  دناهتفرگ  شیپ  رد  ار  طارفا  هار  نانچ 
تایـضرف تسا ، گرزب  هابتـشا  کی  نیا  هک  یلاح  رد  دـناهدومن . نآرق  یئاسانـش  هب  یتمدـخ  هار  نیا  زا  دوخ  نامگ  هب  دـناهدرک و  قیبطت 

ریغتم لوحتم و  روما  هلسلس  کی  رب  تباث  تیعقاو  کی  قیبطت  تباث ، تیعقاو  کی  نآرق  دشابیم و  لوحت  رییغت و  لاح  رد  هتـسویپ  یملع ،
ار یـسمش  ۀـموظنم  شیادـیپ  یگنوگچ  ةرابرد  سالپال  هیـضرف  ام  رگا  الثم  نید . هب  تمدـخ  هن  و  ملع ، هب  تمدـخ  هن  و  تسا ، یقطنم  هن 

رود چـیه  هکنیا  هچ  میاهدـش ، یفالخ  راـک  بکترم  ًاملـسم  مینک ، قیبطت  نآ  رب  یئزج  ياهتبـسانم  اـب  ار  نآرق  تاـیآ  میهد و  رارق  ساـسا 
ام فیلکت  هاگنآ  دنک ، یط  ار  یتسین  انف و  هار  رگید ـ  هیضرف  اهدص  نوچمه  يدیدج ـ  یملع  تافاشتکا  وترپ  رد  سالپال  هیـضرف  تسین ،
هار هک  دنتسه  يرگید  هتسد  هتسد ، نیا  ربارب  رد  دوب . دهاوخ  هچ  درادن  هار  نآ  رد  هابتـشا  اطخ و  تسا و  ینامـسآ  یحو  هک  تایآ ، نآ  اب 

نشور و ردـق  ره  نآرق  تایآ  رب  دـشاب ، ملـسم  ردـق  ره  ار  یملع  لئاسم  میرادـن  قح  هجوچیه  هب  ام  هک  دـندقتعم  دـناهدومیپ و  ار  طـیرفت 
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هدش و تابثا  ینـشور  هب  یملع  هلئـسم  کی  یتسار  رگا  دسریم . رظن  هب  لیلدیب  الماک  زین  دومج  بصعت و  نیا  میئامن . قیبطت  دشاب  حیرص 
ای دوخ ، رودـب  نیمز  شدرگ  دـننام  هتفرگ ـ  دوخب  یـسح  هبنج  یهاگ  یتح  هدراذـگ و  یملع  نیناوق  ناهج  هب  مدـق  اههیـضرف »  » طـیحم زا 
مه نآرق  زا  یتایآ  رگید  يوس  زا  و  اهنیا ـ  لاثما  تاتابن و  ملاع  رد  حیقلت  و  هدام ، رن و  ناهایگ  دوجو  دـننام  باتفآ و  رودـب  نیمز  شدرگ 

باتک نیا  تمظع  هناشن  هک  قفاوت  نیا  زا  و  مینز ، زاب  رـس  نآرق  تایآ  رب  لئاسم  نیا  قیبطت  زا  ارچ  دنـشاب ، هتـشاد  لئاسم  نیا  رد  تحارص 
زاجعا زا  روظنم  نایبت  تیاس  زا  لقن  هب  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  ترـضح  ربمایپ ، نیرخآ  نآرق و  میـشاب !؟ هتـشاد  تشحو  تسا  ینامـسآ 

هک تسا  هدرک  غـالبا  ادـخ  بناـج  زا  ار  یتاـیآ  نینچ  دـشاب  هدـناوخ  سرد  هکنآ  نودـب  شیپ  نرق  رد 14  یـصخش  هک  تسا  نـیا  یملع 
یجراخ قادـصم  نتـشادن  دوجو  نینچمه  تسا . هدوبن  مهف  لباق  سک  چـیه  يارب  نامز  نآ  رد  هک  تسا  يایملع  تاراـشا  هدـنریگربرد 
تـسرد تسا  رـشب  ياهتفرـشیپ  رب  یملع  قیبطت  هدش  اعدا  هک  هچنآ  همه  دـش  روآدای  دـیاب  یلو  تسا  زاجعا  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی 

. تسا نآرق  یملع  زاجعا  يانعم  دوخ  نیا  دراد و  یملع  تاعوضوم  اب  یشور  قیبطت  تایآ  زا  یخرب  لقادح  اما  تسین 
یملع ریسفت  هچخیرات 

رد ار  دوخ  ياج  يریسفت  هویش  نیا  هنوگچ  هک  نیا  دروم  رد  ییابطابط  همالع  تسا . نآرق  یملع  ریـسفت  ریـسفت , ياههویـش  زا  رگید  یکی 
یعمج هکنیا  نآ  دش و  هدوزفا  قباس  ياهکلسم  رب  ياهزات  کلسم  ریخا  ياههرود  رد  : )) دیوگیم درکزاب  يریـسفت  ياههویـش  ریاس  نایم 

یعامتجا مولع  هدش و  انب  هبرجت  سح و  ساسا  رب  هک  یعیبط  مولع  تاعلاطم  اب  نتشاد  راک  رس و  رثا  رب  دنناناملـسم  هرمز  رد  هک  یناسک  زا 
هنیمز نیا  يور  دندرک ... ادـیپ  لمع )  ) راک تلاصا  بتکم  ای  اپورا  یـسح  هفـسالف  بهذـم  هب  لیامت  تسا , یـسح  ياهرامآ  هب  یکتم  هک 

. دشاب هتـشاد  تفلاخم  دـنادیم ) هدام  صاوخ  زا  ای  يدام  ار  تادوجوم  همه  هک  یلوصا   ) یملع لوصا  اب  دـناوت  یمن  ینید  قیاقح  دـنتفگ 
يدام نیناوق  قیرط  زا  دـیاب  امتح  ملق , حول و  شرع و  دـننام  دوش , هدـید  مولع  فـالخرب  یتاـعوضوم  ینید  بلاـطم  رد  هچناـنچ  نیارباـنب 

اهنآ رد  هک  ياهلخادـم  فیرحت و  لیلد  هب  تایاور  ندرمـش  حیحـصان  لیلد  هب  هورگ  نیا  هک  دریگیم  هجیتن  هاگنآ  همـالع  دوش .)) هیجوت 
هورگ نیا  هک  دسریم  رظن  هب  یلو   4 .. دنتفای یملع  ریسفت  ار  هویش  نیرتهب  دنتسنادن و  ریـسفت  يارب  یبوخ  عبنم  ار  تایاور  هتفرگ , تروص 

ملع لباقم  رد  تسا و  راگزاسان  یملع  لئاسم  اب  ملق ...  حول و  یـسرک و  شرع و  لـیبق  زا  یلئاـسم  هک  دناهتـشاد  ار  ینهذ  هنیمز  شیپ  نیا 
. درادن دوجو  زین  نآ  در  رب  یملع  یلیلد  اما  تسین , تسد  رد  یملع  لیالد  لئاسم , هنوگ  نیا  تابثا  يارب  رگا  هک  نآ  لاح  دراد . رارق 

هب تایا , میلعت  ریسفت و  رد  هراومه  دناهدادن و  ناشن  یملع  ریسفت  هب  تبـسن  یتبغر  زین  همئا  یتح  دیوگیم (( : تیاهن  رد  ییابطابط  همالع 
5 .((. دناهدزن تسد  تایا  ریسفت  يارب  یملع  ياه  هیضرف  یلقع و  ياه  لیلد  هب  دروم , کی  رد  یتح  دندرکیم و  داهشتسا  تایا  دوخ 

اب هک  تسین  لیلد  نیا  هب  دـناهدزن  تسد  یملع  ریـسفت  هب  (ع ) همئا و  (ص ) ربمایپ رگا  هکنیا  نآ  تسا و  دـقن  لـباق  یتهج  زا  هتفگ  نیا  اـما 
ياههیـضرف یـضعب  اب  تشادن و  ینادنچ  تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  زور  نآ  هعماج  هک  هدوب  تهج  نیا  زا  هکلب  دناهدوب  فلاخم  هویـش  نیا 

نیناوق لیـصفت  هب  تسیابیم  ادـتبا  دـننز , تسد  راک  نیا  هب  دنتـساوخیم  (ع ) نیموصعم رگا  ور , نیا  زا  دوب . ور  هبور  یفارخ  حیحـصان و 
زا هک  دشیم  ببـس  نآ  هب  نتخادرپ  دیبلطیم و  يرایـسب  لاجم  راک  نیا  دنزادرپب و  ار  تایا  یملع  ریـسفت  هب  سپـس  دننک و  نایب  ار  یملع 

. دننامب نید  بوچراچو  لوصا  تایرورض و  دروم  رد  ثحب 
نیا نایب  زا  (ع ) همئا هک  دـهدیم  ناـشن  نیا  . تسا یملع  ـالماک  يریـسفت  هک  تسا  هدـش  لـقن  (ع ) یلع ماـما  زا  یثیدـح  هنومن , ریـسفت  رد 
حرـش نیا  هب  تـیاور  نـتم  دـنکیم .  لـقن  یناـعملا  حور  روثنملاردـلا و  زا  ار  ثیدـح  نـیا  هنوـمن  ریـسفت  دـناهدرکن . يراددوـخ  بلاـطم 

هب هجوت  اب   6 (( .. دنوشیم ادـج  اهناشکهک  زا  اهنامـسآ  ینعی , هّرجملا ؛ نم  ءامـسلا  ّقشنت  لاق : (ع ) یلع نع  متاح  یبا  نبا  جرخ  :)) تسا
ثحب نیا  دسریم  رظن  هب  تسا , هدیماجنا  نآرق  یملع  زاجعا  ناونع  اب  یثحبم  شیادیپ  هب  یملع  ياهریسفت  هئارا  هک  اجنآ  زا  تاکن و  نیا 
یقلت زاجعا  هباثم  هب  دـناوتیم  نآرق  نتم  رد  یملع  ياههتکن  زا  یخرب  حرط  ًالوصا  ایا  هک  دوش  نشور  اـت  تسا , یـسررب  شهوژپ و  لـباق 

. هن ای  دوش 
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نآرق یملع  زاجعا  موهفم 
رد هک  یطورـش  مامت  رگید  نایب  هب  دـشاب . وسمه  هزجعم  زاجعا و  فیرعت  اـب  دـیاب  ًاـعبط ,  دوش  هئارا  یملع  زاـجعا  زا  هک  یفیرعت  هنوگره 

.. دیامنب حیحص  لئاسم  نآرب  زاجعا  ظفل  قالطا  ات  دشاب  رضاح  زین  نآرق  یملع  لئاسم  رد  دیاب  هدمآ  هزجعم  فیرعت 
رداص وا  ياعدا  تابثا  يارب  يربمایپ و  ياعدا  اب  یسک  زا  هک  تسا  یلمع  ره  زا  ترابع  حالطـصا  رد  ندرک و  زجاع  ینعی  زاجعا  تغل  رد 

زین يرگید  ياهیگژیو  هزجعم ,  يارب  نادنمـشناد  دشاب . شیاعدا  رد  وا  قدص  هدننک  دییات  دـننامب و  ناوتان  نآ  ندروآ  زا  ناگمه  دوش و 
. دناهدرمش رب  ندوب و ...  دوعوم  رما  اب  قباطم  ندوبن , میلعت  لباق  لیبق  زا 

. دشاب هتشاد  زاین  يرـشب  قوفام  تردق  هب  هتفرگ و  تروص  تداع  قرخ  قیرط  زا  دیاب  اهنت  زین  نآرق  یملع  زاجعا  قوف , بلاطم  هب  هجوت  اب 
هدناوخارف هزرابم  هب  دیاب  دننک  فشک  ار  هلئـسم  دنناوتیم  دننکیم  اعدا  هک  یناسک  مامت  ینعی  ؛ دوش يدحت  دیاب  اههبنج  نیا  فشک  يارب 

. درادن ار  نآ  فشک  تردق  سک  چیه  تسا و  هتسب  ناگمهرب  نآ  فشک  هار  هک  دوش  تابثا  تیاهن  رد  دنوش و 
؛ دشابن زاجعا  طورش  زئاح  اهنآ  زا  کی  چیه  میجنسب , كالم  نیا  اب  ار  نآرق  یملع  لئاسم  میهاوخب  هچنانچ  دسریم  رظن  هب  ساسا  نیا  رب 

نآ رگناـیب  بلطم  نیا  تسا . هدوب  حرطم  نآرق  رد  شیپ  لاـس  دـصراهچ  رازه و  رد  دـیدج , یملع  لـئاسم  یـضعب  دوشیم  هدـهاشم  اریز 
یملع لئاسم  همه  تسا . هدوب  رسیم  رشب  يارب  لصا  زا  نآ  هب  ندیسر  هتشادن و  تداع  قرخ  يهبنج  رشب , يارب  هلئسم  نآ  فشک  هک  تسا 

هتفر هراشا  اهنآ  هب  نآرق  رد  الامتحا  هدـشن و  اهنآ  فشک  هب  قفوم  زونه  رـشب  هک  یلئاسم  زا  هتـسد  نآ  تسا و  هدـمآ  نآرق  رد  هک  دـیدج 
هتکن تسا . رـسیم  هبرجت  تعیبط و  يارجم  زا  نآ  ندـیمهف  هار  هدوبن و  يرـشب  قوفام  اـهنآ ,  فشک  هار  اریز  دنتـسین , زاـجعا  ياراد  تسا 
شیپ زا  هدوب , فوشکمان  رشب  يارب  دعب  اهتدم  لوزن و  رصع  ات  هک  ار  لئاسم  یـضعب  راب  نیتسخن  نآرق  هک  تسا  نآ  نیـسحت  لمأت و  لباق 

. تسا هتشاد  نایب 
یملع ياه  هبنج  هب  نآرق  نوگانوگ  داعبا  راصحنا  مدع 

سپ هدـمآ , نآ  رد  یملع  لـئاسم  اـب  طـبترم  تاـیا  یخرب  نوـچ  هک  تشاد  راـظتنا  نآ  زا  ناوـت  یمن  تسین و  یعیبـط  موـلع  باـتک  نآرق 
مئالع سپـس  یفرعم و  ار  اهیرامیب  مامت  هتخادرپ و  حیرـشت  ملع  هب  الثم  دشاب ؛ هدش  حرطم  نآ  رد  ثحابم  نیرتیئزج  مولع و  نیرتکچوک 

یگدـنز يوس  هب  ار  ناـسنا  تسا  هدـمآ  نآرق  تسا . هدـشن  لزاـن  فدـه  نیا  يارب  نآرق  اریز  دـشابهدرک . ناـیب  ار  نآ  ناـمرد  ياـههار  و 
صاخ و مولع  ياهراپ  نایب  هب  افرص  ات  تسا  هدشن  لزان  نآرق  دنک .  هاگآ  شاینورد  ياهورین  هب  ار  وا  دنک و  تیاده  دیواج  دنمتداعس و 

نیا روظنم  دنکیم  یفرعم  یش )) لکل  انایبت   )) ار دوخ  نآرق  هک  مینیب  یم  رگا  ور , نیا  زا  . دشاب هنوگفراعملاهرئاد  دزادرپب و  یعیبط  مولع 
7 .. تسا هدروآ  تسا , مزال  ناسنا  يارب  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  هک  ار  هچره  هک  تسا 

اهتدم هتفای , تسد  نآ  هب  رشب  یگزات  هب  هک  ار  یملع  یلئاسم  نآرق  میباییمرد  هک  تسا  نیا  رد  یملع  ياههبنج  رب  نآرق  لامتشا  تیمها 
. تسا هدرک  حرطم  شیپ 

؟ تسا یملع  لئاسم  رب  لمتشم  نآرق  ارچ 
: مینکیمهراشا هتکن  ود  هب  هدشحرطم ,  یملع  لئاسم  نآرق  رد  ارچ  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 

رگید دنیوگیم , دمآ و  دنهاوخ  یمدرم  هدنیا  رد  دزادرپب  ینید  ياه  هبنج  هب  طقف  باتک  نیا  رگا  هک  هتـسنادیم  دوخ  ملع  اب  دـنوادخ  1 ـ
. دوش لسوتم  نید  هب  هک  تسین  يزاین  رگید  درادرب , مولع  رارسا  زا  هدرپ  دناوتیم  شدوخ  رـشب  هک  الاح  تسا ؛ هدیـسر  نایاپ  هب  نید  رمع 

هیا نیا  هب  دانتـسا  تـسا . هدـناجنگ  باـتک  نـیا  رد  ار  یملع  ياـههبنج  یخرب  , ددـنبب هورگ  نـیا  رب  ار  هار  هـک  نـیا  يارب  دـنودخ  نیارباـنب 
تایا يدوز  هب  ینعی  قحل ؛)) هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایا  مهیرنـس  : )) دـنک دـییات  ار  هتکن  نیا  يدودـح  ات  دـناوتیم 
يانعم هب  س ))  )) هب هجوت  اجنیا  رد  تسا . قح  نآرق  انامه  هک  دوش  نشور  ناشیا  رب  ات  میهد  یم  ناشن  ناشیا  هب  سفنا  قافآ و  رد  ار  دوخ 

. . دسریم رظن  هب  هجوت  لباق  مهیرنس ))  )) هملک رد  يدوز  هب 
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همحر الا  كانلـسرا  ام  و  : )) دـنکیم هراـشا  روط  نیا  هتکن  نیا  هب  نآرق  تسین .  برع  موق  هژیو  طـقف  مالـسا  توعد  هک  تسین  یکـش  2 ـ
یناسک يارب  طقف  نآرق  یغالب  زاجعا  ییوس  زا  نوملعیال .)) سانلارثکا  نکلو  اریذن  اریشب و  سانلل  هفاک  الا  كانلـسرا  ام  و  (( ,)) نیملاعلل
همجرت رد  اریز  درک , لقتنم  ار  زاجعا  نیا  ناوتیمن  مه  همجرت  قیرط  زا  دنـشاب . هاگآ  یبرع  نابز  مب  ریز و  ماـمت  زا  هک  تسا  كرد  لـباق 

مدرم همه  زا  ناوتیمن  تسا  یمومع  نآرق  توعد  نوچ  یفرط  زا  داد . لاـقتنا  ناوتیمن  ار  یناـبز  ياـهیگژیو  همه  رگید , ناـبز  هب  یناـبز 
تسا و یناگمه  یمومع و  نآرق  توعد  دـننک . كرد  ار  نآرق  زاجعا  دـنناوتب  اـت  دـنزومایب  کـین  ار  یبرع  ناـبز  ادـتبا  هک  تساوخ  اـیند 

. دشاب یصاخ  موق  صوصخم  طقف  هک  نیا  هن  ؛ دشاب ریگارف  مهف و  همه  دیاب  زین  نآ  زاجعا  هوجو  تالالدتسا و 
زا يزیچ  درادربرد و  ًالماک  ار  دوخ  يانعم  موهفم و  همه  دوش , همجرت  ینابزره  هب  هک  تساهلالدتـسا  تسد  نیمه  زا  یکی  یملع  لـئاسم 

9 . . دوشیمن راذگورف  نآ 
؟ داد قیبطت  یملع  لئاسم  رب  ار  نآرق  تایا  ناوتیم  دح  هچ  ات 

شقن نآ  دـییات  ای  نآرق و  تیناقح  در  رد  دـشاب  هتـشاد  دـناوتیم  قیبطت  کی  هک  ياهجیتن  اریز  تسا . تیمها  اـب  رایـسب  لاوس  نیا  باوج 
: داد رارق  هجوت  دروم  ار  هتکن  ود  دیاب  قیبطت  رد  نادنمشناد ,  زا  يرایسب  رظن  قبط  دراد .

هیـضرف اریز  تسا ؛ طلغ  هدش ,  تابثاریغ  تایـضرف  رب  تایا  قیبطت  ینعی , میهد ؛ قیبطت  یعطق  هدش و  تابثا  یملع  لئاسم  رب  ار  تایا  فلا ـ
رگنایب زین  نوناـق  تسا و  نوناـق  خنـس  زا  يزیچ  نآرق  هک  میدـقتعم  اـم  هک  یلاـح  رد   10. هدـشن تاـبثا  نآ  یتسرد  زونه  هک  تسا  يزیچ 
قیبطت مه  اب  دـنرادن  مه  اب  یتیخنـس  الـصا  هک  ار  زیچ  ود  اریز  تسا ؛ هابتـشا  لصا  زا  يا  هسیاقم  نینچ  اذـل  تسا . راوتـسا  مکحم و  لئاسم 
تابثا يارب  مه  نآرق  تسا . جراخ  نآرق  هفیظو  هطیح  زا  یملع  لئاسم  تابثا  دـنک و  یط  ار  دوخ  هار  دـیاب  دوخ  تابثا  يارب  ملع  میاهداد .

نیا هن  تسا  نآ  یتیبرت  فده  نیمأت  رطاخ  هب  اهنت  هدرک  حرطم  مه  ار  یملع  لئاسم  یخرب  نآرق  رگا  دورب . ار  دوخ  هار  دیاب  دوخ  تیناقح 
. مولع نوگانوگ  عاونا  يارب  دشاب  يدییات  رهم  دهاوخب  افرص  هک 

تسرد دشاب ؛ هدرک  هراشا  یـصاخ  یملع  هتکن  هب  اراکـشآ  و   , 11 .. دـشاب حـضاو  نشور و  دـیاب  یملع  لئاسم  اب  هطبار  رد  نآرق  نایب  ب ـ
ریز نآرق  تیجح  هجیتن  رد  دـناهدروآ و  نآ  تابثا  يارب  هکیتایا  دـمآرد  بآ  زا  طلغ  اهدـعب  ياهیـضرف  هچناـنچ  اـت  یملع  تـالاقم  لـثم 

. دورن لاوس 
ثحب هجیتن 

 , فیرعت نیا  هب  هجوت  اب  دشاب . هزجعم  ياه  یگژیو  مامت  ياراد  هک  تسا  نآرق  رد  هدـش  حرطم  یملع  لئاسم  ینعم  هب  نآرق  یملع  زاجعا 
هچنآ دوریمن . رامش  هب  هزجعم  درادن و  يرـشب  قوف  هبنج  اهنآ  هب  ندرب  یپ  تسا , تابثا  ای  در  لباق  رـشب  طسوت  یملع  لئاسم  هک  اجنآ  زا 

رد لئاسم  نیا  حرط  هک  اجنآ  رگم  یملع . لئاسم  نایب  هن  تسا  یگدنز  يارب  یتیاده  ياهمانرب  هئارا  دوریم  راظتنا  ینامسآ  باتک  کی  زا 
يالبال رد  ار  یملع  لئاسم  یـضعب  ینامـسآ , باتک  تمظع  هب  ناسنا  نداد  هجوت  يارب  نآرق  ساسا , نیمه  رب  دشاب . فدـه  نیا  تمدـخ 

 . تسا هدرب  یپ  اهنآ  هب  نآرق  لوزن  زا  دعب  اهتدم  رشب  هک  هدرک  نایب  دوخ  ياه  هروس  تایا و 
. دوشن رجنم  یملع  يهدـش  تباث  لوصا  اب  نآرق  تایا  لباقت  هب  رما  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نآرق , اـب  یملع  لـئاسم  قیبطت  رد  نینچ  مه 

ددرگ نآرق  هب  نانموم  داقتعا  یتسس  نآرق و  تیجح  ندشراد  هشدخ  هب  تسا  نکمم  اسب  هچ  رما  نیا  اریز 
نآرق رد  نیتشنا  صاخ  تیبسن  لوا : تمسق  ***** نآرق کیزیف و 

رون تعرـس  هب  ناگتـشرف  هک  دنیامن  راکـشآ  ار  بلطم  نیا  ات  دـننک  یم  هدافتـسا  يرگید  هلداعم ي  زا  ناناملـسم  هک  تسا  بیجع  رایـسب 
. دنریگ یم  باتش 

. درذگ یم  رتمک  اهناسنا  يارب  زا  تباث  تعرس  اب  ناگتشرف  يارب  نامز  ارهاظ  هک  دنک  یم  نایب  هیآ  کی  رد  اهنآ  نآرق 
یم رت  مارآ  تعرـس  نآ  اب  ییایـشا  يارب  نامز  الاب  ياهتعرـس  رد  زین  نآ  رد  هک  دـنک  یم  قدـص  نیتشنیا  صاخ  تیبسن  اـب  بلطم  نیا  هک 
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باتش رون  تعرس  هب  تقیقح  رد  ناگتـشرف  هک  بلطم  نیا  زا  ات  دنا  هدرک  هدافتـسا  هیآ  نیا  نیتشنیا و  صاخ  تیبسن  زا  ناناملـسم  درذگ .
. دننک تیامح  دنریگ  یم 

هیآ 4( لصا  رد  ) جراعم هروس  هیآ 3 و 4 
/3و4 جراعم . ) ٍۀَنَس َْفلَأ  َنیِسْمَخ  ُهُراَدْقِم و  َناَک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُحورلا  َو  ُۀَِکئاَلَْملا  ُجُْرعَت  ِجِراَعَْملا *  ِيذ  ِهَللا  َنِم 

رد دـنوریم ، ـالاب  دـننکیم و  جورع  یئادـخ  نینچ  يوسب  حور  هکئـالم و  تسا ؛ بتارم  اـهنابدرن و  تاـجرد و  ياراد  هک  يدـنوادخ  زا  »
.« تسا لاس  رازه  هاجنپ  نآ  رادقم  هک  يزور 

هلـصاف لباقم  رد  نامز  هن  نامز و  لباقم  رد  نامز  . ) دـننک یم  رذـگ  ناسنا  يارب  لاس  رازه  هاجنپ  لداعم  ار  زور  کـی  ناگتـشرف  اـجنیا  رد 
لبق يرمق  هیآ ي  دننام 

زا اـعدا  کـی  ناونع  هب  هدـمآ  تسدـب  یناـمز ) تاریخاـت   ) ناـمز تارییغت  نیا  هلیـسوب ي  نیتشنیا و  صاـخ  تیبـسن  هیرظن ي  قبط  هچرگا 
. مینک راکنا  ای  قیدصت  میناوت  یم  ار  دنریگ ) یم  باتش  رون  تعرس  هب  ناگتشرف  نآ  اعقاو  هک   ) نیملسم
. دوب دهاوخن  هناروکروک  دیاقع  هب  يزاین  چیه  هاگنآ  هک  دوش  قیدصت  هقیقد  ود  رد  دناوت  یم  اعدا  نیا 
. داد هئارا  ار  صاخ  تیبسن  فورعم  هیرظن ي  هک  دوب  يا  يدوهی  اما  دوبن  ناملسم  کی  نیتشنیا  تربلآ 

. درذگ یم  رت  مارآ  نامز  دوشب  رتشیب  تعرس  هچره 
: تسا هنوگنیا  نامز  یشنارگ  نادیم  کی  نوریب  رد 

v=c (1-∆t0 ^2/∆t^2) ^0.5
. تسا لداعم  كرحتم  هلیسوب ي  كرحتم  يارب  هک  دشاب  یم  ینامز   t0 ∆ هکییاج

. تسا یهاگتسیا  رذگ  لداعم  كرحتم  يارب  هک  تسا  ینامز   t∆
. زور کی  درذگ . یم  ناگتشرف  يارب  هک  تسا  ینامز   t0∆

رب زور  رد 27.321661  يرمق  لاس  رب  يرمق  هام  هدزاود  رد  يرمق  لاس  رازه  هاجنپ  . ) تسا اهناسنا  يارب  نامز  لداعم  هک  تسا  ینامز   t∆
. يرمق هام 

رون تعرس  مینک .) هسیاقم  رون  هدش ي  هتخانش  تعرـس  اب  باسح و  ارنآ  میراد  دصق  ام  هک  . ) تسا دروم  نیا  رد  ناگتـشرف  تعرـس   V و
. تسا هیناث  رب  رتمولیک  الخ 299792.458  رد 

ای دنریگ  یم  باتش  رون  تعرـس  هب  اعقاو  نیملـسم  ناگتـشرف  هک  مینیبب  مینک و  نیزگیاج  هلداعم  رد  ار  نیملـسم  تاراهظا  تسا  رتهب  لاح 
؟ هن

. دوش یم  هداد  تبسن  یهاگتسیا  دهاش  هب  هک  تسا  یتعرس   V مینک : یم  نیزگیاج  هلداعم  نیا  رد  هیآ  زا  ار  ماقرا 
v =c (1-(1^2/(50000*12*27.321661)^2))^0.5

v = c * 0.99999999999999981
v = 299792.4579999994 km / s

یمک . ) دنریگ یم  باتـش  رون  تعرـس  هب  یـشنارگ  نیدایم  زا  نوریب  رد  ناگتـشرف  هک  دـهد  یم  ناشن  ینامز ) تارییغت   ) ینامز عاستا  نیا 
. دنراد مرج  اریز  رون  تعرس  زا  رتمک 

نادـیم کی  زا  نوریب  رد  نینچمه  یلبق  يرمق  هیآ ي  اـب  ناـسکی  اـقیقد  هدـش  باـسح  تعرـس  اریز  دـشاب  فداـصت  کـی  دـناوت  یمن  نیا 
. تسا یشنارگ 

! دروآ تسدب  ار  تیبسن  هتسه  ینامز و  عاستا  هتسناوت  شیپ  لاس  داوس 1400  یب  درم  کی  هنوگچ  هک  دنسرپ  یم  هراومه  ناناملسم 
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. تسا ناسنا  مالک  زا  رترب  یمالک  نآرق  سپ 

تارایس هاگیاج  جارختسا 

زا مه  تاراشا  نیا  هتفر  هتفر  یملع  لئاسم  زا  یضعب  تابثا  فشک و  اب  دشیمن و  صخشم  میرک  نآرق  یملع  تاراشا  نآرق  لوزن  رصع  رد 
هلمج زا  هتفر  مه  هب  ایرد  ود  پیلک  لئاسم و  هلمج  زا  نیمز  ياه  هیال  نهآ ،  لیکشت  لحارم  نینج ،  دشر  لحارم  دش . جارختسا  نآرق  لد 
هلاقم ندناوخ  هب  توعد  ار  امـش  نونکا  دش . هاراشا  اه  نآ  هب  ناطیـش  اب  فاصم  تیاس  رد  البق  هک  تسا  میرک  نآرق  ییایفارغج  تازجعم 
دروم رد  نآرق  هاگدـید  دوشیم . هتخادرپ  تارایـس  اـه و  ناـشکهک  فلتخم  لـئاسم  هراـبرد  نآرق  هاگدـید  هب  نآ  رد  هک  مینکیم  ور  شیپ 

َال ِمِیلَْعلا ـ  ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلَذ  اَهَّل  ّرَقَتْسُِمل  يِرَْجت  ُسْمَّشلاَو  : ) دیامرف یم  سی  هروس  هیآ 38 و 40  رد  دیجم  نآرق  یسمش  هموظنم  تکرح 
هتسویپ هک  تسا ) یتیآ  اهنآ  يارب  زین   ) دیـشروخ و  « ؛) َنوُحَبْـسَی کَلَف  ِیف  ٌّلُکَو  ِراَهَّنلا  ُِقباَس  ُْلیَّللا  َالَو  َرَمَْقلا  َكِرُْدت  ْنَأ  اََهل  یِغَْبنَی  ُسْمَّشلا 

زور رب  بش  هن  و  دسر ، هام  هب  هک  تسا  ازس  ار  دیشروخ  هن  تسا ـ . اناد  اناوت و  دنوادخ  ریدقت  نیا  تسا ؛ تکرح  رد  شهاگرارق  يوس  هب 
«. دنروانش دوخ  ریسم  رد  کی  ره  و  دریگ ؛ یم  یشیپ 

دوب سویملطب  تأیه  هیرظن  دوب ؛ مکاح  نیمز  نامسآ و  دروم  رد  یملع  لفاحم  رب  نآ  زا  دعب  لبق و  ياه  نرق  نآرق و  لوزن  رصع  رد  هچنآ 
رد ار  اـه  کـلف  و  تسناد ، یم  بوک  خـیم  نیروـلب  ییاـه  کـلف  لد  رد  ار  دیـشروخ  ناگراتـس و  درمـش و  یم  ناـهج  زکرم  ار  نیمز  هک 

. درک یم  هبساحم  شدرگ  رد  نیمز  فارطا 
دیشروخ ای   ) تسا تکرح  رد  شهاگرارق  يوس  هب  هتسویپ  دیـشروخ  ًالّوا  دنک : یم  در  ار  روکذم  هیرظن  لیلد  ود  هب  قوف ، تایآ  رد  نآرق 

تکرح رد  شنیرولب  کلف  لابند  هب  هکلب  شدوخ ، هن  مه  نآ  نیمز ، رود  هب  دیـشروخ  هک  نیا  هن  دـشاب ) یم  تکرح  رد  دوخ  هاگرارق  رد 
. تسا

. دنروانش دوخ  ریسم  رد  مادک  ره  هام ، دیشروخ و  ًایناث :
نیرولب كـالفا  اـب  دناروانـش » دوـخ  رادـم ) و   ) ریـسم رد  هاـم ) دیـشروخ و  زا   ) کـی ره  « ؛) َنوُحَبْـسَی کَـلَف  یف  ُّلُـک   ) هلمج کـش  نودـب 
هتـشادرب نآ  زا  هدرپ  زورما  ملع  هچنآ  اب  ًاقیقد  تسین و  راـگزاس  درک ، یم  بوکخیم  دوخ  ياـج  رد  ار  تارک  زا  کـی  ره  هک  یـسویملطب 

ییوس کی  هب  دیـشروخ  هک  تسا  یتکرح  هب  يرگید  هراشا  زین  هاگرارق ) « ) رقتـسم  » يوس هب  تکرح  نینچمه  دـشاب ؛ یم  گنهامه  تسا 
: میناوخ یم  لمن  هروس  هیآ 88  رد  نیمز  تکرح  دروم  رد  نآرق  هاگدید  ( 1 .) تسا هزجعم  یتسار  هب  بلطم  نیا  نایب  و  دراد ؛ ناشکهک  زا 
ار اهنآ  و  ینیب ، یم  ار  اههوک  « ؛) َنُولَعْفَت اَِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّنِإ  ءْیَش  َّلُک  َنَْقتَأ  يِذَّلا  ِهللا  َْعنُص  ِباَحَّسلا  َّرَم  ُّرُمَت  َیِهَو  ًةَدِماَج  اَُهبَـسَْحت  َلاَبِْجلا  يََرتَو  )
نقتم و ار  زیچ  همه  هک  تسا  يدـنوادخ  شنیرفآ  عنـص و  نیا  دـنتکرح ؛ رد  اهربا  دـننام  هک  یلاح  رد  يرادـنپ ، یم  تکرح  یب  نکاس و 

«. تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  امش  هک  ییاهراک  زا  وا  نیقی  هب  هدیرفآ ؛ راوتسا 
هتـشاد هجوت  . ) دشاب یم  تکرح  رد  اهربا  تعرـس  نوچمه  یتعرـس  اب  تسا  نکاس  امـش  رظن  رد  هک  اه  هوک  تسا  هدـش  هتفگ  هیآ  نیا  رد 

(. تسا ادص  رس و  لزلزت و  زا  یلاخ  اهربا  عیرس  تکرح  هوالع  هب  دننک ، یم  هیبشت  ربا  تعرس  هب  ار  دایز  ياه  تعرس  دیشاب 
. تسا هدیرفآ  باسح  يور  ار  زیچ  همه  هک  تسا  يدنوادخ  عنص  نیا  هک ، نیا  رگید 

. تسا هاگآ  امش  لامعا  زا  وا  هک  نیا  موس 
یم تکرح  اه  هوک  رگا  دـنا ؛ هتـسویپ  مه  هب  دـحاو  کی  همه  دـنرادن و  نیمز  زا  يادـج  یتکرح  اـه  هوک  هک  تسا  نشور  زین  هلأـسم  نیا 

. تسا تکرح  رد  نیمز  هرک  هک  تسا  نیا  شموهفم  دننک 
هدیقع نآ ، زا  دعب  لاس  رازه  کی  دودح  نآرق و  لوزن  رصع  رد  میناد  یم  اریز  تسا ؛ نآرق  یملع  تازجعم  زا  یکی  قوف ، هیآ  لاح  ره  هب 
یملع لفاحم  ماـمت  رب  مکاـح  جـیار و  هدـیقع  تفرگ ، یم  تأـشن  سویملطب  تأـیه  زا  هک  نآ  رود  هب  تارک  تکرح  نیمز و  ندوب  تباـث 
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یناتـسهل کینرپک  ییایلاتیا و  هلیلاگ  دـندرک  فشک  ار  نیمز  تکرح  هک  ینادنمـشناد  نیتسخن  دـعب  لاس  رازه  کی  دودـح  و  دوب ، ناهج 
ًادـیدش ار  اهنآ  اسیلک ، بابرا  هلـصافالب  دنتـشاد و  زاربا  ار  هدـیقع  نیا  يدالیم  مهدـفه  نرق  لـیاوا  مهدزناـش و  نرق  رخاوا  رد  هک  دـندوب 

و دوب ؛ هتـشادرب  تقیقح  نیا  يور  زا  هدرپ  نآ ، زا  شیپ  نرق  هد  دـیجم  نآرق  هک  یلاح  رد  دـندرب  شیپ  نتـشک  هناتـسآ  ات  هدرک و  موکحم 
. دوب هدرک  حرطم  ادخ  تمظع  دیحوت و  زا  يا  هناشن  ناونع  هب  قوف ، يابیز  تارابع  اب  ار  نیمز  تکرح 

هوک تکرح  اریز  دیوگ ؛ یم  نخس  ایند  نیمه  رد  نیمز ) تکرح  رگید  ریبعت  هبو   ) اه هوک  تکرح  زا  هیآ  نیا  هک  تسین  کش  لاح  ره  هب 
ار دوخ  دازون  هدریـش ، نانز  هدرک و  لـمح  عضو  رادراـب  ناـنز  هک  دـنک  یم  داـجیا  نیمز  هرک  رد  يا  هلزلز  ناـنچ  تماـیق ، هناتـسآ  رد  اـه 

راگزاس يرادنپ ،» یم  تکرح  یبو  نکاس  ار  اهنآ  « ؛) ًةَدِماج اُهبَـسَحت   ) هلمج اب  زگره  نیا  و  درپ ؛ یم  اهرـس  زا  شوه  دننک و  یم  شومارف 
یَلَع يَوَتْـسا  َُّمث  اَهَنْوََرت  دَـمَع  ِْریَِغب  ِتاَوامَّسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ُهللا  : ) میناوخ یم  دـعر  هروس  مود  هیآ  رد  یمومع  هبذاج  نوناق و  نآرق  ( 2 .) تسین

رب سپس  تشارفارب ، دینیبب ، ار  اهنآ  دیناوتب  هک  ییاهنوتس  نودب  ار ، اهنامسآ  هک  تسا  یـسک  نامه  ادخ  « ؛) َرَمَْقلاَو َسْمَّشلا  َرَّخَـسَو  ِشْرَْعلا 
تکرح ینّیعم  نامز  اـت  مادـک  ره  هک  تخاـس ، رّخـسم  ار  هاـم  دیـشروخ و  و  تخادرپ ؛) ناـهج  ریبدـت  هب  و  ( ؛ تفرگ رارق  تردـق )  ) شرع

«. دینک ادیپ  نیقی  ناتراگدرورپ  ياقل  هب  دیاش  دیامن ؛ یم  حیرشت  امش ) يارب   ) ار تایآ  دنک ؛ یم  ریبدت  وا  ار  اهراک  دنراد .
هب ریبعت  نیا  دینیبب .» ار  اهنآ  دیناوتب  هک  ییاهنوتـس  هنودب  : » دیوگ یم  هکلب  تسا ، نوتـس  یب  نامـسآ  دـیوگ  یمن  نآرق  هک  نیا  هجوت  لباق 

(3 .) تسا هتشاد  اپ  هب  ار  اه  نامسآ  یئرمان ، ینوتس  هکلب  درادن  دوجو  یئرم  نوتس  هک  دناسر  یم  یبوخ 
هک نیا  دـنک : یم  لاؤس  دـلاخ  نب  نیـسح  مان  هب  شنارای  زا  یکی  هک  میناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدـح  رد 

؟ هچ ینعی  ( 4 «) تسا اه  هار  ياراد  هک  نامسآ  هب  دنگوس  « ؛) ُِکبُحلا ِتاُذ  ِءاَمَّسلاَو  : ) دومرف دنوادخ 
، دشاب هتشاد  نیمز  اب  یطابترا  هار  نامـسآ  دناوت  یم  هنوگچ  : » درک ضرع  يوار  دراد ،» نیمز  يوس  هب  ییاه  هار  نامـسآ  نیا  : » دومرف ماما 

»؟“ تسا نوتس  یب  اه  نامسآ  : ” دیامرف یم  دنوادخ  هک  یلاح  رد 
؟ دراد دوجو  میمان ، یم  هعفاد  هبذاج و  هّوق  نزاوت  ار  نآ  مان  زورما  ام  هک  ینوتس  زا  ریغ  نخس ، نیا  يارب  يریسفت  هیجوت و  ایآ 

هـضیرف دوب  مکاح  نآ ، زا  لبق  نآ و  زا  دـعب  ياه  نرق  و  رـصع ، نآ  نادنمـشناد  راکفا  رب  هک  يا  هیـضرف  اهنت  نآرق ، تایآ  لوزن  نامز  رد 
وت رد  وت  یتارک  تروص  هب  اه  نامـسآ  نآ ، قبط  درک و  یم  تموکح  ناـهج  یملع  لـفاحم  رب  تردـق  ماـمت  اـب  هک  دوب  سویملطب  تأـیه 
زا دـعب  یلو  دوب ؛ يرگید  نامـسآ  هب  یکتم  ینامـسآ  ره  ًاعبط  و  دوب ، اـهنآ  زکرم  رد  نیمز  و  تشاد ، رارق  مه  يور  زاـیپ  تاـقبط  دـننامه 

انعم نیا  تفر و  رانک  یّلک  هب  يزایپ  تسوپ  كالفا  هیرظن  و  دش ، تباث  یعطق  لیالد  اب  هدیقع  نیا  نالطب  نآرق ، لوزن  زا  لاس  رازه  دودح 
تکرح ياراد  اه  هموظنم  اه و  هعومجم  دنچ  ره  تسا ؛ تباث  ّقلعم و  دوخ  هاگیاج  رادم و  رد  ینامـسآ  تارک  زا  کی  ره  هک  دـش  ملـسم 

رد هک  یماگنه  نادرگ  شتآ  دـننام  تسا . هعفاد  هبذاج و  هوق  لداعت  ناـمه  دراد ، یم  هگن  دوخ  ياـج  رد  ار  اـهنآ  هک  يزیچ  اـهنت  و  دـنا ،
ًاقیقد هبذاج  هوق  رگا  لاح  دوش . یم  باترپ  یتسد  رود  هطقن  هب  شتآ  تاعطق  زا  کی  ره  دوش  عطق  نآ  میس  رگا  هک  تسا ، ندیخرچ  لاح 

ار اهنآ  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یئرمان  دـنمورین و  ینوتـس  تروص  نیا  رد  دـشاب ، يواسم  رتشیب ) يا  هرذ  هن  رتمک و  يا  هرذ  هن   ) هعفاد هوق  اب 
، دنک یم  تکرح  دیشروخ  درگرب  ینیعم  رادم  رد  هک  تسا  لاس  اه  نویلیم  نیمز  هرک  هک  هنوگ  نامه  دراد ؛ یم  هگن  تباث  دوخ  ياج  رد 

( 5 .) تسا نآرق  زاجعا  ياه  هناشن  زا  و  ادخ ، تمظع  ياه  هناشن  زا  نیا  و  ددرگ ، یم  رود  نآ  زا  هن  دوش و  یم  نآ  بذج  هن 
 ::::: …… تشون . یپ  …… .::::: 

هللا تیآ  نآرق ، مایپ  باـتک : زا  يروآ  درگ  (. 2  ) ص �155 دـلج 08 ، يزاریـش ، مراکم  هللا  تیآ  نآرق ، مایپ  باـتک : زا  يروآ  درگ  (. 1)
موهفم دنا  هتفگ  یـضعب  هک  نیا  و  دشاب ، دَمَع »  » يارب فصو  اهَنوََرت »  » هک تسا  نیا  هیآ  رهاظ  (. 3  ) ص �151 دلج 08 ، يزاریش ، مراکم 
تـسا هیلا  فاضم  رورجم و  راج و  دمع ،“ ریغب   ” نیاربانب ینیب ـ  یم  نوتـس  نودب  ار  اه  نامـسآ  ینعی  دـمع ، ریغب  اهنورت  هک  تسا  نیا  هیآ 

رد ینیب  یم  نوتـس  یب  ار  نامـسآ  امـش  هک  دـهد  یم  ناشن  زین  ریبعت  نیا  ًایناث  تسا و  رهاظ  فالخ  الوا  دـشاب ـ  یم  اهنورت “  ” هب قلعتم  هک 
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دلج يزاریـش ، مراکم  هللا  تیآ  نآرق ، مایپ  باـتک : زا  يروآ  درگ  (. 5  ) هیآ �7 تایراذ ، هروس  (. 4 . ) تسا نوتـس  ياراد  ًاعقاو  هک  یلاح 
ص  ، 08

دوشیم ماجنا  هک  اهیرافح  اب  ات  درک  دنهاوخ  ییامنور  ار  ییاضف  ياههرایس  هدرخ  زا  ماخ  داوم  جارختـسا  ياهحرط  يدوز  هب  نادنمـشناد 
ییاـضف دـیدج  ییوجارجاـم  ياـهحرط  زا  تسا  رارق  نادنمـشناد  زا  هورگ  کـی  دوش . نیمأـت  اـضف  زا  نیمز  رد  ماـمتا  هب  ور  یعیبط  عباـنم 

مار تیمـشا و  کیرا  نوچ  لگوگ  گرزب  ناریدـم  يدوویلاه و  نادرگراک  نورماک  زمیج  تیامح  دروم  اهحرط  نیا  هک  دـننک  تیاـمح 
ییاضف ياه  هرایس  هدرخ  زا  ماخ  داوم  جارختسا  دراد . رارق  تفاسورکیام  قباس  ناریدم  زا  ینومیس  زلراچ  نینچمه  ماریرش و 

دننک  یم  ییامنور  ماخ  داوم  نتفای  يارب  ار  اه  هرایس  هدرخ  يور  يراک  ندعم  حرط  نادنمشناد  زا  هورگ  کی  تقلخ : ناهج  یسررب 
کی یط  حرط  نیا  دوش . مالعا  يا  هرایس  عبانم  تکرش  يوس  زا  هام  تشهبیدرا  هبنش 5  هس  زور  تسا  رارق  ییاضف  تیرومأم  نیا  تایئزج 

اب اضف  رد  یعیبط  عبانم  نتفای  يارب  يرافح  دش . دهاوخ  هئارا  زین  نیالنآ  تروص  هب  دوش و  یم  مالعا  لتایس  زاورپ  هزوم  رد  يربخ  تسشن 
. دریگ یم  تروـص  یلم  صلاـخان  دـیلوت  هب  رـالد  اـهنویلیرت  ندوزفا  اـه و  هرایـس  هدرخ  زا  هدـمآ  تسد  هب  ماـخ  داوـم  نـیا  شورف  فدـه 

ییاضف ياه  هرایس  هدرخ  زا  ماخ  داوم  جارختسا 
دراد  دوجو  اه  هرایس  هدرخ  رد  الاب  تظلغ  نازیم  اب  ماخ  داوم  هک  دنراد  یم  راهظا  اسان  نادنمشناد 

هک نیا  نایب  اب  اسان  نادنمـشناد  تسا . هدـش  اهتلم  نایم  شنت  یناهج و  مروت  شیازفا  بجوم  نیمز  هرایـس  رد  ماخ  داوم  يارب  عبانم  دوبمک 
هدش تفای  اه  هرایس  هدرخ  رد  نیتالپ  نهآ و  نوچ  يدنمشزرا  تازلف  تخوس و  هدنهد  لیکـشت  داوم  نوچ  الاب  تظلغ  نازیم  اب  ماخ  داوم 

يارجا يدصتم  ناونع  هب  يا  هرایـس  عبانم  تکرـش  لیم  یلید  شرازگ  ساسارب  دنک . نیمأت  ار  یعیبط  عبانم  نیا  هب  نیمز  زاین  دناوت  یم  هک 
. تسا یعیبط  عبانم  زا  يا  هزات  فیرعت  اضف و  رد  يدیدج  تعنص  داجیا  تکرش  نیا  فده  هک  تسا  هدرک  مالعا  يا  هینایب  یط  هژورپ  نیا 

ییاضف ياه  هرایس  هدرخ  زا  ماخ  داوم  جارختسا 
کچوک ياـه  هرایـس  هدرخ  زا  یفاـک  دادـعت  ناوتب  هک  دراد  دوجو  ییاـناوت  نیا  رـضاح  لاـحرد  هک  دـنراد  داـقتعا  ناسانـشراک  زا  یخرب 

درک  ییاسانش  ار  نیمز  کیدزن 
یحطس طیارش  اریز  تساهدوب  يدج  تاعلاطم  اهینزهنامگ و  هیامتسد  مارهب )  ) خیرم هرک  رد  ناسنا  نداد  ناکسا  رهم  يرازگربخ  عبنم :

. تسناد يدیـشروخ  هموظنم  رد  نیمز  هرک  زا  جراخ  ناکم  نیرتتسیز  لباق  ار  نآ  ناوتب  ات  هدـش  ثعاـب  نآ  رد  بآ  دوجو  هرایـس و  نیا 
وج اب  خیرم  هک  یلاح  رد  تسین  وج  ياراد  هام  اما  هدش  داهنشیپ  اهناسنا  ینیمزنورب  يزاسكرهش  يارب  ناکم  نیتسخن  ناونع  هب  هام  هرک 
هب مارهب  هرک  مه  هام و  هرک  مه  دـنکیم . مهارف  ار  یلآ  تسیز  ياههنوگ  رگید  ناسنا و  زا  یناـبزیم  يارب  يرتشیب  ناـکما  دراد  هک  یقیقر 

ياههاچ هب  فورعم  نیگنـس ، هبذاج  اـب  قطاـنم  رد  دورف  نوچ  یتارطاـخم  دنتـسه و  هنیزهرپ  اـهناسنا  يارب  هوقلاـب  ياههاگتنوکـس  ناونع 
هدودحم رد  ناسنا  شرتسگ  يارب  يرگید  هنیزگ  ناونع  هب  زین  اهكرایـس  رد  يراکندـعم  رطاخ  نیا  هب  دـنراد . دوخ  رد  مه  ار  یـشنارگ ،

. دناهدش حرطم  ینیمزارف 
نیمز اب  اهيدننامه   1

نیمز اب  اهيدننامهان   2
يریذپتنوکس  3
يزاسینیمز  4
اهشبات  5

لاقتنا لقن و   6
ياهرایسنایم ياهرفس   6.1
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خیرم رب  دورف   6.2
نیمز اب  سامت   7

يداصتقا هبنج   8
سیوناپ  9

نیمز اب  اهيدننامه  عبانم   10
( هرهز  ) دیهان هرایس  اب  حطس  هبذاج )  ) شنارگ هزادنا و  هندب ، بیکرت  رظن  زا  نیمز  هرک  دوشیم . هدید  ریوصت  نیا  رد  خیرم  یبطق  ياهخی 
: زا دنترابع  اهتهباشم  نیا  دنیآیم . رظن  هب  رتبسانم  اهناسنا  ندیزگ  تنوکـس  يارب  خیرم  اب  اهتهباشم  اما  دراد  يدایز  ياهيدـننامه 

خیرم هرک  رد  دشابهدش  هبـساحم  دیـشروخ  يانبم  رب  هک  زور  کی  تسا . کیدزن  ینیمز  زور  اب  رایـسب  [( 1] روه هب  فورعم   ) یخیرم زور 
. تسا هیناث  هقیقد و 35�3244  تعاس و 39   24

حطس زا  شیب  یمک  طقف  نیمز  اهیکـشخ  رادقم  تسا و  رتمک  نیمز  هرک  هیور  تحاسم  زا  دصرد  طقف 28�4  خیرم  هرک  هیور  يروانهپ 
. تسا نیمز  مهدکی  نآ  مرج  نیمز و  فصن  خیرم  عاعش  تسا . خیرم 

هتبلا دراد ، لـصف  نیمز  دـننام  مه  مارهب  هجیتن  رد  تسا . هجرد  نیمز 23�44  يروـحم  فارحنا  هجرد و  خیرم 25�19  يروحم  فارحنا 
هب کنیامه  خیرم  لامـش  بطق  تسا . نیمز  لاس  ربارب  خیرم 1�88  لاس  ره  اریز  دنـشکیم  ازاردهب  نیمز  لوصف  رباربود  خیرم  ياهلصف 

. کچوک سرخ  هب  هن  دنکیم و  هراشا  هجاجد )  ) نایکام یکلف  تروص  يوس 
مهارف تظافح  يرادقم  یناهیک  يدیـشروخ و  ياهندـنکفاوترپ  ربارب  رد  وج  نیا  نیمز ) وج   0�7  ) ندوب قیقر  دوجو  اب  دراد . وج  خـیرم 

زا شیپ  راک  نیا  هک  درک  هدافتـسا  خیرم  هب  هدـنوشدراو  ياهامیپاضف  [ 2] ییاوه زمرت  يارب  ناوتیم  نینچمه  وج  نیا  دوـجو  زا  دـنکیم .
. تساهدش ماجنا  اهراب  نیا 

یمامت زا  یهجوت  لـباق  ریداـقم  خـیرم  مولعم ، رارق  زا  تساهدرک . دـیئات  ار  مارهب  هرک  رد  بآ  دوجو  اـسان  ياـهدرگاضف  ریخا  تادـهاشم 
نیمز دصرد  مارهب 38  یحطـس  شنارگ  نیمز  اب  اهيدننامهان  [ 3 .] تساراد ار  شاینیمز ، عون  زا  تسیز ، زا  يرادهگن  يارب  مزال  رـصانع 

. تسین صخشم  ًالماک  زونه  دنکیم  داجیا  یتسردنت  لکشم  اهناسنا  يارب  ینزومک  نازیم  نیا  ایآ  هکنیا  تسا .
ریز هجرد  هب 140  هرک  نیا  حطـس  يامد  لقادـح  تسا و  هجرد  یفنم 63  نآ  حطـس  يامد  نیگنایم  تسا و  نیمز  زا  رتدرـس  رایـسب  خیرم 

ناـگبونج هب  طوـبرم  هک  تسا  رفـص  ریز  هجرد  هدـش 89.2  تبث  نیمز  هرک  حطـس  رب  نونکاـت  هک  ییاـمد  نیرتنییاـپ  دـسریم . مه  رفص 
. دشابیم

. دنتسین فرصم  هدامآ  عیام و  تلاح  رد  خیرم  رد  دوجوم  ياهبآ 
نآ فصن  زا  رتمک  دـسریم  نآ  ییـالاب  وج  هب  هک  يدیـشروخ  يژرنا  نازیم  تسا  نیمز  زا  رترود  دیـشروخ  هب  تبـسن  مارهب  هک  اـجنآ  زا 

ورهبور نیمز  هرک  وج  نوچمه  ظیلغ  وج  کی  اب  خیرم  يوس  زا  یتفایرد  يدیـشروخ  يژرنا  هتبلا  دسریم . هام  ای  نیمز  هب  هک  تسا  رادقم 
. دوشیمن

. دوشیم يدیشروخ  تباث  تارییغت  امد و  تیعضو  رد  رتشیب  تاناسون  ثعاب  نیا  هک  تسا  نیمز  زا  رتشیب  هام  رادم  تیزکرمنورب 
نآ رد  ناسنا  هک  تسا  يراشف  دـح  گنارتسمرآ  دـح  دـشابیم . گـنارتسمرآ  دـح  زا  رتمک  رایـسب  هک  تسا  راـبیلیم  خـیرم 6  وج  راشف 

ییاههاگتسیز تسین  ریذپماجنا  اهيدوز  نیا  هب  خیرم  يزاسینیمز  هک  اجنآ  زا  دروایب . ماود  راشفدض  ياهسابل  ندیـشوپ  نودب  دناوتیم 
تازیهجت اهناسنا و  نتـسکشورف  مهرد  زا  ات  دنـشاب  هتـشاد  راشف  تحت  ياهنزخم  اهامیپاضف  دننام  یتسیاب  دنوشیم  هتخاس  خیرم  رد  هک 

. دننک يریگولج 
دیـسکايد یبسن  راشف  يوج ، راشف  ندرک  مک  اـب  اـب  یتح  ور  نیا  زا  تساهدـش . لیکـشت  نبرک  دیـسکايد  زا  مارهب  هرک  وج  مظعا  شخب 
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نبرک دیـسکاونم  يدایز  ریداقم  روطنیمه  خـیرم  دـنامیم . نیمز  حطـس  رب  رادـقم  نیا  زا  رتشیب  ربارب  نانچمه 15  خیرم  حطـس  رد  نبرک 
طیارش يریذپتنوکـس  تسین . دمآراک  نادنچ  يدیـشروخ  ياهداب  ندنارسپ  هنیمز  رد  تسا و  فیعـض  رایـسب  مه  نآ  هرکطانغم  دراد .

( دراطع  ) ریت هرایس  حطس  رب  هنومن  يارب  تسا . رتبسانم  هام  زا  نینچمه  اههرایس و  رگید  یمامت  زا  مارهب  حطـس  رب  ناسنا  يریذپتنوکس 
هناماس ینوریب  ياهزرم  ياههرایس  و  تسا ، غاد  يرونت  دننام  هب  هرهز )  ) دیهان حطس  دراد ، دوجو  یتخس  رایـسب  يامرـس  امرگ و  تاناسون 
دیهان هرک  نوماریپ  ياهربا  زارف  رب  اهنت  نیمز ، هرک  زا  جراخ  دنربیم . رـسهب  دـیدش  نادـنبخی  طیارـش  رد  زین  اهنآ  ياههام  يدیـشروخ و 

رد ییاوهوبآ  یعیبط  طیارش  یخرب  رگید  يوس  زا  [ 4 .] دناهتفای ناسنا  يارب  خیرم  زا  رتریذپتنوکس  یناکم  نونکات  نادنمشناد  هک  تسا 
هدرک دوعص  نلاب  اب  ناسنا  هک  یناکم  نیرتالاب  هب  ییاوه  نلاب  اب  يدارفا  هم 1961  هام  رد  تسا . ناسمه  خیرم  طیارش  اب  نیمز  طاقن  یخرب 
خیرم حطـس  رب  دوجوم  ییاوه  راـشف  ناـمه  دودـح  رد  دـش  تبث  عاـفترا  نآ  رد  هک  ییاوه  راـشف  و  [ 5] دندرک دوعـص  رتم  ینعی 34.668 

. دنراد رارق  خیرم  رد  دیدش  ياهامد  هدودحم  نامه  رد  زین  نیمز  یبطق  قطانم  رب  مکاح  دیدش  يامرس  [ 6 .] تسا
يزاسینیمز

. دنیوگیم يزاسینیمز  ناسنا ، یگدنز  يارب  نیمز  �هرک  کبس  هب  ینامـسآ  مرج  کی  ندرک  هدامآ  هب  خیرم  يزاسینیمز  یلـصا : راتـشون 
هک یتروصب  دنکیم  داهنـشیپ  ار  ییاضف  مارجا  رگید  اههام و  تارایـس ، طیحم  تدمزارد  رییغت  دنیارف  دـنور و  هک  دراد  دوجو  ییاهحرط 

ار خیرم  يزاسینیمز  فلتخم ، نارگـشهوژپ  دـندرگ . يرـشب  ياههاگ  تنوکـس  اب  راگزاس  ات  دـنیآرد  یتروص  هب  مارجا  نآ  كاخ  وج و 
نتفر تسد  زا  زا  يریگولج  و  وج ، نتـشاد  هگن  مرگ  وج ، داجیا  دنریگیم : رظن  رد  یلـصا  دنیارف  هس  لماش  ار  نآ  دننادیم و  ریذـپناکما 

. ینوریب ياضف  هب  نآ  تشن  وج و 
ریداقم هک  دوشیم  ثعاب  وج ، ندوب  قیقر  هفاضا  هب  رما  نیا  درادن . نیمز  یسیطانغم  نادیم  اب  هسیاقم  لباق  یسیطانغم  نادیم  خیرم  اهشبات 

(MARIE « ) خیرم یشبات  طیحم  نومزآ   » مان هب  یهاگتـسد  خیرم  هسیدوا  يامیپاضف  دنـسرب . خیرم  حطـس  هب  زاسنوی  ياهوترپ  زا  یگرزب 
حطـس هک  داد  ناـشن  هاگتـسد  نیا  ياـههتفای  دـنک . يریگهزادـنا  ار  مارهب  رد  ناـسنا  يارب  یـشبات  تارطخ  نازیم  اـت  درب  هارمه  دوخ  اـب  ار 

دودحرد 22 شبات  ياهزد  نیگنایم  تسا . یللملانیب  ییاضف  هاگتسیا  رد  دوجوم  تاعشعشت  زا  رتشیب  ربارب  خیرم 2.5  رادم  رد  تاعشعشت 
یـشبات نینچ  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  لاس  هس  [ 7 .] دش يریگهزادـنا  لاس ) رد  يرگ  اـی 0.08  زور  رد  يرگورکیم   220  ) زور رد  داریلیم 

خیرم رادم  هب  طوبرم  اههزادنا  نیا  هتبلا  دوش . در  هدـش  نییعت  اسان  طسوت  کنیامه  هک  نما  زرم  زا  ناسنا  ندـب  رد  نآ  راثآ  ات  تسا  یفاک 
هب هطقن  زا  یسیطانغم  نادیم  تدش  عافترا و  هب  هتـسب  تسا و  نازیم  نیا  زا  رتمک  رایـسب  ًالامتحا  هرک  نیا  حطـس  رد  اهشبات  نازیم  تسا و 

. دننکیم دـیلوت  نازیم  نیا  زا  يرتشیب  رایـسب  ياهزد  دنـشکیم  هنابز  هاگهگ  هک  [ 8] يدیـشروخ ینوتورپ  ياهنافوت  تسا . توافتم  هطقن 
ياهشبات يزاسهیبش  زا  هدافتـسا  اب  ار  ییاهشیامزآ  نویهکورب  یلم  هاگـشیامزآ  رد  عقاو  نوسناج  ییاضف  زکرم  رد  لاس 2003  رد  اسان 

ياهوترپ رادـقم  ضرعم  رد  ناـسنا  نمزم  نتفرگ  رارق  هک  داد  ناـشن  اـهشیامزآ  نیا  [ 9 .] داد ماجنا  ياهرذ  هدنهدباتـش  هلیـسوهب  ییاضف 
[11 .] دبای تسد  [ 10] یشبات ینامزارتمه  لداعت و  یعون  هب  طیارش  نیا  رد  ندب  دشابن و  دنمنایز  دشیم  رکف  هک  مه  نادنچ  دیاش  هدشدای 

لاقتنا لقن و 
دیهان زجهب  رگید ، تارایـس  همه  زا  تسا  مزال  خـیرم  هب  نیمز  زا  نتفر  يارب  هک  يو ) اتلد   ) مرج دـحاو  رب  يژرنا  ياهرایـسنایم  ياـهرفس 

رتهاتوک هک  زین  رفس  رگید  ياهریسم  دشکیم . ازاردهب  هام  دودح 9  خیرم  هب  رفس  نامهوه  دربارت  رادم  زا  هدافتسا  اب  تسا . رتمک  هرهز ،) )
نیا ندومیپ  زاین  دروم  يژرنا  تخوس و  نازیم  اما  دنراد  دوجو  زین  دننکیم  ریذپناکما  هام  تفه  ای  شـش  یط  ار  مارهب  هب  رفـس  دنتـسه و 

هب نیمز  زا  یتابر  ياهتیرومأم  رفـس  درادناتـسا  ریـسم  کنیامه  ربنایم  ياهریـسم  نیا  تسا . ناـمهوه  رادـم  زا  رتشیب  بتارم  هب  اهریـسم 
. تسا مارهب 

رتشیب رایـسب  تخوس  هجیتن  رد  رتشیب و  ياهتعرـس  رییغت  دنمزاین  خـیرم  هب  هام  شـش  زا  رتهاتوک  ياهرفـس  (. 1980 گنیکیاو 1 ، ، ) مارهب
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يربنایم ياهریسم  نینچ  ندومیپ  دباییم . شیازفا  يدعاصت  تروص  هب  رفس  تدم  شهاک  بسانت  هب  زاین  دروم  تخوس  نازیم  هک  دنتـسه 
ریذپهیجوت و ًالماک  هدش ، شیامزآ  یگزات  هب  هک  ییاضف  شنارشیپ  نیون  ياهيروانف  اب  اما  درادن  يداصتقا  هیجوت  ییایمیش  ياهتکار  اب 
اب دنتـسه ؛ دـیدج  اهيروانف  نیا  زا  ییاههنومن  ياهتـسه  تکار  و  ( VASIMR ریمساو [ ) 12] ییامسالپطانغم هنارـشیپ  تسا . ارجا  لباق 

يریگباتش ياهيروانف  [ 13 .] دش دهاوخ  ریذـپناکما  هتفه  ود  رد  یتح  مود  يروانف  اب  زور و  لهچ  تدـم  رد  خـیرم  هب  رفـس  لوا  يروانف 
لباق مارهب  هب  رفـس  يارب  زین  دـنهدیم  شهاک  هتفه  دـنچ  هب  ار  رفـس  تدـم  هک  ینوی  ياـههنار  يدیـشروخ و  ياـهنابداب  نوچمه  تباـث 

نیا زا  رگا  هک  دنتـسه  ورهبور  يدیـشروخ  ياهداب  یناهیک و  ياهشبات  رطخ  اب  دـننک  رفـس  خـیرم  هب  هک  ینادروناـضف  دنتـسه . هدافتـسا 
هب زونه  اضف  رد  ناسنا  تدمزارد  ياهرفس  تارثا  دمآ . دهاوخ  شیپ  اهنآ  يارب  ناطرس  يرامیب  هلئسم  دوشن  یفاک  تظفاحم  نادروناضف 

. دننکیم دروآرب  دصرد  ات 19  نایم 1  ار  ياهرایسنایم  ياهرفس  رد  ناطرس  نتفرگ  کسیر  نادنمشناد  اما  تساهدشن  یـسررب  یفاک  روط 
دنراد يرتگرزب  ياهدغ  تفاب  هکنیا  رطاخ  هب  نانز  يارب  دننکیم و  ناونع  دصرد  نادرم 3.4  يارب  ار  دروآرب  نیرتکیدزن  نارگشهوژپ 

[14 .] دننزیم نیمخت  ار  يرتالاب  ياهدصرد 
خیرم يوق  ًاتبسن  شنارگ  [ 15 .] نیمز دصرد  کی  زین  نآ  وج  یلاگچ  تسا و  نیمز  هرک  هبذاج  دصرد  مارهب 0.38  شنارگ  خیرم  رب  دورف 

ياهنارـشیپ زمرت  زا  هدافتـسا  اب  اهنت  نیگنـس  رادنیـشنرس و  ياهامیپاضف  ندروآ  دورف  هک  دوشیم  ثعاـب  یکیماـنیدوریآ  تارثا  روضح  و 
هک تسا  نآ  زا  رتقیقر  مه  خـیرم  وج  رگید  يوس  زا  دـندمآ ). دورف  هام  رب  نآ  اـب  ولوپآ  ياهنیـشنهام  هک  یـشور  . ) دـشاب راوشد  يراـک 

ندروآ دورف  نیا  رب  انب  تفرگ . کمک  نآ  ياوه  یکاکطصا  یکیمانیدوریآ و  تارثا  زا  نیگنـس  ياهنیـشنمارهب  دورف  زمرت و  يارب  ناوتب 
ياهتیرومأم ای  هام  رد  هتفرراکهب  ياههناماس  زا  توافتم  ًـالماک  يدورف  زمرت و  ياـههناماس  دـنمزاین  خـیرم  رب  رادنیـشنرس  ياـهامیپاضف 

دهاوخ تسد  لاکـساپاگیگ  تردـق 130  اب  هلولونان  ینامتخاس  حـلاصم  هب  ناـسنا  هک  دـشاب  نیا  رب  ضرف  رگا  [ 16 .] تسا خیرم  کیتابر 
خیرم حطـس  هب  اـمیپاضف  زا  داوـم  همدـخ و  ندروآ  دورف  يارب  نآ  زا  تخاـس و  ییاـضف  ییاـهروسناسآ  ناوـتیم  یتلاـح  نینچ  رد  تفاـی 

[18 .] تساهدش داهنشیپ  مه  سوبوف  رب  دورف  يارب  ییاضف  ياهروسناسآ  نینچ  تخاس  [ 17 .] درک هدافتسا 
میقتسم روط  هب  ًابیرقت  دراد  رارق  خیرم  قفا  يالاب  رد  نیمز  هک  یخیرم ) رهظ   ) روهمین لالخ  رد  نیمز  اب  خیرم  زا  تاطابترا  نیمز  اب  سامت 

خیرم نیا  ربانب  هدـش  هداد  رارق  یطابتراهلر  تازیهجت  اپورا  ییاضف  نامزاس  اسان و  طـسوت  مارهب  درگرادـم  نیدـنچ  رد  تسا . ریذـپناکما 
شیپ دایز  لامتحا  هب  اما  دش  دنهاوخ  هدوسرف  نامز  رذگ  اب  تازیهجت  نیا  هچرگ  تسا . رادروخرب  یتارباخم  ياههراوهام  زا  مه  کنیامه 
مارهب رادم  رد  دنـشاب  هلر  ياههاگتـسد  هب  زهجم  هک  يرگید  ياهدرگرادم  خـیرم ، رد  ناسنا  ناکـسا  يارب  يدـج  مادـقا  هنوگره  زاغآ  زا 
تلاح نیرتکـیدزن  رد  دـهدیم  يور  نیمز  مارهب و  ناـیم  ماـیپ  لاـسرا  رد  رون  تعرـس  رطاـخ  هب  هک  يدرکرید  دـش . دـنهاوخ  هداد  رارق 

نیمز و نایم  تاطابترا  هک  دـهدیم  ناشن  اسان  ياـههتفای  تسا . هقیقد  تلاـح 22  نیرترود  رد  هقیقد و  دودح 3  رد  هرایـس  ود  يریگرارق 
هتفه ود  تدم  هب  دریگیم  رارق  نیمز  خـیرم و  نایم  رد  ًامیقتـسم  دیـشروخ  هک  هنراقم  نامز  رد  يرادـم  بوانت  ره  رد  تسا  نکمم  خـیرم 
هیشاح رادقم  نوچ  یلماوع  دراد ؛ یگتسب  ینوگانوگ  لماوع  هب  تسا و  توافتم  تیرومام  ات  تیرومام  زا  سامت  عطق  هتبلا  [ 19 .] دوش عطق 
خیرم ياهتیرومام  رتشیب  لمع  رد  تیرومام . ره  رد  اههداد  لاـسرا  زاـین  دروم  گـنهآ  و  هدـش ، یحارط  یطاـبترا  هناـماس  رد  هک  ساـمت 

[20 .] دناهدش هام  کی  دودح  تدم  هب  سامت  عطق  ياههرود  راچد 
يداصتقا هبنج 

رد هیلوا  تارمعتـسم  داجیا  رد  هک  روطنامه  دوس  هب  یبایتسد  اهنیـشنچوک و  ندوب  يداصتقا  خیرم . حطـس  رب  لکین  - نهآ گنـسباهش 
رد نآ  هاگیاج  خیرم و  مک  یشنارگ  هاچ  دراد . يدیلک  یتیمها  زین  خیرم  رد  ناکسا  ندش  زیمآتیقفوم  يارب  تشاد ، تیمها  اکیرمآ  هراق 
مک شنارگ  دنک . کمک  هرایس  نیا  رد  ناکـسا  يداصتقا  هیجوت  خیرم و  نیمز و  نایم  یناگرزاب  لیهـست  هب  دناوتیم  يدیـشروخ  هموظنم 

، دـشاب مهارف  نآ  رد  يزورما  داوم  اب  ییاضف  روسناسآ  کی  تخاـس  ناـکما  هک  دوشیم  ثعاـب  هرایـس  نیا  شخرچ  تعرـس  خـیرم و  رد 
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دناوتیم يروسناسآ  نینچ  ندش ، هتخاس  تروص  رد  دنک . داجیا  یسدنهم  ياهشلاچ  هنیمز  نیا  رد  دناوتیم  سوبوف  هاتوک  رادم  هچرگا 
هک تسا  نیا  يداصتقا  هدمع  لکشم  کی  دنک . اجهباج  رگید  طاقن  هب  هرایـس  نیا  زا  ار  هدش  جارختـسا  یعیبط  عبانم  رگید  یندعم و  داوم 
زا یخرب  تسا . زاـین  هدزاـبرید  ماـگنهدوز و  رایـسب  ییاهيراذگهیامرـس  خـیرم  هرایـس  يزاـسینیمز  مـه  دـیاش  هرمعتـسم و  داـجیا  يارب 

دوـخ فرـصم  يارب  خـی  بآ و  دـننام  یلحم  عباـنم  هعـسوت  هنیمز  رد  ار  دوـخ  صـصخت  تـسا  نـکمم  لـیاوا  رد  خـیرم  ياهنینـشنچوک 
هدش هتخانـش  عبانم  زا  یکی  [ 21 .] دوش هدافتـسا  مزال  ياهتخاسریز  داجیا  يارب  دناوتیم  نینچمه  یلحم  عبانم  دـنهد . رارق  نانیـشنخیرم 

. دـشابیم دوـجوم  لـکین  - نهآ ياهگنـسباهش  لکـش  رد  هک  تسا  هدـشءایحا  نهآ  تسا  سرتـسد  لـباق  رـضاح  لاـح  رد  هـک  خـیرم 
ياهتراجت زا  رگید  یکی  تسا . هدناشوپ  ار  هرایس  نیا  حطس  هک  تسا  ینهآ  دیسکا  جارختسا  زا  رتناسآ  لکـش  نیا  رد  نهآ  جارختـسا 

كاخ خیرم ، رد  تسیز  دوجو  نادـقف  ضرف  اب  [ 22 .] دشاب دوک  دتسوداد  تسا  نکمم  هیلوا  نارود  رد  خیرم  ياهنیـشنچوک  نیب  یلـصا 
شزرا زا  خـیرم  نیزاغآ  ياهندـمت  رد  كاخ  ياههدـننکتیوقت  رگید  دوک و  نیا  رباـنب  تسا و  فیعـض  رایـسب  ناـهایگ  دـشر  يارب  نآ 

ار ناهایگ  شیور  يارب  مزال  داوم  دـناوتب  هدـش و  ضوع  رورم  هب  هرایـس  نیا  كاخ  بیکرت  هک  ینامز  اـت  دوب  دـنهاوخ  رادروخرب  يداـیز 
دودـح رد  نیمز  اب  هسیاقم  رد  خـیرم  هک  ییاـجنآ  زا  تسا . مارهب  هرک  رد  ورین  نیماـت  مهم  ياـههنیزگ  زا  يدیـشروخ  يژرنا  دـنک . مهارف 

هب دیـشروخ  زا  هک  تسا  يرون  رادقم  دودح �42  رد  دسریم  خیرم  هب  هک  يدیـشروخ  شبات  رادـقم  دراد  رارق  دیـشروخ  زا  رترود   �52
کی دودح  نیمز  وج  هکیتروص  رد  دسرب  حطـس  هب  يژرنا  نآ  همه  ًابیرقت  هک  دهدیم  ار  ناکما  نیا  مارهب  كزان  وج  اما  دسریم . نیمز 

زا نآ  يربارت  تخوس  نیا  مکارت  اریز  تسا ، یبوخ  دزمان  زین  ياهتـسه  يژرنا  دـنکیم . بذـج  دوخ  رد  ار  يدیـشروخ  شباـت  زا  مراـهچ 
رگا دوب . دهاوخ  دنمـشزرا  رایـسب  خیرم  ياههاگتنوکـس  يارب  هک  دنکیم ، دیلوت  امرگ  نینچمه  ياهتـسه  يژرنا  دـنکیم . نازرا  ار  نیمز 

هب يدنمزاین  رما  نیا  دننک  هدافتـسا  اههناخلگ ، يارب  هژیو  هب  يدیـشروخ ، ترارح  نتخادنا  ماد  هب  يارب  ییاهدبنگ  زا  دـنناوتب  نارگتنوکس 
. داد دهاوخ  شهاک  ار  امرگ 
sol ↑ الاب هب  شرپ  سیوناپ 

aerobraking ↑ الاب هب  شرپ 
nasa.gov ↑ الاب هب  شرپ 

http://gltrs.grc.nasa.gov/reports/2002/TM-2002-211467.pdf ↑ الاب هب  شرپ 
centennialofflight.gov ↑ الاب هب  شرپ 

sablesys.com ↑ الاب هب  شرپ 
http://hacd.jsc.nasa.gov/projects/space_radiation_marie_references.cfm ↑ ـــــــالاب هـــــــب  شرپ 

MARIE reports and data
SPE ↑ الاب هب  شرپ 

bnl.gov ↑ الاب هب  شرپ 
radiation homeostasis ↑ الاب هب  شرپ 

Zubrin, Robert (1996). The Case for Mars: The Plan to Settle the Red Planet and ـالاب ↑  هب  شرپ 
.Why We Must. Touchstone. pp. 114–116. ISBN 0-684-83550-9

NASA Tech Briefs - Variable-Specific-Impulse Magnetoplasma Rocket ↑ الاب هب  شرپ 
Zubrin, Robert (1996). The Case for Mars: The Plan to Settle the Red Planet and ـالاب ↑  هب  شرپ 

.Why We Must. Touchstone. ISBN 0-684-83550-9
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.NASA: Space radiation between Earth and Mars poses a hazard to astronauts ↑ الاب هب  شرپ 
Dr. David R. Williams (2004-09-01 (last updated)). "Mars Fact Sheet". NASA ↑ ــالاب هــب  شرپ 

.Goddard Space Flight Center. Retrieved 2007-09-18
Nancy Atkinson (2007-07-17). "The Mars Landing Approach: Getting Large ↑ ـــالاب هــب  شرپ 

.Payloads to the Surface of the Red Planet". Retrieved 2007-09-18
This is from an archived version of the web: The Space Elevator - Chapters 2 & 7 ↑ الاب هب  شرپ 
http://web.archive.org/web/20050603001216/www.isr.us/Downloads/niac_pdf/chapter2.html

Space Colonization Using Space-Elevators from Phobos Leonard M. Weinstein ↑ الاب هب  شرپ 
marsrovers.jpl.nasa.gov ↑ الاب هب  شرپ 

MarsSat: Assured Communication with Mars - GANGALE - 2006 - Annals of the ـالاب ↑  هب  شرپ 
New York Academy of Sciences - Wiley Online Library

Landis, Geoffrey A. (2008-04-24 (last updated)). "Meteoritic steel as a ↑ ــــالاب هــــب  شرپ 
.construction resource on Mars". NASA Goddard Space Flight Center. Retrieved 2011-05-26
Wikipedia عبانم  Lovelock, James and Allaby, Michael, "The Greening of Mars" 1984 ↑ الاب هب  شرپ 
contributors, "Colonization of Mars," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed

(. January 25, 2012

تارایس تکرح 

رارق یـسررب  دروم  ار  دیـشروخ  رود  هب  تارایـس  تکرح  دـش ، هئارا  یناملآ  سانـشهراتس  دنمـشناد و  رلپک  ناهوی  طسوت  هک  رلپک  نیناوق 
تکرح هک  نیناوق  نیا  هزورما  اما  دشابیم ، دیـشروخ  رود  هب  تارایـس  تکرح  دروم  رد  قیقحت  نویدـم  ار  دوخ  ياههتفای  رلپک  دـهدیم .

رادنیـشنرس و ياهامیپاضف  اههراوهام ، زا  معا  ییاضف  ياههلومحم  لاسرا  يارب  دیامنیم  حیرـشت  مه  هب  تبـسن  اضف  رد  ار  یمرج  ود  ره 
. دوشیم هدافتسا  نآ  زا  رتارف  نیمز و  رادم  هب  رگشواک  ياهتابور 

هچخیرات  1
لوا نوناق   2

مود نوناق   3
موس نوناق   4

اضف هب  رفس  رلپک و  نیناوق   5
سیوناپ  6

روتارپما یتنطلـس  هناخدـصر  رد  هک  يدـالیم  و 17  نورق 16  یناـملآ  سانـشرس  مجنم  نادیـضایر و  رلپک ، سناـهوی  هچخیراـت  عباـنم   7
يدـصر قیقد  تاـعالطا  زا  یهوبنا  هب  تسناوتیم  هک  تشاد  رارق  یتیعقوم  رد  دوب ، هدـش  مادختـسا  مهدزاـی ، فلودور  اـیمهوب ، نیمزرس 

اب کینرپک  يزکرم  دیشروخ  لدم  هک  تسنادیم  تشادن و  يداقتعا  ههارب  يزکرم  نیمز  لدم  هب  رلپک  دشاب . هتشاد  یسرتسد  ههارب  وکیت 
زکرم هک  یسدقم  نیمز  هرابرد  ینید  نهک  تاداقتعا  دوب و  یبهذم  يدرف  هک  وا  اما  دراد . یبوخ  تقباطم  يدصر  جیاتن  یضایر و  نیناوق 
یفرط زا  دنک و  عناق  دیدج  لدم  نیا  زا  يوریپ  هب  ار  دوخ  تسناوتیم  یتخس  هب  تشاد  هنال  شدوجو  قامعا  رد  دوب ، هدش  هداد  رارق  ملاع 
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رادم اهلدم  همه  رد  یناتـسیس ، يزجـس  يدنه و  ياراکـساهب  لدم  زج  هب  زور  نادـب  ات  [ 1 .] دـنک راکنا  دـیدیم  ار  هچنآ  تسناوتیمن  مه 
دروم مظن  اب  امدق  رظن  زا  هک  دوب  ینراقتم  سدـقم و  لکـش  هریاد  دنتـسنادیم . هریاد  ار  يزکرم  مرج  رود  هب  اههراتـس  تارایـس و  شدرگ 

ات درکیم  شالت  یتخـس  هب  هدـیقع  نیمه  زا  يوریپ  هب  زین  رلپک  دادیم . ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  یناوخمه  یتیگ ، مظنم  هدـننیرفآ  زا  راـظتنا 
دوب هدرک  باختنا  تهج  نآ  زا  ار  خیرم  رلپک  دیامن . هیجوت  دوب  هدش  هئارا  زور  نآ  ات  هک  ینوگانوگ  ياهلدم  رد  ار  خیرم  هرایـس  تکرح 

قفومان تابساحم  اهشالت و  همه  [ 2 .] دومن هدهاشم  هرایس  نیا  تکرح  رد  يدایز  نراقت  مدع  ههارب ، زا  هدیـسر  ثرا  هب  تاعالطا  رد  هک 
لدم درک ، ضرف  لکـش  یـضیب  ار  خیرم  رادم  رلپک  هک  ینامز  ماجنارـس  دیدرگ . لزان  یحو  يو  رب  رلپک  دوخ  هدـیقع  هب  هک  ینامز  ات  دوب 

رد هک  دش  نودرگ  رهپـس  زا  یلدم  بحاص  تفرگ ، رظن  رد  نیمز  هب  تبـسن  ینوریب  ياهرایـس  ار  خیرم  درب و  راک  هب  ار  يزکرم  دیـشروخ 
لاس زا 20  شیب  لـصاح  [ 3 .] دـندومن يدـصر  تیعقاو  اب  قباـطم  ًاـقیقد  مظنم ، یتکرح  هب  عورـش  دوخ  ياـج  رد  يوامـس  مارجا  همه  نآ 

تکرح نیناوق  هب  دـش و  رـشتنم  هلحرم  ود  رد  هک  نوناـق  هس  بلاـغ  رد  يدیـشروخ  هموظنم  تارایـس  کـیمانید  هنیمز  رد  رلپک  تاـقیقحت 
تکرح یـسررب  روظنم  هب  رلپک  نیناوق  زا  هزورما  ام  درک . ضوع  ار  ایند  تشونرـس  دنروهـشم ، رلپک  نیناوق  راصتخا  هب  اـی  ورلپک  ياهراـیس 

. مینکیم هدافتسا  هام  حطـس  نیمز و  رادم  هب  دروناضف  مازعا  اضف و  نارکیب  قامعا  هب  ییاضف  نارگـشواک  لاسرا  نیمز ، رود  هب  اههراوهام 
مدرم هاگن  رلپک  نیناوق  یمومع  راشتنا  [ 4 .] درک یفرعم  زین  ار  موس  نوناق  لاس  دودح 10  زا  سپ  دومن و  رشتنم  ار  لوا  نوناق  ود  ادتبا  رلپک 

. دریذـپ تروص  رییغت  نیا  ات  دیـشک  لوط  اهلاس  اما  داد . رییغت  دـندادیم ، نـالوج  اهنامـسآ  زارف  رب  اـهلاس  هک  يوامـس  تاسدـقم  هب  ار 
یسررب هب  نتوین  هلیلاگ و  دننام  يرگید  نادنمشناد  هکنیا  ات  دش  شومارف  اهتدم  يو  گرم  زا  سپ  رلپک  ناهوی  یقرتم  ياههدیا  راکفا و 

نآ ناگدنناوخرگا  درادن  یتوافت  مسیونیم ، ار  دوخ  باتک  نم  :» تساهدروآ شیاههتـشون  زا  یکی  رد  دوخ  رلپک  دـنتخادرپ . اهنآ  ددـجم 
دنوادخ هکنیا  هن  رگم  دشکب ، ار  دوخ  یعقاو  ناگدـنناوخ  راظتنا  اهلاس  دـناوتیم  باتک  نیا  هدـنیآ ، زا  یمدرم  ای  دنـشاب و  يزورما  نادرم 

[5 .«] دوش ادیپ  وا  شنیرفآ  يارب  يرگاشامت  ات  دیشک  راظتنا  لاس  رازه  شش  زین 
لوا نوناق 

تیعقاو رد  دراد . رارق  یضیب  نیا  ِنوناک  ود  زا  یکی  رد  دیشروخ  تسا و  یضیب  دیشروخ  رود  هب  تارایـس  تکرح  ریـسم  رلپک  لوا  نوناق 
، هریاد ریظن  یطورخم  عطاقم  نوگانوگ  لاکشا  زا  یکی  دناوتیم  اههراوهام  ریظن  یعونـصم  ياهدرگرادم  ای  يوامـس و  مارجا  رادم  لکش 

. دشاب یلولذه  یمهس و  یضیب ،
رلپک مود  نوناق 

هک ینامز  رگید  نایب  هب  دنکیم . بوراج  ار  يواسم  ياهتحاسم  يواسم ، ياهنامز  رد  تارایس  دیـشروخ و  نیب  لصاو  طخ  مود  نوناق 
 */ مود نوناق  دـنکیم */ . تکرح  يرتشیب  تعرـس  اب  تسا  رترود  دیـشروخ  زا  هک  ینامز  هب  تبـسن  تسا  رتکیدزن  دیـشروخ  هب  هراـیس 

رد رقتسم  رظان  هب  تبسن  ار  یـشدرگ  رادم  هحفـص  زا  يواسم  ًالماک  حوطـس  ناسکی ، ینامز  لصاوف  يازا  هب  رمق  ره  رلپک  مود  نوناق  قبط 
. دنادرگ یم  رظانتم  بوراج و  هناماس  لقث  زکرم 

: رت هداس  ناـیب  هب   T^2 \propto A^3 دراد . بسانت  دیشروخ  ات  هرایـس  هلـصاف  اب  دیـشروخ  رود  هب  هرایـس  تکرح  هرود  موس  نوناق 
رود هب  هرایس  تکرح  هرود   T تسا . بسانتم  یضیب  گرزب  روحم  فصن  بعکم  اب  دیشروخ  رود  هب  تارایس  شخرچ  بوانت  نامز  عبرم 

( تسا اب 1  ربارب   T نیمز يارب  ( ) ینیمز لاس   ) لاس دحاو  اب  تسا  دیشروخ 
دحاو  ) A دـحاو تفرگ .) رظن  رد  دراوم  رثکا  رد  ناوتیم  ار  طـسوتم  هلـصاف  رادـم  ندوب  یـضیب  لـیلد  هب   ) دیـشروخ اـت  هرایـس  هلـصاف   A

رود هب  تارایـس  شخرچ  بوانت  نامز  عبرم  رت : هداـس  ناـیب  هب  دـشابیم . اـب 1  ربارب  دیـشروخ  اـت  نیمز  يارب  هک  تسا  ( Au یسانشهراتس
. تسا بسانتم  یضیب  گرزب  روحم  فصن  بعکم  اب  دیشروخ 

مرج کی  اهنآ  رد  هک  ییاهمتسیس  مامت  يارب  دیشروخ ، هب  تبسن  تارایس  تکرح  حیرشت  رب  هوالع  نیناوق  نیا  اضف  هب  رفس  رلپک و  نیناوق 
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زا ماع  صاخ و  لکـش  کی  رب  رظان  اهنت  رلپک  لوا  ِنوناق  هک  توافت  نیا  اب  دراد . دربراـک  تسا و  قداـص  زین  ددرگیم  رگید  مرج  رود  هب 
زا یکی  دـناوتیم  اههراوهام  ریظن  یعونـصم  ياهدرگرادـم  ای  يوامـس و  مارجا  رادـم  لکـش  تیعقاو  رد  تسا . ییاضف  نکمم  ياهریـسم 

. دشاب یلولذه  یمهس و  یضیب ، هریاد ، ریظن  یطورخم  عطاقم  نوگانوگ  لاکشا 
ربماتپس 2010  13 دیدزاب : ییاضف ، شناد  هاگبو  رد : یناهیک ، نوناق  فشک  سیوناپ ↑ 
ربماتپس 2010  13 دیدزاب : ییاضف ، شناد  هاگبو  رد : رلپک ، ياهرایس  تکرح  نیناوق  ↑ 

ربماتپس 2010  13 دیدزاب : اکیناریا ، یملع  هاگبو  رد : رلپک ، ناهوی  ↑ 
Educational Web Sites on Astronomy, Physics, Spaceflight and رد : ، Kepler and His Laws↑ 

ربماتپس 2010  13 دیدزاب : ، the Earth's Magnetism
کنارف ج. عباـنم  ربماتپس 2010   13 دـیدزاب : ییاضف ، شناد  هاگبو  رد : رلپک ، ياهرایـس  تکرح  نیناوق  ییاضف ، ياهرادـم  کـیناکم  ↑ 

.1374 یمطاف ، نارهت : رفیرابخا . نارهم  �همجرت  لوا . ج . هیاپ . کیزیف  تَلب .

تارایس یلوط  هاگیاج 

رلپک ياهرایس  تکرح  نیناوق  ییاضف ، ياهرادم  کیناکم 

هموظنم تارایـس  کیمانید  هنیمز  رد  رلپک  تاقیقحت  لاس  زا 20  شیب  لصاح  رلپک  ياهرایـس  تکرح  نیناوق  ییاضف ، ياهرادـم  کیناکم 
، دنروهـشم رلپک  نیناوق  راصتخا  هب  ای  رلپک و  ياهرایـس  تکرح  نیناوق  هب  دش و  رـشتنم  هلحرم  ود  رد  هک  نوناق  هس  بلاغ  رد   � يدیشروخ
هب ییاضف  نارگـشواک  لاسرا   � نیمز رود  هب  اـههراوهام  تکرح  یـسررب  روظنم  هب  رلپک  نیناوق  زا  هزورما  . درک ضوع  ار  اـیند  تشوـنرس 

. دوشیم هدافتسا  هام  حطس  نیمز و  رادم  هب  دروناضف  مازعا  اضف و  نارکیب  قامعا 

 . www.spacerl.com تسا . . هدش  رشتنم  دیلوت و  ییاضف ، تاقیقحت  هاگشیامزآ  ینابیتشپ  اب  بلطم  نیا 
رثا تحت  یعونصم  یعیبط و  زا  معا  يوامس  مارجا  تکرح  یسررب  هب  هک  تسا  ییاضف  شناد  زا  یـشخب  ییاضف ، ياهرادم  کیناکم  ملع 

ینامز هب  ینعی  میدرگرب ، لبق  لاس  اهدص  هب  دیاب  ملع  نیا  حیحص  كرد  يارب  دزادرپیم . دوخ  ییاضف  ناگیاسمه  ریاس  شنارگ  میقتـسم 
نآ نامجنم  فدـه  نیرتگرزب   � مه هب  تبـسن  یـسمش  هموظنم  مارجا  تکرح  یگنوگچ  هب  ییوگخـساپ  تهج  حیحـص  یلدـم  نتفای  هک 

. درک زاب  اضف  هب  ار  رشب  عون  ياپ  هنوگچ  ملاع  زکرم  نتفای  رس  رب  ناوارف  تاثحابم  هک  تخومآ  میهاوخ  هار  نیا  رد  تسا . هدوب  ناراگزور 
ییاضف ياهرادم  کیناکمییاضف  ياهرادم  کیناکم  دینک . زاغآ  لوا  تمسق  زا  ار  تالاقم  هلسلس  نیا  هعلاطم  مینکیم  توعد  ار  امـش  ام 

رلپک ياهرایس  تکرح  نیناوق  یناهیک |  نوناق  فشک  ملاع |  زکرم  يوجتسج  رد 

یناملآ سانشرس  مجنم  نادیضایر و   � دنمشناد  � رلپک سناهوی  یناملآ  سانشرس  مجنم  نادیضایر و  دنمشناد و   � رلپک سناهوی 
ناملآ تراگتوتشا ،  ربماسد �1571   27 دلوتم :

( یگلاس  58  ) ربماون 1630  15 گرم :
یناملآ تیلم :

تایضایر ینیبعلاط ،  یسانشهراتس ،  تیلاعف :
یعیبط هفسلف  و 
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رلپک  ياهرایس  تکرح  نیناوق  ترهش :
شخب زور  ره  اهدرونخیرم  دندرونیم ، رد  ار  یـسمش  هموظنم  ياهزرم  ییاضف  نارگـشواک  هک  میاهداتـسیا  خیرات  زا  ییاج  رد  ام  هزورما 

درذـگیم و تسا ، هتـشاذگ  هام  حطـس  رب  مدـق  ناسنا  هک  ینامز  زا  اهلاس  دـننکیم ، شواک  ار  یخیرم  رواـنهپ  ياهنیمزرـس  زا  يدـیدج 
تماقا رفس و  يایؤر  رشب  دنهدیم . رارق  ام  رایتخا  رد  رود  ياهنیمزرـس  زا  روآتفگـش  يریواصت  ریظنیب  یتقد  اب  ییاضف  ياهپوکـسلت 

یملع و جیهم  ياهشواک  اهتفرشیپ و  نیا  همه  دنکیم . وجتسج  اضف  رد  ار  دوخ  هدنیآ  دنارورپیم و  رـس  رد  ار  نآ  زا  رتارف  خیرم و  رد 
هداس و نوناق  هس  نویدـم   � ییاضف يربوان  یـسانشاوه و  تارباخم ، دـننام  میـسانشیم  ییاضف  يروانف  اضف و  زا  هک  ییاهدربراک  یماـمت 
رد اهنآ  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  رلپک و  هناگ  هس  نیناوق  حیرـشت  هب  همادا  رد  دـنوشیم . هدـیمان  رلپک  نیناوق  راصتخا  هب  هک  دنتـسه  دـمآراک 

و 17 نورق 16  یناـملآ  سانـشرس  مجنم  نادیـضایر و   � رلپک سناهوی  تخادرپ . میهاوخ  ییاـضف  ياهرفـس  ماـجنا  یموجن و  تابـساحم 
ثعاب هک  تشاد  رارق  یئانثتـسا  یتیعقوم  رد  دوب ، هدـش  مادختـسا  مهدزای ، فلودور  ایمهوب ، روتارپما  یتنطلـس  هناخدـصر  رد  هک  يدالیم 

تشادن و يداقتعا  ههارب  يزکرم  نیمز  لدم  هب  رلپک  دریگ . رارق  يو  سرتسد  رد  ههارب  وکیت  قیقد  يدصر  تاعالطا  زا  یهوبنا  دوب  هدـش 
دوب و یبهذم  يدرف  هک  وا  اما  دراد . یبوخ  تقباطم  يدـصر  جـیاتن  یـضایر و  نیناوق  اب  کینرپک  يزکرم  دیـشروخ  لدـم  هک  تسنادیم 

تـسناوتیم یتخـس  هب  تشاد  هنال  شدوجو  قامعا  رد  دوب ، هدـش  هداد  رارق  ملاع  زکرم  هک  یـسدقم  نیمز  هراـبرد  ینید  نهک  تاداـقتعا 
لدـم زج  هب  زور  نادـب  اـت  دـنک . راـکنا  دـیدیم  ار  هچنآ  تسناوـتیمن  مه  یفرط  زا  دـنک و  عناـق  دـیدج  لدـم  نیا  زا  يوریپ  هـب  ار  دوـخ 
هریاد دنتسنادیم . هریاد  ار  يزکرم  مرج  رود  هب  اههراتس  تارایس و  شدرگ  رادم  اهلدم  همه  رد  یناتـسیس ، يزجـس  يدنه و  ياراکـساهب 

رلپک دادیم . ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  یناوخمه   � یتیگ مظنم  هدننیرفآ  زا  راظتنا  دروم  مظن  اب  امدق  رظن  زا  هک  دوب  ینراقتم  سدـقم و  لکش 
دوب هدش  هئارا  زور  نآ  ات  هک  ینوگانوگ  ياهلدـم  رد  ار  خـیرم  هرایـس  تکرح  ات  درکیم  شالت  یتخـس  هب  هدـیقع  نیمه  زا  يوریپ  هب  زین 

تکرح رد  يدایز  نراقت  مدـع  ههارب ، زا  هدیـسر  ثرا  هب  تاعالطا  رد  هک  دوب  هدرک  باختنا  تهج  نآ  زا  ار  خـیرم  رلپک  دـیامن . حـیجوت 
ماجنارـس دـیدرگ . لزان  یحو  يو  رب  رلپک  دوخ  هدـیقع  هب  هک  ینامز  ات  دوب  قفومان  تابـساحم  اهشالت و  همه  دومن . هدـهاشم  هرایـس  نیا 

نیمز هب  تبسن  ینوریب  ياهرایس  ار  خیرم  درب و  راک  هب  ار  يزکرم  دیشروخ  لدم   � درک ضرف  لکش  یضیب  ار  خیرم  رادم  رلپک  هک  ینامز 
قباطم ًاقیقد   � مظنم یتکرح  هب  عورش  دوخ  ياج  رد  يوامس  مارجا  همه  نآ  رد  هک  دش  نودرگ  رهپـس  زا  یلدم  بحاص   � تفرگ رظن  رد 
نوناق هس  بلاغ  رد  يدیشروخ  هموظنم  تارایـس  کیمانید  هنیمز  رد  رلپک  تاقیقحت  لاس  زا 20  شیب  لصاح  دندومن . يدـصر  تیعقاو  اب 

تـشونرس دنروهـشم ، رلپک  نیناوق  راصتخا  هب  ای  رلپک و  ياهرایـس  تکرح  نیناوق  ای  رلپک  يرادم  نیناوق  هب  دش و  رـشتنم  هلحرم  ود  رد  هک 
قامعا هب  ییاضف  نارگـشواک  لاسرا   � نیمز رود  هب  اـههراوهام  تکرح  یـسررب  روظنم  هب  رلپک  نیناوق  زا  هزورما  اـم  درک . ضوع  ار  اـیند 

دودح 10 زا  سپ  دومن و  رـشتنم  ار  لوا  نوناق  ود  ادـتبا  رلپک  مینکیم . هدافتـسا  هام  حطـس  نیمز و  رادـم  هب  دروناضف  مازعا  اضف و  نارکیب 
دیـشروخ رود  هب  شدرگ  رد  تارایـس  هک : دنیوگیم  رلپک  هناگهس  نیناوق  درک . یفرعم  دوخ  نامز  یملع  هعماج  هب  زین  ار  موس  نوناق  لاس 

رد دیشروخ  هرایس و  ره  نیب  لصاو  طخ  دراد  رارق  نآ  ياهنوناک  زا  یکی  رد  دیشروخ  هک  دننکیم  تکرح  لکش  یضیب  رادم  کی  يور 
رود هب  هرایـس  ره  تکرح  لـماک ) شدرگ  کـی  ناـمز  تدـم   ) دویرپ عـبرم  دـنکیم  بوراـج  ار  يواـسم  ياـهتحاسم  يواـسم ، ياـهنامز 
اهنت يوامس  ماسجا  هک  تسا  يرادم  رب  مکاح  نیناوق  عقاو  رد  رلپک  نیناوق  رادم  یضیب  یلـصا  رطق  مین  بعکم  اب  تسا  بسانتم  دیـشروخ 
رود هب  هام  اـی  دیـشروخ و  رود  هب  نیمز  یمئاد  تکرح  نیناوق  نیا  دـننکیم . تکرح  نآ  يور  دوخ  ناـگیاسمه  نزو  يورین  ریثأـت  تحت 

نارگـشواک ای  اههراوهام و  ریـسم  دوبهب  نییعت و  روظنم  هب  يرادم  تابـساحم  نیرتهدـیچیپ  نینچمه  دـننکیم و  هیجوت  یبوخ  هب  ار  نیمز 
هتفگ هک  روطنامه  دریگیم . تروص  هداس  رهاظ  هب  نیناوق  نیمه  کمک  هب  زین  ییاضف  ياهدنامـسپ  رادم  تیعقوم و  ینیبشیپ  ییاضف و 
نیمز  � دیشروخ دناوتیم  هک  يزکرم  مسج  درگرادم و  نزو  يورین  لباقتم  ریثأت  تحت  اهنت  يرلپک  ياهرادم  رب  اهدرگرادم  تکرح  دش 

ای رادـم و  ریـسم  ندوب  هاـتوک  هب  هجوت  نودـب  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  موهفم  دریذـپیم . تروص   � دـشاب يرگید  يوامـس  مرج  ره  ای  و 
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چیه هب  زاین  نودب  ار  ریسم  یقاب   � دیامن بسک  ار  يرادم  نینچ  رد  تکرح  يارب  مزال  يرادم  يژرنا  يدرگرادم  رگا   � نآ ندوب  ینالوط 
کیماـنید رد  زین  يرتدـیدج  میهاـفم  هزورما  هتبلا  درک . دـهاوخ  یط  يروـتوم  چـیه  هب  زاـین  نودـب  یتراـبع  هـب  اـی  ياهدـنربولج و  يورین 

دای نشور  ياهروتوم  اب  اضف  رد  تکرح  اـی  يرلپک و  ریغ  ياهرادـم  نوچمه  ینیواـنع  اـب  ًاـمومع  هک  دـشابیم  حرطم  ییاـضف  ياهرادـم 
دوشیم .

رلپک لوا  نوناق  . 
یکی رد  دیشروخ  هک  دننکیم  تکرح  لکش  یضیب  رادم  کی  يور  دیـشروخ  رود  هب  شدرگ  رد  تارایـس  هک  دیوگیم  رلپک  لوا  نوناق 

دیآیم تسد  هب  هداس  لکش  نیا  زا  يرادم ، تاصخشم  زا  يرایسب  لکش ، یضیب  رادم  دراد . رارق  نآ  ياهنوناک  زا 
رادم یلصا  رطق  مین   = a دیآیم تسد  هب  هداس  لکش  نیا  زا  لکش ،  یضیب  رادم  کی  يرادم  تاصخشم  زا  يرایسب 

( دشاب  a=b نآ رد  هک  تسا  يرادم  يوریاد  رادم   ) رادم یعرف  رطق  مین   = b

يزکرم مسج  مرج  زکرم  درگرادم و  مرج  زکرم  نیب  هلصاف   = r

( يزکرم درگرادم و  مسج  ود  مرج  زکارم  نیب  هلصاف  نیرتمک   ) رادم ضیضح  عاعش   = rp

( يزکرم درگرادم و  مسج  ود  مرج  زکارم  نیب  هلصاف  نیرتشیب   ) رادم جوا  عاعش   = ra

True Anomaly دوشیم ) يریگهزادنا  تکرح  تهج  رد  هیواز  نیا   ) یعقاو ییاجباج   = υ

نوناق هس  زا  هدافتسا  اب  تسناوت  ماجنارس  نتوین  هک  یماگنه  اما  دومن  افتکا  تارایـس  رب  مکاح  نیناوق  یفیـصوت  نایب  هب  اهنت  رلپک  سناهوی 
تکرح ریـسم  هـک  دـش  هجوـتم  دروآرد ، لوـمرف  هـب  ار  دیـشروخ  رود  هـب  تارایــس  تـکرح   � دوـخ شنارگ  یموـمع  نوناـق  یتـکرح و 

یطورخم عطاقم  زا  یکی  یسدنه  ناکم  فلتخم ، طیارـش  هب  هجوت  اب  هک  دنکیم  تیعبت  یلک  یلومرف  زا  يزکرم  مرج  رود  هب  اهدرگرادم 
ای يوامس و  مارجا  رادم  لکـش  تیعقاو  رد  دشابیم . يرادم  تکرح  زا  یـصاخ  تلاح  یـضیب  هک  تسا  حضاو  بیترت  نیدب  دوب . دهاوخ 

یلولذه یمهـس و   � یضیب  � هریاد ریظن  یطورخم  عطاقم  نوگانوگ  لاکـشا  زا  یکی  دـناوتیم  اـههراوهام  ریظن  یعونـصم  ياهدرگرادـم 
مـسج مرج  زکرم  ات  اهرادـم  نیا  رادـم ) ضیـضح   ) ریـسم هلـصاف  نیرتمک  هک  میـشاب  هتـشاد  هدـش  دای  لاکـشا  هب  رادـم  راهچ  رگا  دـشاب .

رگا ینعی  دـباییم . شیازفا  یلولذـه  هب  هریاد  زا  بیترت  هب  اـهنآ  يور  درگرادـم  کـی  يرادـم  يژرنا   � دـشاب يواسم  يرادقم   � يزکرم
ار ییاضف  کشوم  ياهروتوم  دـیاب  میتسرفب  نیمز  رود  هب  لکـش  یمهـس  يرادـم  يور  يوریاد  رادـم  ياج  هب  ار  هراوهام  کـی  میهاوخب 
رد زین  ار  يرگید  هتکن  نینچمه  نوناق  نیا  ییاضف  ياهرادم  هناگراهچ  لاکشا  یطورخم و  عطاقم  میراد . هگن  نشور  يرتشیب  نامز  تدم 
هک ياهنوـگ  هب  دـنخرچیم  دیـشروخ  رود  هب  لکـش  یـضیب  يریـسم  يور  تارایـس  هک  تسا  هدـش  دـیق  نوناـق  نیا  رد  دراد . هتفهن  دوـخ 

عقاو رد  هک  تساجنآ  رلپک  لوا  نوناق  صخشم  اما  هتفگان  هتفهن و  مهم  هتکن  اما  دشاب . هتفرگ  رارق  یضیب  ياهنوناک  زا  یکی  رد  دیشروخ 
يارب یـسمش  هموظنم  تارایـس  دـننام  ییاهدرگرادـم  نیاربانب  دیـشروخ . لـک  هن  تسا و  دیـشروخ  مرج  زکرم  زا  تبحـص  نوناـق  نیا  رد 
نیمز دیـشروخ و  بیترت  هب  یلبق  لاـثم  ود  رد  هک  دوخ  يزکرم  مسج  رود  هب  ياهنوـگ  هب  هراوـمه   � نیمز يارب  اههراوهام  ای  دیـشروخ و 

ناوتیمن نیاربانب  دـشاب . قبطنم  یمهـس  نوناک  ای  هریاد  زکرم  ای  یـضیب  نوناـک  رب  نیمز  اـی  دیـشروخ  مرج  زکرم  هک  دـنخرچیم   � دندوب
تاکن زا  زین  تکرح  شخرچ و  لصا  دـخرچب . نیمز  لامـش  بطق  رود  هب  لاـثم  يارب  هک  دومن  رقتـسم  يرلپک  رادـم  کـی  رب  ياهراوهاـم 

هب رداق  زکرم  زا  زیرگ  يورین  هک  تسا  يزکرم  مسج  رود  هب  تکرح  اب  اهنت  اریز  دوشیم . بوسحم  وجءاروام  ياضف  رد  تکرح  يدـیلک 
نوناق درک . . دهاوخن  طوقـس  يزکرم  مسج  تمـس  هب  هراوهام  ای  هرایـس  بیترت  نیدب  دوب و  دـهاوخ  درگرادـم  نزو  يورین  ندومن  یثنخ 

رلپک مود 
نیا دنکیم . بوراج  ار  يواسم  ياهتحاسم  يواسم ، ياهنامز  رد  دیـشروخ  هرایـس و  ره  نیب  لصاو  طخ  هک  دـیوگیم  رلپک  مود  نوناق 

هلصاف هب  هجوت  اب  درگرادم  تعرس  هک  تسا  نیا  رلپک  مود  نوناق  زا  يرگید  نایب  تسا . هدش  هداد  ناشن  یبوخ  هب  ریز  لکـش  رد  عوضوم 
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لصاوف رد  درگرادم  یطخ  تعرس  هک  دوشیم  صخـشم  نوناق  نیا  هب  هجوت  اب  دباییم . رییغت  يزکرم  مسج  مرج  زکرم  زا  نآ  مرج  زکرم 
يدرگرادم تعرـس  نیرتشیب  دباییم . شیازفا  ضیـضح  هطقن  فارطا  قطانم  رد  شهاک و  جوا  هطقن  فارطا  دـننام  يزکرم  مسج  زا  رود 

رلپک موس  نوناق  رلپک .  مود  نوناق  دشابیم . يرادم  ره  جوا  هطقن  رد  نآ  نیرتمک  ضیضح و  هطقن  رد 
هطبار نیا  دراد . دوجو  ياهطبار  يزکرم  مسج  لوح  رب  درگرادم  تکرح  دویرپ  رادم و  یلصا  رطق  مین  نیب  هک  دیوگیم  رلپک  موس  نوناق 

a3 ≈ T2 ینعی :   � رادم یلـصا  رطق  مین  بعکم  اب  تسا  بسانتم  درگرادم  تکرح  دویرپ  عبرم  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  هدوب و  میقتـسم 
هب درگرادم  شدرگ  رابکی  يارب  مزال  نامز   � رادم ضیضح  جوا و  طاقن  هلـصاف  ندش  رتگرزب  اب  هک  دیمهف  ناوتیم  رلپک  موس  نوناق  زا 

. دباییم شیازفا  يزکرم  مسج  رود 
. . . . .

لوط اهلاس  اما  داد . رییغت   � دندادیم نالوج  اهنامسآ  زارف  رب  اهلاس  هک  يوامـس  تاسدقم  هب  ار  مدرم  هاگن  رلپک  نیناوق  یمومع  راشتنا 
نادنمـشناد هکنیا  ات  دـش  شومارف  اهتدـم  يو  گرم  زا  سپ  رلپک  ناهوی  یقرتم  ياههدـیا  راکفا و  دریذـپ . تروص  رییغت  نیا  اـت  دیـشک 

ار دوخ  باـتک  نم  :» تسا هدروآ  شیاههتـشون  زا  یکی  رد  دوخ  رلپک  دـنتخادرپ . اـهنآ  ددـجم  یـسررب  هب  نتوـین  هلیلاـگ و  دـننام  يرگید 
ناگدنناوخ راظتنا  اهلاس  دناوتیم  باتک  نیا   � هدنیآ زا  یمدرم  ای  دنـشاب و  يزورما  نادرم  نآ  ناگدنناوخرگا  درادـن  یتوافت  مسیونیم ،

هب رلپک  نیناوق  دوش ». ادیپ  وا  شنیرفآ  يارب  يرگاشامت  ات  دیـشک  راظتنا  لاس  رازه  شـش  زین  دنوادخ  هکنیا  هن  رگم  دشکب ، ار  دوخ  یعقاو 
رب کیزیف  تایـضایر و  زونه  نامز  نآ  ات  دوب . هدش  جارختـسا  ههارب  وکیت  يدصر  تادهاشم  هدش  تبث  جیاتن  ساسا  رب  یبرجت و  تروص 

. دـنخرچیم يزکرم  مرج  کی  رود  هب  مظن  نیا  اـب  یلیلد  هچ  هب  يوامـس  مارجا  هک  تسنادیمن  سکچیه  دوب و  هدـشن  مکاـح  نیناوق  نیا 
جیاتن نیا  ندرک  دنمنوناق  لابند  هب  همه  دوب و  نایرج  رد  نامز  نآ  یملع  عماوج  رد  نیناوق  نیا  هرابرد  یـشنت  رپ  هدیچیپ و  قیمع ، ثحابم 

نتوین و دروآرد . یـضایر  مظن  هب  ار  رلپک  نیناوق  دوخ  شنارگ  یمومع  نوناق  یتکرح و  نوناق  هس  هلیـسوب  نتوین  هکنیا  اـت  دـندوب  یبرجت 
تکرح اهنآ  نیناوق  هک  مینادیم  ام  هزورما  اما  دنتسه . دیـشروخ  رود  هب  تارایـس  تکرح  دروم  رد  قیقحت  نویدم  ار  دوخ  ياههتفای  رلپک 

دـنخرچیم و نیمز  رود  هب  يریظنیب  تقد  اب  اههراوهام  هزورما  نیناوق  ناـمه  زا  هدافتـسا  اـب  دـیامنیم . حیرـشت  اـضف  رد  ار  یمرج  ود  ره 
هاگبو زا  هلاقم  نیا  هدنناوخ  زورما  هک  امـش  يزور  دیاش  دنهدیم . شرتسگ  زور  هب  زور  ار  رـشب  ییاناد  ياهزرم  يددـعتم  ياهامیپاضف 

� ینوریب ناحیروبا   � اراکساهب  � اتاهبایرآ دای  هب  امتح  هک  دوریم  راظتنا  امـش  زا  زور  نآ  دـینک . رفـس  اضف  هب  زین  دـیتسه  ییاـضف  شناد 
نادنمـشناد و زا  رگید  يرایـسب  نتوین و  قاحـسا   � هلیلاگ وئلیلاگ   � رلپک سناهوی   � ههارب وکیت   � کینرپک سـالکین   � يزجس دیعسوبا 

. دیشاب نیمز  هرایس  شناد  ملع و  ناگرزب 

تارایس یمیوقت  ياه  تکرح 

هراشا
موـجن و يهـطیح  رد  برغ  دـیدج  ياهتفرـشیپ  زا  يرایــسب  ِیباـیهشیر  دروـم  رد  یــساسا  ياهلئــسم  ندوـمن  حرطم  یپ  رد  هلاـقم  نـیا 

طوبرم ياهیلاعت  نیرتگرزب  دنکیم . یفرعم  یمالسا  مولع  ِییالط  هرود  رد  ار  اهتفرشیپ  نیا  ِیلـصا  ياههشیر  و  تسا ؛ یـسانشهراتس 
یمالسا ِقالخ  ِنادنمشناد  زا  ياهدع  طسوت  هتفای و  نیوکت  یمالسا  يهیلوا  نوتم  رد  میتسه ، نآ  ِدهاش  برغ  رد  هزورما  هک  موجن  ملع  هب 

ِثاریم وزج  تسا ، جـیار  اـهیبرغ  ناـیم  رد  هزورما  هک  هچنآ  ره  ًاـبیرقت  و  تسا . هدیـسر  یلاـعت  هـب  یمالـسا  موـلع  ییافوکـش  يهرود  رد 
يهیرظن اـب  نانیـشنناتساب  ياـهتفلاخم  زا  يرـصتخم  يهچخیراـت  زا : تـسا  تراـبع  میناوـخیم  ددـص  نـیا  رد  هـچنآ  تـسا . ناناملـسم 

تاـیآ و  ) ینید ِنوـتم  ناـبز  زا  نامـسآ  رد  دیـشروخ  نیمز و  ِتیعقوـم  يوامـس ، ِکـیناکم  هنیمز  رد  ناناملـسم  ِيروآوـن  يزکرمنـیمز ،
متـسیس و  نیمز ، تکرح  دیـشروخ ، تیزکرم  دروم  رد  حیرـص  ِتاـیاور  تارایـس ، نیمز و  تکرح  رب  نآرق  زا  یتاـیآ  تلـالد  تاـیاور ،)
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. يزکرمدیشروخ
همدقم

، تسا هدوبن  ناگمه  ِلوبق  دروم  تسا ، ام  ِروصت  رد  هک  یتحار  نآ  هب  موجن ، ملع  ِبیـشن  زارف و  رپ  ِخـیرات  لوط  رد  يزکرمنیمز  يهیرظن 
ِلباقم رد  هک  يروطهب  تسا ؛ هتشاد  یناداقن  نافلاخم و  مولع ، ِیمالسا  يهرود  ِییافوکش  ِرخاوا  ات  ناتـساب  توارطرپ  ِحبـص  نامه  زا  هکلب 

. دش فشک  داهنشیپ و  ینامسآ  مارجا  تارایس و  يارب  یشدرگ  متسیس  ِناونع  هب  يرگید  ياههیرظن  نآ ،
. ددرگیم زاب  حیسم  دالیم  زا  شیپ  نرق  جنپ  ای  راهچ  رد  یـسوماس  ِسوخراتـسیرآ  نامز  هب  تافاشتکا ، اهتفلاخم و  عون  نیا  ِيریگلکش 

هکنیا ات  تفرگ ؛ تروص  نآ  اب  یتدیقع  یملع و  ياهتفلاخم  ناتساب ، ِنیـشنقرش  ياهيدنه  یتح  ناینانوی و  نایم  رد  بیترت  نیمه  هب  و 
رارق يداقن  یشیدنازاب و  دروم  رتیملع  رتقیمع و  یسب  هرود  نیا  رد  هک  دش  یمالسا  هوکش  اب  يهرود  دراو  شتمظع  يهمه  اب  موجن  ملع 

نآ ِدـهاش  هتفرـشیپ  یملع  ناونع  هب  هزورما  هک  هچنآ  ینعی   ) هتفرـشیپ ِکـیزیف  موجن و  ياـهتخاسریز  زا  يرایـسب  هک  ياهنوگ  هب  تفرگ ؛
رود هب  یـسمش  يهموظنم  تارادم  ( Inferior planet ِیلخاد ( تارایـس  شدرگ  ِریظن  یتاـیرظن  دـش . يزیریپ  هرود  نیا  رد  میتسه )

دیشروخ رود  هب  نآ  ِشدرگ  دیشروخ و  يالاب  زا  دراطع  ِروبع  ناناملـسم ، یـسانشهراتس  ییافوکـش  يهرود  نادنمـشناد  ِطسوت  دیـشروخ 
رد هک  یلاعتم  ياههیرظن  زا  يرایسب  و  يزجس ، دیعسوبا  طسوت  دیشروخ  رود  هب  تارایس  ِیتکرح  ِتارادم  تیوضیب  و  انیس ، یلعوب  طسوت 

. دش حرطم  فشک و  هرود  نیا 
نارجات و يهلیـسو  هب  سناسنر  يهرود  رد  تشاد ، هک  یموجن ) ِتالآ  رازبا   ) یتعنـص بوتکم و  راثآ  يهمه  اـب  تفرـشیپ ، نیا  هرخـالاب  و 

یمالـسا قطانم  هصرع  رد  هک  يروطهب  دش ، لقتنم  و ) .. ناتـسهل ، هسنارف ، ایلاتیا ، لثم   ) ییاپورا نوگانوگ  قطانم  هب  یگنهرف  ِنارگتراغ 
ياههناخباتک هب  عوجر  زا  راچان  یعبانم  نینچ  ِیـسررب  يارب  هزورما  و  دـنامن . اج  هب  یموجن  تالآ  رازبا  اهباتک و  یخرب  زا  يراـثآ  یتح 

!( دنهدب ام  هب  نامدوخ  ِیثاریم  عبانم  زا  یملع  يهدافتسا  يارب  ار  ياهزاجا  نینچ  نارگتراغ  نآ  رگا  هزات   ) میتسه ییاپورا 
ِلباـقم رد  یمالـسا  يهرود  ناتـساب و  يهرود  ِنادنمـشناد  ياـهيروآون  اـهتفلاخم و  يریگلکـش  یلاـمجا ، روـط  هب  هک  تسا  بساـنم 

. مینک یسررب  یخیرات  ظاحل  زا  ار  يزکرمنیمز  يهیرظن 
( دنه نانوی و   ) ناتساب يهرود  نادنمشناد  نایم  رد  يزکرمنیمز  ِنافلاخم 

 ( Aristarchos  ) سوخراتسیرآ يهیرظن  . 1
تکرح يهرابرد  یـسوماس  سوخراتـسیرآ  يهیرظن  دـش ، حرطم  ناـنوی  رد  يزکرمنیمز  ِمتـسیس  ِلـباقم  رد  هک  ياهیرظن  نیتسخن  اـبیرقت 

نآ ساسا  رب  هک  ار  ياهیـضرف  تحارـص ، هب  سدیمـشرا  هک  يروط  هب  دوب ، ملاع  يارب  نآ  ندوبن  زکرم  دیـشروخ و  رود  هب  نیمز  یلاـقتنا 
هب ددرگیم ، دیـشروخ  رود  هب  هتفرگ و  رارق  نآ  طسو  رد  دیـشروخ  هک  تسا  ياهریاد  طیحم  رد  نیمز  و  دـنتکرحیب ، دیـشروخ  تباوث و 

،1373 لـسار ، زین : و  ص 707 ؛ ج 2 ، ، 1367 تنارود ، . ) درامـشیم ملع  تفرـشیپ  نیرتگرزب  ار  نآ  دهدیم و  تبـسن  سوخراتـسیرآ 
دادملق 1474-1543م )  ) کینرپوک يهیضرف  لماک  ِلکش  ناونعهب  ار  هیرظن  نآ  برغ  يهفـسلف  ِخیرات  باتک  رد  زین  لسار  ص314 ) ج1 ،

هن سوخراتـسیرآ  يهیرظن  هک  ارچ  دـشابن ، حیحـص  لسار  يهتفگ  نیا  دـسریم ، رظن  هب  یلو  ص313 ) ج1 ، نامه ، لـسار ، . ) تسا هدرک 
هب هتسویپ ، ياهدصر  تادهاشم و  ساسارب  ًافرص  هکلب  یسمش ؛ يهموظنم  ِيرادم  ِتیعقاو  اب  قبطنم  ياهیرظن  هن  و  هدوب ، یـضایر  ياهیرظن 

(Tropic of copricorn  ) تارایس هب  صتخم  ياهریاد  ياهرادم  رد  رگید  تارایس  نیمز و  هک  تفگیم  هداس  ِيراتفگ  ینایب و  ِروط 
يهـیرظن تـهج ، نـیمه  هـب  دــسریم . رظنهـب  حیحــص  ینامــسآ  ِمارجا  ِتـکرح  يارب  ضرف  عوـن  نـیا  دــندرگیم و  دیــشروخ  رود  هـب 

مک یکدنا  ، هلئسم نیا  ِنتفرگ  ضرف  رطاخ  هب  دیاش  هکلب  و  تسا ؛ هدوبن  دوب ، هدرک  حرطم  کینرپوک  هچنآ  زا  شیب  يزیچ  سوخراتسیرآ ،
. دشاب هدوب  کینرپوک  ِرظن  زا  رترابتعا 
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كرحتم ِنیمز  ِلکشم 
فالتخا ِحیضوت  يارب  تسا . ( parallax  ) رظنم فالتخا  يهلئسم  تسه ، هدوب و  كرحتم  ِنیمز  يهیرظن  هجوتم  هک  یساسا  لکشم  اهنت 

: مینکیم هدنسب  لاه  يزله  زا  ياهداس  ِنایب  هب  رظنم ،
رییغت رگیدکی  ِتبـسن  هب  دیاب  مه  ناگراتـس  ياج  سپ  دـنکیم ، تکرح  نیمز  رگا  هک  دوب  نیا  سوخراتـسیرآ  رظن  رب  يدـج  یملع  ِداریا 

ِتکرح دشاب ، رود  رایـسب  اهزیچ  نآ  زا  یتشک  یتقو  اما  دنوشیم . هدید  تکرح  لاح  رد  ِیتشک  نورد  زا  هک  یتباث  ياهزیچ  دـننام  دـنک ،
ِتـسرد خـساپ  دـنامیم . ناهنپ  هدـید  زا  یبسن  ياهعضو  ِرییغت  نیاربانب  تسا و  زیچان  یتشک ، زا  ماسجا  نآ  يهلـصاف  اب  هسیاقم  رد  یتشک 

ِلوق هب  و  دـیامنب . زیچان  نیمز  ِرادـم  رطق  هسیاقم ، ماقم  رد  هک  دـشاب  دایز  ردـقنآ  دـیاب  تباث  ياهرتخا  ياههلـصاف  هک  تسا  نیا  داریا  نیا 
(. ص99 ، 1363 لاه ، يزله  . ) دوب هدرک  نایب  سوخراتسیرآ  زین  ار  هتکن  نیا  سدیمشرا ،

يهیرظن ِتابثا  تیامح و  هب  یقیقحت ، یملع و  الماک  ِروط  هب  سوخراتـسیرآ  ِدوخ  تسا ، ادیپ  یخیرات  ِدـهاوش  عبانم و  زا  هک  هنوگ  نامه 
زا یکی  ورنیا  زا  دوب ؛ هدـیمهف  ار  هراتـس  رپ  نامـسآ  هب  طوـبرم  ِقیاـقح  زا  يرایـسب  و  دوـب . هتخادرپ  دیـشروخ ، ِتیزکرم  نیمز و  ِتکرح 

: تسا هتشون  هفسلف  خیرات  ِناققحم 
ِطیارش رد  زین  سوخراتسیرآ  یتح  هک  دیامنیم  نینچ  دننکیم ، ناربج  ار  تارییغت  ِیگرزب  لصاوف ، ِیگرزب  مییوگیم  هک ) اهيزورما  ام  )

رد هک  تسا  ياهشیدنانامه  اقیقد  رکفت  نیا  ص1454 ). ج3 ، ، 1375 سترپمگ ، . ) تسا هدرک  مکح  هنوگ  نیمه  دوخ ، نامز  رتدـعاسمان 
جاور ناناملسم ، نیب  رد  مولع  ِییافوکش  يهرود  ِناناملسم  زا  اب 973-1053م ) نراقم  362-442ق ،  ) ینوریب نوچ  یکریز  ِنامجنم  ِنایم 

. تخادرپ نآ  ِیملع  قیقد و  ِنییبت  هب  موجن  خیرات  لوط  رد  رابنیلوا  يارب  ینوریب  نامه  هک  يروط  هب  تشاد ،

(Anaximander  ) ردنمیسکانآ يهیرظن  . 2
: تفگیم هک  تسا  نیمز  يهراـبرد  ردنمیـسکانآ  يهشیدـنا  ، دروـخیم مشچ  هب  سوـمیلطب  يهیـضرف  اـب  فاـصم  رد  هک  ياهیرظن  نیمود 

ياهناسفا ِرکفت  اب  هلباقم  هب  رتشیب  هیرظن  نیا  هتبلا  ص311 ) ج1 ، نامه ، لسار ، . ) درادن هیکت  يزیچ  رب  تسا و  روانش  اضف  رد  دازآ  نیمز  "

ِتاماهبا ِمغریلع   ) یخیرات ِدـهاوش  هب  هجوت  اب  لاح  نیا  اب  اما  يزکرمنیمز ، اب  هلباقم  اـت  تسا  هیبش  و ...  واـگ ، خاـش  ود  هب  نیمز  يهیکت 
ِریظن یتادوجوم  هب  نیمز  هیکت  يهشیدـناهک  تسا  هجوت  ِلـباق  دوریم . رامـش  هب  متـسیس  نیا  ِناـفلاخم  زا  ردنمیـسکانآ  دراد ) هک  یناوارف 

فراعم مولع و  يهصرع  هب  لباب )  رـصم و  و  دـنه ، ناریا ، ناـنوی ،  ) مالـسا زا  لـبق  یناتـساب و  ِنیمزرـس  زا  تشپكـال و ... گـنهن ، واـگ ،
دشاب ياهژیو  ِینافرع  ِریسفت  لیوات و  ياراد  دیاش  نآ ، هب  طوبرم  ياهتیاور  ِندوب  حیحـص  ِتروص  رد  هچرگا  تسا ؛ هدش  دراو  یمالـسا 

. تسین نایع  سک  چیه  رب  مه  نآ  هک 

سوئالولیف يهیرظن  . 3
نیمز تیزکرم  مدع  يهرابرد  سوئالولیف  يهدنام  توکـسم  يهیرظن  دشخردیم  خیرات  ِناشخرد  ياهقرو  نایم  رد  هک  ياهیرظن  نیموس 

: تفگیم هک  تسا  نارکیب  نامسآ  رد 
ص ج 2 ، نامه ، تنارود ، . ) دنا شدرگ  رد  يزکرم  شتآ  رود  هب  هک  تسا  يا  هرایـس  نیدنچ  زا  یکی  اهنت  و  تسین ، تانئاک  زکرم  نیمز 

 ( 378
: اریز تشاد ، دوجو  سوخراتسیرآس  يهیرظن  وا و  ِيزکرم " ( Fireball  ) ِنیشتآ يوگ  هرک و   " يهیرظن ِنایم  یساسا  یقرف  اما 

زکرم درگ  رب  نیمز  نارود  هب  داـقتعا  ِنمـض  وا ) . ... ) دراد ياـج  نآ  زکرم  رد  يزکرم  ِشتآ  و  تسا ، دودـحم  يورک و  ناـهج  وا  ِرظن  زا 
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هک یلاــح  رد  ص53 ). ، 1380، یمرکا . ) تـسنادیم تـکرح  رد  كـالفا  ریاـس  دـننامه  هتـشذگ ، نوـچمه  زین  ار  تباوـث  کـلف  ناـهج ،
. دوب هدرک  هئارا  تارایس  یتکرح  متسیس  هب  درکیور  نیا  اب  هلباقم  رد  ار  دوخ  يزکرمدیشروخ  ِهبش  يهیرظن  سوخراتسیرآ 

سوتیلکاره يهیرظن  . 4
ـ  یـسوخراپیه ِمتـسیس  هیلعرب  زادرپهیرظن  نیمراـهچ  ناوـنع  هب  ناتـساب  ناـنوی  هاگرحـس  ِناروآوـن  فـیدر  رد  مـه ، یـسوتنپ  ِسوـتیلکاره 

ِندوب نکاس  ِرکفت  يزکرمنیمز و  ِمتسیس  اب  تفلاخم  ِماقم  رد  مامت  ِیتخسرس  اب  هک  دوب  ینادنمـشناد  هلمج  زا  يزکرمنیمز )  ) یـسومیلطب
: تفگیم يو  دیشوکیم ، تقادص  اب  حضاو و  الماک  ِنامسآ  زا  هنانیبعقاو  یملع و  ِنییبت  رد  دوخ ، ِهاگیاج  رد  نآ 

لئاسم زا  يرایـسب  رب  دـخرچیم ، دوخ  روحم  رود  نیمز  هک  میرادـنپب  ددرگیم ، نیمز  رود  هب  اـیند  ماـمت  مینک  روصت  هکنیا  ياـج  هب  رگا 
رد ناوارف  ياهتقد  هب  هجوت  اب  نیمز ، ِيروحم  ِشدرگ  يهیرظن  هب  يراشفاپ  رب  هوالع  وا  ص563 ). ج 2 ، نامه ، تنارود ، . ) میاهدش هریچ 

هیجوت و ِلباق  دیشروخ  ِرود  هب  شدرگ  اب  طقف  دراطع ، هرهز و  يهرایس  ود  ِتکرح  هک  دوب  هدرب  یپ  نامـسآ  رد  تارایـس  ِتکرح  يهوحن 
دیشوخ رود  هب  حضاو  ًالماک  روطهب  هکلب  دندرگیمن ، نیمز  رود  هب  اهنت  هن  هرایس  ود  نیا  هک  درک  نایب  تحارـص  اب  ورنیا  زا  تسا ؛ نییبت 

تشادرب الاو  یساسا و  رایـسب  ِماگ  ود  ملع ، ِلابق  رد  دوخ  يهفیظو  زا  هلحرم  نیا  رد  وا  ص101 ). ج1 ، ، 1371 یبمورک ، . ) دناشدرگ رد 
يهیرظن ِتیلوبقم  تیبثت و  ینوگانوگ ، ِلماوع  ِرطاـخ  هب  هک  نیا  اـب  دیـشروخ ،) رود  هب  دراـطع  هرهز و  شدرگ  نیمز و  يروحم  تکرح  )

. داتفا ریخأت  هب  لاس  اهدص  لحز ) يرتشم ، خیرم ، هام ، نیمز ، هرهز ، راطع ،  ) هناگتفه ِتارایس  رب  دیشروخ  تیزکرم 

ناتساب ِدنه  رد  هتب  هیرآ  يهیرظن  . 5
: ِریظن ینوگانوگ  ياهمان  اب  هک   ) لوا هتب  هیرآ  دنه ، ینعی  یقرـش ، يایـسآ  ِزاسندمت  یناتـساب و  ِنیمزرـس  رد  هزاوآرپ  نادنمـشناد  نایم  زا 

حرطم ار  نیمز  يروـحم  شدرگ  يهناـماس  طـقف  هک  دروـخیم ، مشچ  هب  تسا ) هدـش  هتخانـش  زبـهجرآ ، دـبهجرآ ، دـهیجرآ ، دـهبجرآ ،
نآ رود  هب  تاکرح  یمامت  تسا و  یتیگ  ِزکرم  رد  نیمز  هک  دوب  نآرب  مومع  يهدـیقع  ، " نانوی نوچمه  ناتـساب  ِدـنه  ِناـمز  رد  تخاـس ؛

،1367 نانـشیرک ،  " . ) دـخرچیم دوخ  رود  هب  نیمز  هک  تفگیم  يدـنه ، ِناـمجنم  رگید  ِمغریلع  لوا ، هتب  هیرآ  یلو  دـنوشیم ، ماـجنا 
.( دعب ص205 و  1403ق-1983م ، ینوریب ، نینچمه : دعب ؛ هب  ج1 ص 49  1373ق-1954م ، ینوریب ، زین  و  دعب ؛ ص466 و  ج1 ،

یمالسا ِنادنمشناد  نایم  رد  يزکرمنیمز  يهیرظن  نافلاخم 
نایم رد  هچنآ  اما  تسا ، هدـش  حرطم  يزکرمنیمز  متـسیس  اب  تفلاخم  ِماـقم  رد  اهیناتـساب  ناـیم  رد  هک  تسد  نیا  زا  یتاـیرظن  ِمغریلع 

رد دایز  رایسب  ِتفارظ  تقد و  روبزم ، توافت  دروم  رد  یساسا  يهتکن  تسا . نیشیپ  تارظن  زا  توافتم  یسب  تسا ، هتفرگ  لکش  ناناملسم 
تاـکرح ِیقیقح  یعیبط و  يهوحن  میـسرت  تارایـس ، ِیتکرح  رادـم  تیوضیب  ریظن  ییاـهشرگن  تسا ؛ یمالـسا  نادنمـشناد  ياـهشرگن 

. نیون لئاسم  تاعوضوم و  زا  يرایسب  و  یعجر ،
يهیرظن ِلباقم  رد  یمالـسا  ِنادنمـشناد  ياهيروآون  اهتفلاخم و  يریگلکـش  یلامجا ، روط  هب  تسا  بساـنم  هلئـسم ، نیا  ِمیـسرت  يارب 

: مینک یسررب  یخیرات ) ظاحل  زا   ) ار يزکرمنیمز 

يزجس دیعس  وبا  يهیرظن  . 1
رد یمالسا  تسدهریچ  ِناسانشهراتس  زا  يزجس ، لیلجلادبعنب  دمحم  نب  دمحا   ) يزجس دیعـسوبا  مان  زین  ناملـسم  ِناسانـشهراتس  ِنایم  زا 
هک دشخردیم  ولالترپ  نانچ  ص127 ). 1368ق ، سوواط ، نبا  ینوریب : ناحیروبا  اب  رـصاعم   " نرق 5 ق" 414 ق ، لیاوا  4 و  نرق رخاوا 
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لئاق رب  هوـالع  هک  ارچ  و 68 ). 1367،ص66  همعن ، ( ؛ دـسریم وا  ِیملع  ماقم  تلزنم و  هب  یمالـسا  يهرود  مولع  خـیرات  رد  یـسک  رتمک 
یگنوگچ درکراک و  ًالمع  هک  دومن ، عارتخا  هدرک و  یحارط  یبالرطسا  نآ ، رود  هب  كالفا  شدرگ  اب  تفلاخم  نیمز و  ِتکرح  هب  ندش 

ِبالرطـسا  " ِمان هب  هک  ار  بالرطـسا  نیا  وا  دادیم . ناـشن  ار  ( Planetary rotation of Earth  ) نیمز ياهرایس  ِشخرچ  ِمتـسیس 
زا نیا ، رب  هوـالع  درکیم ؛ راـک  نیمز  ِيروحم  ِتکرح  ساـسارب  ًاـقیقد  هک  دوب  هتخاـس  اـبیز  هداـس و  ياهنوگهب  تسا ، فورعم  یقروز " 

يهدـیچیپ يازجا  لماش  اهبالرطـسا  ریاس  اریز  دوب ؛ یلاخ  دـندشیم ، هتخاس  يزکرمنیمز  ساسارب  هک  رگید  ياهبالرطـسا  ِیگدـیچیپ 
.( ص278 ، 1365 یبلح ، . ) دوب ازجا  نآ  زا  بکرمریغ  طیـسب و  عارتخا  نیا  هک  یلاح  رد  و )...  یبونج ، یلامـش ، زا  بکرم   ) دندوب يدایز 

: دسیونیم نینچ  شریظنیب  عارتخا  يهرابرد  يو ، ِرصاعم  اب 973-1053م ) نراقم  362-442ق ،  ) ینوریب ناحیروبا 
هب ار  وا  و  دوب ، هدیمان  یقروز  ار  نآ  هک  مدـید  یبونج  یلامـش و  زا  بکرمریغ  طیـسب و  عون  زا  یبالرطـسا  يزجـس  دیعـسوبا  يارب  ًاتقیقح 

نامه دوب ، هدش  هتخاس  هتشگ و  راوتسا  شدوخ  هب  مئاق  لقتـسم و  لصا  ِساسارب  هک  یعارتخا  مدرک ، نیـسحت  رایـسب  شعارتخا  نیا  رطاخ 
: دیوگیم دندقتعم ) مدرم  زا  یخرب  هک  نانچ   ) هک یلصا 

يههبش هلئسم  نیا  هک  مسق  مناج  هب  و  نامسآ . کلف و  هن  دراد ، قلعت  نیمز  هب  انامه  قرش ) هب  برغ  بناج  زا   ) یقرش ِبترم  ِیلک  تکرح 
ناسدـنهم و يارب  نآ  در  زا  يزیچ  و  دوش ) لح  هلئـسم  بالرطـسا ، نیا  ِندـش  هتخاـس  اـب  دـیاش  هک   ) دوب یلح  ِلـباق  ریغ  تخـس و  رایـسب 

.( ص 126 ، 1359 رصن ، زین : و  ص128 ؛ ، 1380 ینوریب ، . ) دیآیمن لصاح  موجن  ِشناد  نادنمشناد 
يهلیسوهب هدش  فشک  ِیملع  يهیاپرب  بالرطسا  نیا  ِنتخاس  رد  يزجس  يهشیدناساسا  و  دشابیم ، ( Elliptic  ) يوضیب ینعم  هب  یقروز 

یلصا ِزادرپهیرظن  فشاک و  هک  مینیبیم  ورنیا  زا  دوب . نآ  ِتارایس  يارب  يوضیب  ییاهرادم  اب  یـسمش  يهموظنم  هب  لئاق  هک  دوب  شدوخ 
رد هک  هچنآ  ره  و  تسا ، هدرکن  روطخ  اهیبرغ  رکف  هب  هشیدنانیا  ًاساسا  هکلب  تسا ، هدوبن  کینرپوک  اهنت  هن  ياهموظنم  متـسیس  يهرابرد 

. دناهدناسر ماجنا  هب  ناناملسم  عبانم  اهباتک و  زا  هک  تسا  هدوب  ییاهيدزد  تکرب  هب  دناهتفگ  هرابنیا 
هب لـئاق  زین  وا  ِدوخ  هک  دوشیم  نشور  تسا ، هدرک  شعارتـخا  يزجـس و  زا  ناـحیروبا  هک  یلابقتـسا  نیـسحت و  عوـن  نیا  زا  لاـح ، ره  هب 

ناسدـنهم و يارب  نآ  در  زا  يزیچ  : " تـسا هتـشون  هـک  ریخا ، ِتراـبع  زا  نـینچمه ، و  تـسا . هدوـب  نآ  ِتـیزکرم  مدـع  نـیمز و  ِتـکرح 
يهیرظن ندوب  حیحـص  يزکرمنیمز و  نـالطب  هب  زین  ناـحیروبا  ِدوخ  هک  دـیآیم  رب  نینچ   " دـیآیمن . لـصاح  موـجن  ِشناد  نادنمـشناد 

. مینکیم یسررب  ار  نآ  يدوز  هب  هک  دوب ، دقتعم  يزکرمدیشروخ ، نیمز و  ِتکرح 
، یموجن ِتابساحم  يهوحن  رد  نیمز ، ِتکرح  ای  نوکـس  ِضرف  هک  دشاب  هتکن  نیا  ترابع ، نیا  زا  ینوریب  روظنم  هک  دوریم  لامتحا  هتبلا 

يهقیلعت ص525 ، ج3 ، 1416ق ، یلمآ ، هداز  نسح  . ) دـنرواب نیا  رب  نامجنم  زا  ياهدـع  هک  هنوگ  نامه  دـنک . یمن  داجیا  یـساسا  یقرف 
.( 21 يهرامش

ینوریب ناحیروبا  يهیرظن  . 2
هب اـنب  تسا . هدوب  يزکرمنیمز  متـسیس  ِناـفلاخم  نادـقتنم و  هلمج  زا  زین  ینوریب  ِدوخ  هک  دوشیم  صخـشم  تاحیـضوت  نیا  هب  هجوـت  اـب 

: تنارود لیو  يهتشون 
ياههداد هک  دوب  هتفگ  دنوشیم . بذج  نیمز  زکرم  ِفرط  هب  ایشا  هک  دوب  دقتعم  تشادن ؛ دیدرت  نیمز  ندوب  يورک  رد  ینوریب  ناحیروبا 

ناـمه هب  ددرگیم ، دیـشروخ  رود  هب  راـب  کـی  لاـس  ره  دوخ و  روحم  رود  هب  راـب  کـی  زور  ره  نیمز  هک  ضرف  نیا  قباـطم  ار ، یموجن 
رد همعن ، هللادبع  ردقلالیلج ، ِدنمشناد  ص314 ). ج4 ، نامه ، تنارود ، . ) مینک ضرف  ار  نآ  سکع  رگا  هک  داد  حیضوت  ناوتیم  تلوهس 

یـسک نیلوا  ینوریب  دـیاش  تسا : : هتـشون  هنوگ  نیا  نیمز  تکرح  يهرابرد  ینوریب  ناحیروبا  يهیرظن  دروم  رد  هعیـش ، يهفـسالف  باتک 
. دوش دقتعم  نیمز  تکرح  هب  1564-1642م )  ) ییایلاتیا يهلیلاگ  هکنآ  زا  شیپ  دومن ، دوخ  روحم  رب  نیمز  ِندـیخرچ  هب  هراـشا  هک  تسا 
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.( ص66 نامه ، همعن ، )
ِراـبتعا همعن  هللادـبع  ِنخـس  هک  دوشیم  نشور  دـش ، هداد  يزجـس  ِیلمع  یملع و  ياـهشالت  يهراـبرد  هک  یتاحیـضوت  هب  هجوـت  اـب  هتبلا 

، شایملع ِراـثآ  رد  يرظن  نینچ  ِندوـمن  حرطم  زا  لـبق  لـقاال  و  نیمز ، تکرح  هـب  ینوریب  ِندـش  لـئاق  زا  لـبق  هـک  ارچ  درادـن ؛ ینادـنچ 
رکذ همادا  رد  هکنانچ  یفرط ، زا  تسین . هصرع  نیا  رد  سک  نیلوا  ینوریب  سپ  دوب . هتخاس  درکراـک  نیا  اـب  یبالرطـسا  يزجـس  دیعـسوبا 

. تسا هدوب  نیمز  یلاقتنا  تکرح  یتح  و  يروحم ، تکرح  هب  لئاق  ینوریب  ناحیروبا  ًانیقی  امتح و  هکلب  دیاش و  هن  مینکیم ،
هب یملع  نشور و  الماک  روطهب  هدرک و  هماـقا  لـیلد  نیمز  تکرح  رب  يدوعـسم ، نوناـق  باـتک  رد  ومه  رتحـضاو  نیا  زا  نیا و  رب  هوـالع 

: تسا هدناسر  تابثا 
يایاوز اب  اهطوقـس  و  تسین ، نداتفا  ورف  يهطقن  رب  مئاق  طخ  يهیاپ  تسرد  نآ  نداتفا  لـحم  دـتفایم ، ورف  يدـنلب  زا  يزیچ  هک  یماـگنه 
تکرح هنوگ  ود  ياراد  دـتفایم ، ورف  دوشیم و  ادـج  نآ  زا  نیمز  زا  ياهراپ  هک  یماگنه  دریگیم ، تروص  مئاق  طخ  هب  تبـسن  فلتخم 

هب نآ  ِمیقتـسم  طوقـس  زا  هک  یطخلامیقتـسم  تکرح  يرگید  و  دریگیم ؛ قـلعت  نآ  هب  نیمز ، ِشدرگ  زا  هک  ینارود  ِتکرح  یکی  تسا :
عضو ِبرغم  فرط  رد  نآ  ِطوقـس  لحم  هک  دوب  مزال  تشادیم ، میقتـسم  تکرح  اهنت  رگا  دوشیم . لصاح  نآ  يارب  نیمز ، زکرم  فرط 

، مئاق دادـتما  رد  هن  دـنکیم و  طوقـس  مئاق  طخ  ِقرـشم  رد  هن  دراد ، دوجو  دـحاو  نامز  رد  تکرح  ود  ره  نوچ  یلو  دریگ ؛ رارق  نآ  مئاق 
.( ص416 ، 1367 فیرش ، زین : و  دعب ؛ هب  ص50  ج1 ، نامه ، ینوریب ، . ) تسا برغ  بناج  رد  یکدنانآ  ِطوقس  لحم  هکلب 

، میرگنب نایک  يهدیچیپ  ِدـبنگ  رد  مارجا  ِتکرح  زومرم  يهدـیدپ  و  نیمز ، نامـسآ و  هب  ینوریب  ِشرگن  يهویـش  لالدتـسا و  هب  کین  رگا 
هدش هئارا  ِلالدتسا  هک  ارچ  دوب ؛ هدرک  مهف  ار  نامسآ  نیمز و  ِیکیزیف  یضایر و  ياهلدم  زا  ییالاو  رایسب  ياهقفا  وا  هک  دوشیم  نشور 

اویـش و نایب  اـب  ار  نیمز  تکرح  و  (، Heliocentri model  ) يزکرمدیـشروخ ِلدم  يارب  نارگید  و  هلیلاگ ، کینرپوک ، يهلیـسو  هب 
ِبناج زا  هکلب  يو ، ِبناج  زا  طقف  هن  نیمز ، ِیعیبط  یقیقح و  ِراـتخاس  ناونعهب  ینوریب  يوس  زا  هجوت  نیا  هتبلا  تسا . هدرک  رکذ  یحیرص 

کینرپوک ِدوخ  اهدـعب ، هک  هنوگنامه  دوب ؛ هدـش  حرطم  كرحتم ، نیمز  يهیرظن  يارب  ياهیدر  ِناونع  هب  وا  ِیئاـشم  ِناوریپ  انیـس و  یلعوب 
لح ار  نآ  ینوریب ، شور  هب  هیبش  ياهویش  هب  هدش ، هجاوم  لاکشا  نیا  اب  دنک ، هیارا  ار  يزکرمدیشروخ  يهیرظن  تساوخیم  هک  یماگنه 

ناوـنع نیمز  ِتکرح  رب  ینبم  يهیرظن  ِندرک  در  يارب  انیـس  یلعوـب  هک  تـسا  نـیا  دوـب  کـینرپوک  انیـس و  یلعوـب  ِناـیم  هـک  یقرف  درک .
اب انیس  یلعوب  ِلاکشا  لاحره  هب  یسمش . يهموظنم  ياهرایس  ِمتسیس  هب  يدرکیور  نینچ  زا  عافد  ناونع  هب  کینرپوک  ینوریب و  و  درکیم ،

: تسا رارق  نیدب  تسا  هدرک  حرطم  شدوخ  هک  ینایب 
مئاق و هاگیاج  زا  دیاب  تسا ، طوقـس  لاح  رد  هک  یناتفا  ِمسج  هاگنآ  دـشاب ، تسرد  دـنیوگیم  نیمز  تکرح  ِنارادـفرط  هک  هچنآ  رگا  و 
هب مئاق  ياتسار  زا  مسج  نآ  دوب ، دهاوخ  عیرس  رایسب  نیمز  ِتکرح  تروص  نیا  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  ددرگ . فرحنم  شطوقس  ِیلوقاش 

.( دعب هب  ص55  ج2 ، انیس ،؟ ، یلعوب  ، ... ) دنام دهاوخ  بقع  دایز  ياهظحالم  ِلباق  روط 
ار نیمز  ِتکرح  نارود و  يرگید  ِلاکشا  لالدتـسا و  اب  تسا ، هدرک  در  ار  انیـس  یلعوب  لالدتـسا  هک  یلاح  ِنیع  رد  زین  یبتاک  نیدلامجن 

: تسا هدرک  در 
ِندش دیدپان  قرـشم و  رد  ناگراتـس  ِروهظ  و  تسا ، قرـشم  هب  برغم ) زا   ) نآ ِتکرح  دنکیم و  تکرح  نیمز  هک  دناهدرک  نامگ  یخرب 

. تسا نکاس  مظعا  کلف  هکلب  دنکیم ، تکرح  مظعا  ِکلف  هک  رطاخ  نیا  هب  هن  تسا ، رطاخ  نیمه  هب  برغم  رد  اهنآ 
دیاب دنک ، تکرح  قرـشم  فرط  هب  نیمز  رگا  دناهتفگ : انیـس ) یلعوب  ِلثم   ) یخرب هک  ببـس  نیا  هب  هن  هتبلا  تسین ، حیحـص  نخـس  نیا  اما 

تکرح زا  رتعیرـس  نیمز  تکرح  هکنیا  ِببـس  هب  دیآ ، دورف  لحم ) نامه  رد   ) دناوتن دنکیم  زاورپ  نیمز  تکرح  ِتهج  رد  هک  ياهدـنرپ 
ناوتیمن ار  همزالم  نیا  اریز  ددرگیم ، رب  دوخ  لوا  ياج  هب  زورهنابـش  کی  رد  دوخ ) عیرـس  ِتکرح  اـب   ) نیمز هکنیا  يارب  تسا ، هدـنرپ 

تکرح کلف  اب  مه  ریثا  هک  يروط  نامه  دـنک ، تکرح  نیمز  تکرح  اـب  تسا  لـصتم  نیمز  هب  هک  ییاوه  تسا  نکمم  نوچ  درک ، لوبق 
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ياراد دـناوتیمن  تروص  نیا  رد  و  تسا ، نییاپ  هب  میقتـسم  لیم  ياراد  هک  درادـن ) ریدتـسم  تکرح  نیمز   ) رطاـخ نیا  هب  هکلب  دـنکیم ؛
.( ص192 ، 1375 ینیوزق ، یبتاک  .( ) تسا لاحم  رما  نیا  هک  یلاح  رد  دشاب ، داضتم  ِلیم  ود  ياراد  دیاب  الا  و  . ) دشاب ریدتسم  تکرح 

شیپ ِرطاخ  هب  وا  لاح  نیا  اب  اما  دوریم ، رامـش  هب  هلئـسم  زا  یکیزیف  یلیلحت  یلاـع و  رایـسب  تسا  هدرک  هراـشا  نآ  هب  یبتاـک  هک  ياهتکن 
. دوب هدنام  زجاع  یعیبط  یکیزیف و  ِمهم  و  گرزب ، ِتقیقح  هب  ندرب  یپ  زا  تشاد ، ياهموظنم  ِمتسیس  زا  هک  یتسردان  ياههنیمز 

، نامه لسار ، . ) مینکیم رظنفرص  نآ  لقن  زا  هک  تسا  هداد  رارق  هجوت  دروم  رگید  ياهنوگ  هب  ار  لاکـشا  نیا  ِناتـساد  زین  لسار  دنارترب 
.( ص728 ج2 ،

یناتب هللا  دیعوبا  يهیرظن  . 3
یپوکـسوریز و ِتلاـح  ِندوـب  ریذـپانهیجوت  هـب  هجوـت  اـب  تفلاـخم  نـیا  رد  وا  اـما  دوـب ؛ يزکرمنـیمز  ِمتـسیس  ِناـفلاخم  هـلمج  زا  یناـتب 

يهبـساحم اب  و  درک ، حرطم  ار  نیمز   ( Nutation يروحمصقر (  ِتکرح  نآ ، ِندوب  نکاـس  تیزکرم و  ِساـسارب  نیمز  يهنوگهرفرف 
گرزب رایسب  یمدق  هک  راک  نیا  اب  وا  تخیر ؛ مه  رد  ار  نیمز ) ِندوب  نکاس   ) یسومیلطب ِمتسیس  ِیساسا  يهدولاش  تکرح  نیا  يهناکریز 

ِعبات دیـشروخ ، ِجوا  هک  درک  تباث  دـیزرو و  تفلاخم  تسنادیم - تباـث  ار  دیـشروخ  ِجوا  هک  سومیلطب ـ  اـب  ، " دوب موجن  ملع  ِلوحت  رد 
یفیصوت هک  تسا  رتهب  يروآون  نیا  ِمهف  يارب  ص365 ). ، 1377 رجلا ، يروخافلا ، . ) تسا نیلادتعا   ( Precession  ) ِیمیدقت ِتکرح 

: مینک هئارا  یلادتعا  تکرح  زا 
ار لماک  ِرود  کی  دـنکیم و  تکرح  جورب  يهریاد  رب  یمارآ  هب  هطقن  ره  نایـسومیلطب ] ِتشادـنپ  ِفالخرب  . ] دنتـسین تباث  لادـتعا  ِطاقن 

. دنیوگ نیلادتعا  ِمیدقت  ار  لادتعا  ِطاقن  ِتکرح  نیا  دیامیپیم ؛ لاس  رد 25800  ابیرقت 
هرفرف دهاوخیم  هرفرف  ِلقث  يورین  دـشابن ، دومع  نیمز  رب  هرفرف  روحم  هک  يروط  هب  میروآ  رد  شخرچ  هب  نیمز  يور  ار  ياهرفرف  رگا  ... 
هکلب دتفایمن ، نیمز  هب  تسا  ( Cetripetal force ارگزکرم يورین  و   ) ینارود تکرح  ياراد  هرفرف  نوـچ  یلو  دزادـنیب ، نیمز  هب  ار 

ج1، ، 1381 ياهشمق ، یناـمز  . ) دـنکیم یط  ار  یطورخم  طـخ ، نـیا  ِلوـح  رد  شروـحم  ددرگیم و  اـکتا  يهـطقن  ِمئاـق  ِطـخ  ِلوـح  رد 
ار وا  يالاو  هاگیاج  هتفگ و  نخس  يو  ياهيروآون  زا  زین  تنارود  لیو  دعب ). هب  ص114  ج1 ، ، 1376 تیمسا ، کیلیز و  زین : و  ص135 ؛

.( ص311 ج4 ، نامه ، تنارود ، . ) تسا هداد  رارق  هجوت  دروم 

يدادغب ملع  الا  نیا  يهیرظن  . 4
ًالماک ِروط  هب  یتاعلاطم  اب  زین  961م ) ِلاس اب  نراقم  350 ق ،  ) مراهچ نرق  ِلوا  يهمین  ِتسدربز  ِنامجنم  زا  يدادـغب  ملع  الا  نیا  مساقلاوبا 

ِنادنمـشناد ِناـیم  زا  هک  ارچ  تسا ؛ هجوت  ِلـباق  هک  دوـب  هدروآ  تسد  هب  یفرگـش  جـیاتن  نامـسآ ، ِرتـسب  رد  یـشهوژپ  یقیقحت ـ  یملع و 
و تسا ؛ هتسناد  تنوکـس  لباق  ار  یکاخ  يهرک  نیا  قطانم  مامت  هدرک و  نیمز  ِتیورک  رب  رارـصا  تدشهب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  یمالـسا ،

ِتکرح و  درک ، دصر  فشک و  1564-1642م )  ) هلیلاگ زا  لبق  نرق  راهچ  ِدودـح  يزیچ  ار  يرتشم  رامقا  هک  هدوب  یمجنم  نیلوا  زین  ومه 
رادم هداد ، رارق  هعلاطم  ثحب و  دروم  هتفرشیپ ، ياهپوکـسلت  ندمآ  دوجو  هب  زا  لبق  لاس  تسیود  رازه و  ِدودح  ار  دیـشروخ  ياهفلک 

.( ص125 نامه ، سوواط ، نبا  زین : و  ص414 ؛  نامه ، فیرش ، . ) درک نییعت  هبساحم و  ار  رادهلابند  ياههراتس  ِزکرم  جراخ 

یناهفصا فتاه  يهیرظن  . 5
وا دشخردیم . کین  یناهفصا  فتاه  يهزاوآرپ  مان  دنتـشاد ، ياهژیو  ِتایرظن  نامـسآ  نیمز و  دروم  رد  هک  یمالـسا  نادنمـشناد  نایم  زا 

: تسا تیب  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا ، هتشاد  هراشا  دیشروخ ، تیزکرم  هب  دوخ ، يرعش  راثآ  رد  دراوم  زا  يرایسب  رد 
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ینیب نایم  رد  شیباتفآ  یفاکشب  هک  ار  هرذ  ره  ِلد 
ماـمت اـب  هک  تسا ، و ) ...  لوکلوم ، یمتاریز ، متا ،  ) زیر ِتارذ  ِنتـشاد  هتـسه  یکی ، تسا : یملع  ِقیقد  رایـسب  يهتکن  ود  رگناـیب  تیب  نیا 

رد زا  تسا  ترابع  یلامجا ) یلک و  روط  هب   ) يرگید تسا ؛ هدرک  رکذ  ار  یتسه  ِقیاقح  زا  هدـش  هتفاـی  يـالاو  ياـهقفا  تقد ، و  تفارظ ،
. تسا تیمها  زئاح  رایسب  تانئاک  قیاقح  زا  یتقیقح  ِنایب  ظاحل  زا  هک  تسا ، مارجا  ریاس  هب  دیشروخ  ِنتفرگ  رارق  طسو 

دمحانب نمحرلادیع  نیدلادضع  يهیرظن  . 6
حیرص و روط  هب  دیـشروخ ، رود  هب  نیمز  ِشدرگ  يهیرظن  مکحنب ، ماشه  ِباتک  رد  همعن  هللادبع  یعیـش ، يهدنـسیون  ِقیقحت  اعدا و  هب  انب 
، همعن . ) دوب هدش  حرطم  مالـسا  ملاع  رد  دمحانب  نمحرلادبع  نیدـلادضع  ِطسوت  هلیلاگ  کینرپوک و  زا  لبق  لاس  تسیود  لقادـح  عطاق ،

.( ص87 1405ق ،

یقشمد رطاشنبا  ياهموظنم  ياهرایس و  يهیرظن  . 7
يهتفایحالصا ِمتسیس  نیلوا  نادنمشناد ، زا  یخرب  يوس  زا  هدمآ  لمع  هب  ِیملع  ياهقیقحت  نینچمه  و  یخیرات ، دهاوش  دانـسا و  ساسارب 

-705  ) یقـشمد رطاـشنبا  هب  فورعم  میهاربانب ، یلع  نسحـالاوبا  نیدـلاءالع  طـسوت  موـجن ، مـلع  ِدوـکر  يهرود  رد  يزکرمدیـشروخ ،
ِیماـمت هـک  تـسا  هتفاـی  طـسب  هـئارا و  تـسا ، هدوـب  هـغارم  یــسانشهراتس  بـتکم  نادرگاـش  زا  هـک  1375م ). اـــب 1305 - ربارب  777ق .

ملع ناهج  هب  دوخ  مسا  هب  ار  وا  تارظن  هدرک و  هدافتـسا  وا  ياهدرواتـسد  تاقیقحت و  زا  دعب  هب  هدزناپ  نرق  زا  نیمز  برغم  ِنازادرپهیرظن 
لوصالاحیحـصت یف  لوسلاهیاـهن   " ماـن هب  یباـتک  رد  ار  دوـخ  ِیبرجت  یملع و  شـالت  تمحز و  لاـس  نیدـنچ  جـیاتن  وا  دـناهدرک . هضرع 

اهنآ يارب  ار  هار  و  دیـسر ، نارگید  ههارب و  وـکیت  کـینرپوک و  نوـچ  یناـسک  تسد  هب  باـتک  نیمه  هک  دوـمن  يروآدرگ  سوـمیلطبل "
نانآ زا  کیچـیه  هچرگ  دـنهد ؛ هئارا  نآ  رود  هب  تارایـس  شدرگ  دیـشروخ و  تیزکرم  رب  ینبم  هتفاـیناماس  ياهیرظن  اـت  تخاـس  راومه 

، ابیلص جروج  . ) دناهدرواین نایم  هب  شتیمها  رپ  باتک  رطاشنبا و  زا  یمسا 
 ( the development of astronomy in Mdieval Islamic Society

ناملکتم زا  ياهدع  يهیرظن  . 8
: تسا هدرک  یفرعم  يزکرمنیمز  ِنافلاخم  ِناونعهب  ار  ياهدع  تالاقملا  لیاوا  ِباتک  رد  دیفم  خیش 

دوجو ناگراتس  ِریاس  و  هام ، دیشروخ و  نآ  ِنورد  و  ددرگیم ؛ نآ  ِرود  هب  هدوب  نیمز  هب  طیحم  کلف ، انامه  میوگیم  کلف ؛ رد  يراتفگ 
و دیحوت ، ِلها  زا  يدایز  يهدـع  یخلب ، ِمساقلاوبا  ِبهذـم  نیا  تسا ؛ هریاد  ِطسو  رد  ياهطقن  يهلزنم  هب  نآ  ِطسو  رد  زین  نیمز  و  دـنراد ؛
1413ق. دـیفم ، خیـش  . ) دـناهدوب فلاخم  نانآ  اب  اـههلحن  ِلـها  یلزتعم و  ِنایرـصب  زا  ياهدـع  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ نیمجنم  امدـق و  ِرتشیب 

: دسیونیم زین  باتک  نیمه  زا  يرگید  ياج  رد  ،ص99 ).
ِلاـح هب  کـلف  ِطـسو  رد  هرک ، ِلکـش  هب  نیمز  اـنامه  میوگیم ، نکاـس ؟ اـی  تسا  كرحتم  اـیآ  هکنیا  و  نآ ، ِلکـش  نیمز و  رد  يراـتفگ 

، ناـمه سوواـط ، نبا  ، ) شرـسپ ییاـبج و  هلاـسم  نیا  رد  تسا ...  شندوـب  زکرم  رد  شندوـب ، نکاـس  ِتلع  و  تسا ؛ هـتفرگ  رارق  نوـکس 
.( ص99 نامه ، دیفم ، خیش  . ) دناهدش يزکرمنیمز  يهیرظن  ِفلاخم  مالک  ِلها  زا  ياهدع  و  ص154 ).

ناملکتم زا  رگید  ياهدع  يهیرظن  . 9
هک ترابع  نیا  اب  تسا ؛ هدرک  یفرعم  يروئت  نیا  ِنافلاخم  ِناونع  هب  ار  نیملکتم  زا  ياهدع  یلک ، مهبم و  الماک  ِروطهب  زین  یـسلجم  همالع 
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: تسا دیفم  خیش  ِراتفگ  ِهیبش  رایسب 
ِهورگ و  شرـسپ ، ییاـبج و  نینچمه  و  دـناهدرک ...  تفلاـخم  ِراـهظا  نارگید  و  بهذـم ، یلزتـعم  ِنایرـصب  زا  یهورگ  هراـبنیا  رد  هتبلا  و 

.( ص98 ج57 ، 1404ق ، یـسلجم ، . ) دناهدرک تفلاخم  ملاع  ِزکرم  رد  نیمز  ِنوکـس  اب  نوگانوگ  ياههقرف  رد  دـلقم  ِناملکتم  زا  يرگید 
هب طـقف  وا  هدوبن و  یـسلجم  همـالع  ِتسد  رد  لوا  ِتسد  حیرـص و  ِعبنم  ِروـط  هب  روکذـم  ِهورگ  ِتاـیرظن  هک  دـهدیم  ناـشن  تراـبع  نیا 

یـسلجم و همالع  یتح  و   ) دیفم خیـش  يوس  زا  يزکرمنیمز  يهیرظن  يارب  بصعت  رطاخ  هب  اما  تسا ؛ هدرک  افتکا  دیفم  خیـش  ياههتـشون 
. تسا هدنامن  تسد  رد  روکذم  هورگ  ياهدروآتسد  اهشالت و  زا  يرثا  نارگید )

یناتسجس دلاخوبا  . 10
ملع نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  یکی  دوب ؛ (ع ) قداص ماما  ِیملع  بتکم  يهتـسجرب  نادرگاش  زا  هک  یناتـسجس ، یلعملانب  بیبح  دـلاخوبا 

تـسناوت موجن  ملع  ماـکحا  زا  هدافتـسا  اـب  و  دوـب ، رهاـم  تسدهریچ و  يردـنب  موـجن  رد  وا  دوریم . رامـش  هب  یمالـسا  يهرود  رد  موـجن 
: زین و  ص612 ؛ ، 1348 یـشک ، . ) دـهد تاـجن  هیفقاو  ِگرزب  يهکلهم  زا  ار  دوخ  هدرک و  جارختـسا  ار  (ع ) مظاـک یـسوم  ماـما  ِتداـهش 

ماجنا هب  يدایز  ِیملع  ياهشالت  يزکرمنیمز ، يهیرظن  لـباقم  رد  هک  تسا  هدوب  ینیمجنم  هلمج  زا  ومه  ص131 ). نامه ، سوواطنبا ،
. دومن حرطم  ار  دیشروخ  رود  هب  نیمز  شدرگ  يهیرظن  و  دیناسر ،

يریصق مساقلا  نب  یلع  مساقلاوبا  . 11
رود هب  هناـگتفه  تارایـس  شدرگ  هب  لـئاق  هک  تسا  ینادنمـشناد  زا  زین  يریـصق  مساـقلاوبا  سوواـطنب ، دیـس  يهتـشون  شرازگ و  هب  اـنب 

نآ مان  هک  تسا ، هتشون  تارایس  تاکرح  عاونا  حیـضوت  هیرظن و  نیا  حیرـشت  يهنیمز  رد  یباتک  یتح  هک  يروطهب  تسا ، هدوب  دیـشروخ 
.( ص128 نامه ، سوواط ، نبا  . ) دشابیم هعبسلابکاوکلا "  رتاسد  باسح  بیترت  "

يزاریش ظفاح  . 12
رد ییابیز  لئاسم  تاکن و  مامت ، ِیکریز  تراهم و  اب  هک  تسا  ییارعـش  هلمج  زا  ظفاح  دش ، دهاوخ  نییبت  هراشا و  زین  ادعب  هک  هنوگنامه 

: تسا هدورس  هنوگنیا  دوخ  ياهلزغ  زا  یکی  رد  وا  تسا ؛ هدرک  نایب  نارتخا  موجن و  باب 
تسوا ِلدع  ناگوچ  هدوبر  نیمز  يوگ 

مه راصح  یلین  ِدبنگ  هدیشک  رب  نیو 
دروآ شبنج  رد  وت  نانع  کبس  مزع 

مه رادم  یلاع  زکرم  رادیاپ  نیا 
تسوا رود  ِروط  کلف و  هجیتن  زا  ات 

مه راهب  نازخ و  لاس و  هام و  ِلیدبت 
رایسب نخس  نیا  رد  هک  یتاکن  تسا . هداد  رارق  دیکأت  حیرصت و  دروم  ار  نیمز  تکرح  شبنج و  تایبا ، نیا  رد  ییابیز  تفارظ و  اب  ظفاح 

: زا دناترابع  دنکیم ، بلج  ار  هشیدنافیرظ  ِرکف  هجوت  مهم ،
؛"  نیمز يوگ   " ِریبعت اب  نیمز : ِتیورک  . 1

؛ دریگیمرب رد  ار  راصح  یلین  دینک  مه  نیمز و  مه  هک  لوا  تیب  رد  هدوبر "   " ِریبعت اب  یمومع : يهبذاج  نوناق  . 2
؛ مود تیب  رد  رادم "  یلاع  يزکرم  شبنج و   " ریبعت اب  نآ : تیزکرم  نوکس  لباقم  رد  نیمز  ِشبنج  تکرح و  . 3
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. موس تیب  اب  كالفا : نارود  هن  نیمز ، ِتکرح  يهطساو  هب  لاس  هام و  و  اهلصف ، ِندمآ  دیدپ  . 4
یناوخزاب و وا  ناوید  ِرگید  ِراعـشا  تایبا و  رگا  و  تسا ، نایامن  ًـالماک  تیب  هس  نیا  رد  ظـفاح  يـالاو  دـنلب و  ياـهقفا  یـشیدنافیرظ و 

.( دعب ص89 و  ، 1363 ینزغ ، . ) دریگیم رارق  تقیقح  ِناقاتشم  يور  شیپ  رد  يرتشیب  يالاو  ِقیاقح  و  بئارغ ، تاکن ، دوش ، یشیدنازاب 

ياهجنگ یماظن  . 13
هدیشک مظن  رد  تحارـص  هب  ار  نیمز  تکرح  يهیرظن  هک  تسا  ییارعـش  هلمج  زا  زین  يوجنگ  یماظن  ناگدنـسیون ، زا  یخرب  ِراهظا  هب  انب 

هتبلا هک  تسا  هدرک  نایب  نونجم  یلیل و  يهمدقم  زا  مراهچ  ِدنب  رد  یماظن  هک  تسا  يراعـشا  اعدم ، نیا  تابثا  يارب  یلـصا  دانتـسا  تسا .
يورین نیمز و  ِیگرا  يوگ و  رد  زج  هدش ، دانتسا  ِدراوم  رد  یماظن  ِراعشا  تارابع و  اریز  دوریم ؛ رامـشهب  هیجوت  یعون  اهقیبطت  هنوگنیا 

.( دعب ص98 و  ، 1369 نایتورث ، تسین ( . حیرص  يرگید  زیچ  رد  نآ ، يهبذاج 
یلاعت جوا  ِندیشک  ریوصت  هب  دوشیمن . دودحم  دش ، یسررب  هک  یلکش  هب  تایرظن  نیا  رد  ناناملـسم   ( Elevation  ) یلاعت تفرشیپ و 

اهرگـشهوژپ و اـت  دـبلطیم ؛ دوـخ  هـب  ياهدرتـسگ  ياهیـسررب  قـیقحت و  یمالــسا ، موـلع  رتـسب  رد  موـلع  يادـیپان  ياـهقفا  ندوـشگ  و 
يهنحص هحفص و  یمالسا  يهرود  ِنادنمشناد  یمالسا و  ِلیـصا  عبانم  رد  شاکنک  شواک و  اب  مولع  ِنوگانوگ  ياههخاش  ياهصـصختم 

. دروخب مقر  رگید  ياهنوگهب  مکیوتسیب  نرق  رد  تفرشیپ 
هناروآون ِیسررب  يریگلکش و  زا  يدنور  نینچ  هب  هجوت  اب  سناسنر ) زا  سپ   ) یبرغ نادنمـشناد  نایم  رد  يزکرمنیمز  يهیرظن  نافلاخم 

نیا ِنتفرگ  رظن  رد  اب  دسریم . یبرغ  نادنمشناد  نایم  رد  دنور  نیا  یسررب  هب  تبون  لاح  ناناملـسم ، نایم  رد  نامـسآ ، نیمز و  يهرابرد 
نـشور یبوخ  هب  ناناملـسم ، زا  دـعب  نرق  نیدـنچ  يزکرمنیمز  يهیرظن  زا  اهیبرغ  ياهيداقن  نیلوا  ِعورـش  و  هلئـسم ، هب  یخیرات  شرگن 

هلئسم نیا  هب  يدرکیور  هجوت و  عون  چیه  هکیلاحرد  تسا ؛ هدوب  هجوت  لباق  تیمها و  اب  ردقچ  ناناملسم  یملع  ياهدرواتسد  هک  دوشیم 
یمالـسا عباـنم  هب  یباـیتسد  نیلوا  زا  اـهیبرغ  ِدرکیور  دـش ، هراـشا  هک  هنوگناـمه  . ) تسا هتـسویپن  عوقو  هب  یبرغ  ِنادنمـشناد  يوس  زا 

هجوت دـیاب  مینکیم . رکذ  دـنامهم ، هک  ار  اهیبرغ  ياهیـشیدنازاب  زا  دروم  ود  طقف  اجنیا  رد  تسا ). هدوب  يدزد  هنارگتراغ و  نونکات ،
زا يریذـپ  رثا  اـب  همه ، همه و  تسا ، هتـسویپ  عوقو  هب  اهیـشیدنازاب  نیا  عورـش  زا  سپ  یبرغ  ِنایحیـسم  موـجن  رد  یلوـحت  ره  هک  تشاد 

. تسا هدوب  ناناملسم  ياهدروآ  تسد 

نادیروب يهلیسو  هب  سومیلطب  ِتایه  زا  اهیبرغ  ياهيداقن  نیلوا  . 1
برغ رد  يزکرمنیمز  متـسیس  يهرابرد  هناداقن  ياهیـسررب  اهشرگن و  نیلوا  یخیرات ، ياهعجاف  نینچ  ِنخـس  زا  نتـشذگ  اب  لاحره ، هب 

نادنمشناد زا  یکی  يدالیم  ِمهدراهچ  نرق  ِلوا  يهمین  رد  ینعی  تسا ؛ هدیسر  روهظ  هب  عورش و  ناناملسم  زا  دعب  نرق  راهچ  ِدودح  يزیچ 
: دسیونیم نینچ  هراب ، نیا  رد  گربدنیل  مان  هب  یبرغ 

نادیروب ناژ  يهلیـسو  هب  مهدراهچ و  نرق  رد  دـمآ ، لمع  هب  ناخرچ  نیمز  کی  ياهمازلتـسا  تاعبت و  يهرابرد  هک  یتاقیقحت  نیرتایوج 
نیا رد  تفرگ . تروـص  مروا  لوـکین  و  تشذـگ ). رد ص16  شداـی  هک  هنـشت  هنـسرگ و  ِغـالا  ِدروم  رد  اـت 1358م ـ   1300 فورعم ـ  )

يهنازور ِشدرگ  ًافرـص  دنتـشاد ، هشیدـنا  رد  مروا  نادـیروب و  ناژ  هچنآ  دوبن ؛ راک  رد  ملاـع  تیزکرم  زا  نیمز  ِنتـشادرب  ِرکف  تاـقیقحت 
ياهمجنم زا  یخرب  ِلیلد  هب  هیبش  یلیلد  اهنآ  دـعب ). ص348 و  ، 1377 گربدنیل ، . "  ) دوب نآ ) یعـضو  تکرح   ) شروحم درگ  رب  نیمز 

. دندرک یم  هماقا  ناتفا ، مسج  کی  ِمیقتسم  نداتفا  مدع  ینعی  یمالسا ،

یلدارب زمیج  يهیرظن  . 2
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و دوب . یـسررب  تقد و  نیرخآ  نآ  زا  دعب  نرق  هس  ود ـ  ات  نیلوا و  نیا  هزات  برغ ، رد  نیمز  نامـسآ و  هب  نیون  ياهدرکیور  ِزاغآ  رـس  رد 
هکنیا ات  دناسرب ، تابثا  هب  هدرک ، حرطم  یلالدتسا  یملع و  روطهب  ار  نیمز  تکرح  تسناوتن  نآ  زا  دعب  نرق  هس  ات  يدنمـشناد  چیه  ًابیرقت 
یکی يهتفگ  هب  انب  دـیزای . تسد  مهم  نیا  هب  ییاسآهزجعم  روطهب  مهدـجه  نرق  لیاوا  رد  (، J.Bradley, 1693-1762  ) یلدارب زمیج 

: یبرغ نادنمشناد  زا 
رد امنداب ، دادـتما  هک  دـش  هجوتم  درکیم ، اشامت  ار  قیاـق  ياـمنداب  ِتاـکرح  دوب و  هتخادرپ  شدرگ  هب  سمیت  يهناـخدور  رد  هک  يزور 

هکلب تسین ، داب  دادتما  يرادیاپان  زا  طقف  امنداب  دادتما  ِرییغت  هک  تفایرد  اذـل  دـنک ؛ یم  رییغت  قیاق  تکرح  تعرـس  ِدادـتما  رییغت  يهجیتن 
ببـس دیاش  هک  دز  سدح  ناهگان   ( Observation هدهاشم (  نیا  ببـس  هب  تسا . تارییغت  نیا  بجوم  یتشک  داب و  ِتعرـس  ِبیکرت 

نیا ضرف  نیا  لوبق  ِناکما  ببس  دشاب و  نیمز  تکرح  رون و  ِتکرح  بیکرت  يهجیتن  نیمز  هب  تباث  ِناگراتس  ینارون  عاعـش  دادتما  رییغت 
نیارباـنب تسا و  یهاـنتم  روـن  تعرـس  هک  دوـب  هدرک  تباـث  باـتک ) ِنتم  رد  روکذـم  حرـش  هب   ) ِرمور يو ، زا  لـبق  لاـس  تصـش  هک  دوـب 

دووپاه . ) تسا رثا  ِأشنم  لوقعم و  تعرـس ، ود  نیا  ِبیکرت  اذـل  تسا و  هسیاقم  لباق  رون  تعرـس  اب  نیمز  تکرح  تعرـس  هک  تسنادیم 
.( یقرواپ ص78 ، ، 1381 زمیج ،

(Celestial mechanics) نامسآ کیناکم  ملع  رد  ینیع  یبرجت و  لئاسم  يهرابرد  یـشیدنازاب  يارب  هنیـشیپ  نیتسخن  دروم  ود  نیا 
ِدوخ تقیقح ، رد  تسا و  هدوب  دروـم  ود  نیا  زا  سپ  تسا ، هدـش  هدـهاشم  برغ  ِملاـع  رد  هچ  ره  و  تسوـیپ . عوـقو  هب  برغ  رد  هک  دوـب 

ِندیسر زا  سپ  تسا . هدوب  یمالـسا  ياهنیمزرـس  زا  هتفر  تراغ  هب  عبانم  زا  هتفرگرب  دناهدرک  هئارا  هچنآ  يهمه  ًابیرقت  یبرغ  نادنمـشناد 
نادنمـشناد ِتایرظن  صقاـن ، هدـنکارپ و  روطهب  دـنناوتب  اـت  دیـشک  لوط  لاـس  اـههد  اـهیبرغ  تسد  هب  مولع  یمالـسا  يهرود  یملع  راـثآ 

يهئارا رد  ریخاـت  نیا  ِیـساسا  لـیلد  و  دـننک ؛ حرطم  یجیردـت  دودـحم و  تروص  هب  هدرک و  جارختـسا  اـهنآ  ياـهباتک  زا  ار  یمالـسا 
طسوت ناناملسم  راثآ  رد  هدش  حرطم  لئاسم  ثحابم و  ِقمع  حطس و  ِندرکن  كرد  نامسآ ، کیناکم  یـسانشهراتس و  رد  دیدج  ِتایرظن 

. دنامب هدیشوپ  راثآ  نیا  رد  نانچمه  یملع  ِقیمع  يایاوز  زا  يرایسب  زین  هزورما  یتح  ات  تسا  هدش  ثعاب  لماع  نیا  دوب ؛ نانآ 
نآرق رد  دیشروخ  نیمز و  تایاور  نآرق و  ِنابز  رد  دیشروخ  نیمز و  ِتیعقوم 

. تسا ینید  ِنوتم  يالاو  ياههزومآ  فراعم و  نوهرم  مولع ، ییافوکش  يهرود  رد  ناناملـسم  یملع  ِقیمع  ياهدروآتسد  راثآ و  يهمه 
هراشا و هک  تسا  هدوب  اهینانوی  ياههتفای  زا  رترب  ياـهقفا  هب  نادنمـشناد  نومنهر  (ع ) همئا ِناـبز  نآرق و  زا  ییاـهماهلا  زین  موجن  ملع  رد 
رد تسا و  هدوب  ناگتشذگ  دانتسا  دروم  هک  دنتسه  يدراوم  دوشیم  رکذ  هک  یتایاور  تایآ و  دوب . دهاوخ  دیفم  اهنآ  زا  یخرب  یـسررب 

ِجارختـسا هک  دراد  دوجو  ياهدروخنتسد  ياـههزومآ  فراـعم و  یـسانشناهیک ، و  کـیزیف ، موجن ، ِمولع  زا  يرگید  لـئاسم  اـههنیمز و 
تادوجوم ناگراتـس ، لـصاوف  ینامـسآ ، ياـههرفح  ِریظن : یلئاـسم  دـبلطیم . دوخ  هب  ار  ناناملـسم  ِیـساسا  شـالت  یلاـع و  ِتمه  اـهنآ 

هب يددـعتم ، ِلماوع  رطاخ  هب  ناناملـسم  هک  لئاسم  زا  رگید  يرایـسب  و  نوکـسم ، ِتارایـس  دوجو   (، Transterrestrial ینیمزارف ( 
. دناهتفاین قیفوت  اههزومآ  نآ  ِیناوخزاب  فشک و 

نآ زا  ییابطابط  همالع  ِریسفت  سی و  يهروس  زا  یتایآ  . 1
يانعم هب  اهلرقتسمل "   " يهلمج رد  مال  و  تسا ، نآ  تکرح  نامه  سمش  نایرج  میلعلازیزعلاریدقت " کلذ  اهل  رقتسمل  يرجت  سمشلاو  "

تسا نیا  هیآ  يانعم  و  تسا ؛ ناکم  مسا  ای  نامز و  مسا  ای  یمیم و  ردصم  رقتـسم ، يهملک  و  دشابیم . ات  تیاغ ـ  يارب  ای  يوس و  هب  یلا ـ 
ات ای  و  شلجا ، ندمآرـس  ات  ینعی  دنکیم ، تکرح  دریگ  رارق  هک  اجنآ  ات  ای  دنکیم و  تکرح  دوخ  نتفرگ  رارق  فرط  هب  دیـشروخ  : " هک

باسح رگا  سح  رظن  زا  تسیچ ؟ دیـشروخ  تکرح  نایرج و  يانعم  مینیبب  لاح  دنکیم ". تکرح  شرارقتـسا  لحم  ای  و  رارقتـسا ، نامز 
هب تسرد  هیـضق  یملع  ياهثحب  رظن  زا  اـما  و  نیمز ، نوماریپ  ینارود  یتکرح  دـنکیم ، تکرح  تاـبثا  باـتفآ  يارب  یمدآ  سح  مینک ،
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یتارایس اب  دیشروخ  هک  دنکیم  تابثا  زین  و  ددرگیم . دیشروخ  رود  هب  نیمز  هکلب  دخرچیمن ، نیمز  رود  دیـشروخ  ینعی  تسا ؛ سکع 
هتسویپ باتفآ  : " هک تسا  نیا  هفیرش  هیآ  يانعم  لصاح  لاح  ره  هب  دنراد . یلاقتنا  یتکرح  تباث ، رسن  يهراتس  يوس  هب  دننآ  نوماریپ  هک 

بارخ ایند  هجیتن  رد  و  دـتفایب ، تکرح  زا  دریگ و  رارق  هک  يزور  ات  تسا ، یقاب  دوخ  لاـح  رب  يویند  ماـظن  هک  یماداـم  تسا ، ناـیرج  رد 
، دناهدرک لمح  دوخ  زکرم  رود  هب  دیـشروخ  یعـضو  تکرح  رب  ار  دیـشروخ  نایرج  یـضعب  هکنیا  اما  ." ددرگ ...  لطاب  ماظن  نیا  هتـشگ ،

لزانم هانردـق  رمقلا  و  . ... " دراد رگید  یناکم  هب  یناکم  زا  لاقتنا  رب  تلالد  نایرج  اریز  تسا ، نایرج  رهاظ  فالخ  نوچ  تسین ، تسرد 
لاوحا هن  هدرک ، نایب  دریگیم  دوخ  هب  نیمز  مدرم  هب  تبـسن  هک  ار  یلاوحا  اهنت  رمق ، تیآ  زا  هفیرـش  يهیآ  میدـقلانوجرعلاک " داع  یتح 

" و يهلمج رد  يرجت  زا  دارم  تسین  دـیعب  تفگ : ناوـتیم  هک  تسا  اـج  نیا  زا  و  دیـشروخ ؛ هـب  تبـسن  ار  نآ  لاوـحا  هـن  ار و  رمق  دوـخ 
نآ و  دنکیم ، ساسحا  هرک  نیا  رهاظ  زا  ام  سح  و  دراد ، ام  هب  تبسن  دیشروخ  هک  یلاوحا  هب  دشاب  هراشا  " اهل ،  رقتسمل  يرجت  سمـشلا 
هک یلاح  هب  دـشاب  هراشا  اهل " رقتـسمل   " يهلمج زا  دارم  هک  تسین  دـیعب  نینچمه  شاهنایلاس ؛ یلـصف و  هنازور و  تکرح  زا  تسا  ترابع 

ایوـگ سپ  تسا ، تباـث  نکاـس و  دـنتکرح ، رد  شنوـماریپ  هک  یتارایـس  هب  تبـسن  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  دراد ، هسفنیف  دیـشروخ 
ناـیرج نیمز  لـها  يارب  تسا ، تکرحیب  نکاـس و  هکنیا  نیع  رد  دیـشروخ  هک  تسا  نـیا  مدرم  يارب  ادـخ  ياـهتیآ  زا  یکی  هدوـمرف :

رتاناد ادخ  و  هدومرف ، ریبدت  ار  شلها  ندنام  هدنز  ینیمز و  ملاع  شیادیپ  تکرح  نیا  نوکس و  نآ  يهلیـسو  هب  میلع  زیزع  يادخ  و  دراد ،
دنکیم تکرح  دوخ  هب  صاخ  ریسم  رد  رگید  بکاوک  موجن و  هام و  دیشروخ و  زا  کیره  ینعی  نوحبـسی "  کلف  یف  لک  و  . ... " تسا

زا کیره  هک  ییاضف  رادم  نامه  زا  تسا  ترابع  کلف  يهملک  سپ  دـنکیم ، انـش  بآ  رد  یهام  هک  روطنامه  تسا ، روانـش  اضف  رد  و 
هام و دیشروخ و  زا  کی  ره  لک  يهملک  زا  دارم  هک  تسین  دیعب  تسا  نینچ  نوچ  و  دننکیم ، ریس  اهرادم  نآ  زا  یکی  رد  ینامسآ  مارجا 
هک هدروآ  یعمج  ریمـض  نوحبـسی "  " هلمج رد  رگا  تسین و  انعم  نیا  رب  يدـهاش  یلاعت  يادـخ  مالک  رد  هک  دـنچره  دـشاب ، زور  بش و 

تعاطا ار  وا  رما  تسا و  مار  ادـخ  تیـشم  ربارب  رد  یکلف  مارجا  زا  کـی  ره  هکنیا  هب  دـنک  هراـشا  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ، ـالقع  صاـخ 
اهل و لاقف  ناخد  یه  ءامسلا و  یلا  يوتـسا  مث  : " تسا هدومرف  هدمآ و  زین  رگید  ياج  رد  ریبعت  نیا  هک  نانچمه  القع ، دننام  ًانیع  دنکیم ،

.( دعب ص89 و  ج17 ، ، 1374 ییابطابط ، زین : و  دعب ؛ هب  ص133  ج17 ، ، 1374 ییابطابط ،  " . ) نیعئاط انیتا  اتلاق  اهرک  وا  اعوط  ایتئا  ضرألل 

نیمز ياهتکرح  عاونا  يهنیمز  رد  ینآرق  ِتایآ  زا  رگید  یخرب  رکذ  . 2
ارذگ و روطهب  طقف  اجنیا  رد  هک  دـناهدرک  رکذ  نیمز  يارب  تکرح  یعون  تابثا  يهنیمز  رد  نآرق ، نارـسفم  موجن و  نف  ِدـیتاسا  زا  یخرب 

: دوشیم يروآدای  رصتخم 
(88/ لمن "  ) باحسلا رم  رمت  یه  هدماج و  اهبسحت  لابجلا  يرت  و  . " فلا
(15/ کلم "  ) اهبکانم یف  اوشماف  الولذ  ضرالا  مکل  لعج  يذلا  وه  ب" .

(53/ هط "  ) ادهم ضرالا  مکل  لعج  يذلا  و  ج" .
.( دعب هب  ص70  ج1 ، نامه ، ياهشمق ، ینامز  ( ) 30/ تاعزان "  ) اهاحد کلذ  دعب  ضرالا  و  د" .

. مینکیم یشوپمشچ  رصتخم  نیا  رد  اهنآ  ِلصفم  لماک و  ِیسررب  زا  ام  و  تسا . هدش  حرطم  باب  نیا  رد  هک  يرگید  تایآ  و 

تایاور رد  دیشروخ  نیمز و 
هک دـنراد ، نامـسآ  يهصرع  رد  نیمز  ِتکرح  رب  تلالد  یعون  هب  هک  تسا  هدـش  دراو  هعیـش  ِیثیدـح  ياهباتک  ِنتم  رد  يدایز  ِتایاور 

ِنیع هب  هجوت  اب  ار  اهنآ  زا  یخرب  ورنیا  زا  تسا ؛ مهم  رایـسب  نید ، تاـیه و  يهلئـسم  هب  ینیدنورد  ِشرگن  ِظاـحل  زا  اـهنآ  يهظحـالم 
. مینکیم یسررب  تسا  هدمآ  تایاور  نیا  رد  هک  یتارابع 
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باتک لها  اب  (ع ) اضر ماما  يهرظانم  هب  طوبرم  ِتیاور  . 1
تیزکرم قیقد ، حیرص و  ًالماک  روطهب  تسا ، هدش  لقن  لهـس ، نب  لضف  باتک و  لها  اب  (ع ) اضر ماما  يهرظانم  يارجام  زا  هک  یتیاور  رد 

: میناوخیم رب  ار  نامسآ  ِطسو  رد  دیشروخ 
تسا هدش  قلخ  لوا  زور ، ایآ  دیسرپ : متاحنب  ثعشا  هک  دندوب ، هتسشن  ياهرفـس  ِرـس  رب  لضف ، نومأم و  اب  ورم  رد  (ع ،) اضر ماما  يزور  "

. وگب خـساپ  ود  ره  زا  تفگ : ماگنه  نآ  رد  لضف  ؟) موجن " ملع   ) باسح ملع  زا  ای  مهد  باوج  نآرق  زا  : " دومرف خـساپ  رد  ماما  بش ؟ ای 
جرب رد  يرتشم  نازیم ، جرب  رد  لـحز  دنتـسه ، نآ  ِفرـش  ِعضوم  تارایـس  و  تسا ؛ ناطرـس  اـیند ، علاـط  هک  دـینادیم  هتبلا  : " دومرف ماـما 

؛ دراد رارق  نامسآ  ِطسو  رد  دیشروخ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هیـضق  نیا  و  دنراد ؛ رارق  روث  جرب  رد  هام  و  لمح ، جرب  رد  دیـشروخ  ناطرس ،
: دومرف یلاـعت  قح  هک  تسا  نیا  نآرق  زا  هلئـسم  نیا  ِلـیلد  اـما  دـشاب ؛ هدـش  قلخ  بش  زا  لـبق  زور  هکنیا  رب  دوـشیم  بجوـم  هتکن  نیا  و 

. " دریگب یشیپ  زور  زا  بش  دنک و  كرد  ار  هام  دیشروخ ، هک  تسین  راوازس 
رد هتفر  راک  هب  ِتاحالطصا  زا  عالطا  يارب  ص226 . ج54 ، نامه ، یسلجم ، زین : و  ص353 ؛ ج4 ، 1379ق ، یناردنزام ، بوشآرهش  نبا  )

يهدازنسح زین : و  دـعب ؛ هب  ص58  ، 1375 یمق ، ص150 . ، 1382 يدوعـسم ، دوب : دهاوخ  دـیفم  رایـسب  ریز  ياهباتک  هب  عوجر  تیاور ،
.( دعب هب  ص69  ج1 ، ، 1371 یلمآ ،

ِندوب تباـث  تاحالطـصا ، نیا  ِبلاـق  رد  تسا  هتـساوخ  (ع) اـضر ماـما  دوـشیم ، موـلعم  تیاور  نیا  ِتاراـبع  تاـملک و  زا  هک  هنوگناـمه 
. تسا تسردان  یسومیلطب ، ِتایه  يزکرمنیمز و  ساسا  رب  نآ  ِندرک  انعم  اذل  دیامن ؛ نایب  ار  نآ  ِرود  هب  تارایس  ِشدرگ  يارب  دیـشروخ 
، زین و  دعب ؛ ص71 و  ج1 ، یضایر ، ياههتـشر  رگید  تایه و  سورد  دناهدز : تسد  لمع  نیا  هب  یلمآ  يهدازنسح  داتـسا  هک  هنوگنامه  )

.( دعب هب  ص226  ج54 ، راونالاراحب ، دناهدرک : يراک  نینچ  سوواطنب  دیس  یسلجم و  همالع  هک  هنوگنامه 

نیمز تکرح  يهوحن  يهرابرد  (ع ) یلع ماما  نایب  . 2
هب ار  نـیمز  ِتـکرح  " یتـسه ،  راــتخاس  زا  یبیاــجع   " هـب فورعم  شیاــههبطخ  زا  یکی  رد  حیرــص ، اــبیز و  یناــیب  اــب  (ع ) یلع ماــما 

يوس زا  و  هدـش ، عقاو  تلفغ  دروم  شزاس ، ناسنا  ياهدومنهر  ریاس  لثم  هک  تسا  هدـش  روآداـی  لاـمک  تماـما و  ِقیرط  ناـیوجتقیقح 
نیا تسا . هدش  هداد  حیضوت  همجرت و  ناتساب ، ِناینانوی  زا  هدشهتفرگماو  ياههشیدنا  ِساسارب  ترضح ، نآ  ياههتفگ  ِناحراش  نارسفم و 

: تسا نینچ  ناشیا  ِراتفگ  رد  زغن  يهتکن 
تکرح ياراد  هکنیا  ِمغریلع  نیمز  سپ  ار ...  نآ  ِینیگنـس  دـینادرگ  هوک  دـنکیم ...  لـمح  ار  نآ  نامـسآ  هک  ار  ینیمز  مکحم  "و   ... 

.( خ211 ص444 ، 1415ق ، یلع ، ماما  . "  ) دنراد یهلا  تیشخ  هک  تسا  یناسک  يارب  یتربع  تقیقح  نیا  رد  انامه  دش ...  نکاس  تسا ،
ریـسفت و يزکرمنیمز  ِيرکف  ياههناوتـشپ  اب  ماما ، تاشیامرف  ِناگدنهدحرـش  نارـسفم و  يوس  زا  تحارـص  حوضو و  نیا  اب  یترابع  اـما 
رد یسب  نآ  يهعلاطم  اب  دنمـشیدنا  ِناسنا  هک  دناهتفاب ، مه  هب  یطبریب  اجیب و  ياههیجوت  اهتشادنپ ، نآ  ِساسارب  و  تسا ؛ هدش  حیرـشت 

.( ص41 ج54 ، نامه ، یسلجم ، زین : و  ص58 ؛ ج11 ، 1404ق ، دیدحلایبا ، نبا  . ) دوریم ورف  سوسفا  فسأت و 

کلف ِنارود  در  رد  (ع ) قداص ماما  ِنایب  . 3
: تسا هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  تسا ، هدوب  قارع  لها  هک  فافخ  ماشه  ِمسا  هب  یصخش 

اب مه  نم  تسا ؟ هنوگچ  کلف  ِنارود  دیـسرپ : سپـس  تسا ؟ هنوگچ  موجن  هب  تبـسن  وت  شنیب  دومرف : هک  مدوب  ناشیا  ِتمدـخ  رد  يزور 
ِزور لاـح و  سپ  ییوـگیم ، وـت  هک  تـسا  هنوـگنآ  تـقیقح  رگا  دوـمرف : ناـشیا  هکیلاـح  رد  مداد ؛ ناـشن  ناـشیا  هـب  مهـالک  ِندـناخرچ 
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چیه لاس  مایا  لوط  رد  هک  تسیچ  نیدـقرف ) و  يدـج ، شعنلاتانب ، ینعی   ) رغـصا بد  ربکا و  بد  ِیکلف  ياـهتروص  یمهم  ياـههراتس 
چیه هرابنیا  رد  نم  هک  منکیم  داـی  مسق  دـنوادخ  هب  متفگ : ناـشیا  هب  خـساپ  رد  نم  دـنرادن ؟ يداد  ناـشن  وت  هک  هچنآ  زا  یـشدرگ  عون 

،1365 ینیلک ، . ... "  ) دنشاب هتفگ  دروم  نیا  رد  یبلطم  هک  ماهدینشن  ياهلئـسم  نینچ  موجن  ملع  لها  زا  یـسک  چیه  زا  نونکات  منادیمن و 
.( ص225 ج47 ، نامه ، یسلجم ، زین : و  ص352 ؛ ج8 ،

هک تسا  هتکن  نیا  تسا ، مهم  هچنآ  اـما  دـننکیم ، تکرح  زین  دوـخ  يهژیو  ینازیم  هب  بطق  ود  ره  ِنوـماریپ  ياههراتـس  هک  تسا  نشور 
یجوربـلاهریاد ییاوتـسا ، يهـقطنم  ياههراتــس  ِییاـجباج  تـکرح و  اـب  قیبـطت  هسیاـقم و  لـباق  یناوـنع  چـیه  هـب  اههراتــس  نآ  ِتـکرح 

در ار  اههراتـس  نآ  تکرح  یمهف ، لباق  هداس و  رایـسب  يهسیاقم  رد  ماما  ورنیا  زا  تسین ؛ ( Zodiac  ) یجوربـلا هقطنم  و  ( ، Ecliptic)
نارود يهیرظن  و  تسین ، شیب  يدومن  دنیآیم  مشچ  هب  رهاظ  رد  هک  هنوگ  نآ  بکاوک  نارود  هک  دهد  شزومآ  یقارع  مجنم  هب  ات  دومن 

. دوریمن رامش  هب  شیب  یمهوت  لطاب و  تسا ، جیار  موجن  ِملع  ملاع  رد  هک  یموهفم  نآ  هب  زین  كالفا 

نیمز تکرح  يهرابرد  (ع ) قداص ماما  نایب  . 4
: تسا هتفگ  خساپ  هنوگنیا  دوب ، هدیسرپ  ناشیا  زا  یتالاوس  هک  دوخ  نامز  ِناقیدنز  زا  یکی  اب  ياهرظانم  رد  (ع ) قداص ماما 

نیمز ِندمآرد  تکرح  هب  تسوا ، رد  هک  هچنآ  ره  اب  کلف  ِنارود  الثم  دنهدیم ، یهاوگ  دوخ  ِندمآ  دـیدپ  رب  ملاع  يایـشا  هنیآ  ره  "  ... 
رب ار  یمدآ  ِناج  لد و  دـنتفایم ، قافتا  شیداـیزومک  اـب  هک  یثداوح  يهمه  و  اـهنامز ، ینوگرگد  و  تسا ، نآ  يور  رب  هک  هچنآ  ره  اـب 

، یـسلجم زین : و  ص336 ؛ ج2 ، 1403ق ، یـسربط ، یلع  نب  دـمحا  . ... "  ) تسا يرگریبدـت  هدـنزاس و  ملاع  مامت  يارب  هک  دـنرادیم  نیا 
.( ص164 ج 10 ، نامه ،

: دنکیم نشور  ار  هتکن  دنچ  تیاور ، نیا  تارابع  رد  تقد 
يرهاظ ِیـشدرگ  متـسیس  هب  هجوت  اب  کـلف ، نارود  ِریبعت  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  دوب ، هدرک  در  ار  کـلف  نارود  هک  یتیاور  ِساـسارب   ـ
ِكالفا يزکرمنیمز و  يانعم  هب  تیاور  لمح  اذـل  یتسه ؛ تقیقح  ِساسارب  هن  دـشاب ، هدـش  حرطم  نامـسآ ، ِدـید  يهرتسگ  رد  ناـگراتس 

. تسا تانیاک  ِتقیقح  رب  ماما  ِیتخانش  ملع  يانبم  رهاظ و  ِفالخ  يرما  یسومیلطب ،
و دتفایم ؛ يراگزاسان  یفانت و  رد  دراد ، نیمز "  ندمآ  رد  تکرح  هب   " رب دیکأت  حیرـصت و  هک  تیاور  ِرهاظ  اب  انعم ، عون  نیا  یفرط ، زا   ـ

ِدومن رب  تیاور ، نیا  رد  کلف  نارود  ِندرک  انعم  هار  اهنت  ورنیا ، زا  دوشیم . ضراعت  ضقاـنت و  ِراـچد  زین  یلبق  تیاور  اـب  نیا ، رب  هوـالع 
. دوشیم رصحنم  نامسآ  يرهاظ 

، دنکیم حرطم  ار  نآ  ندرک  تکرح  هدرپیب ، حیرص و  ًالماک  ِروطهب  تسا ، نآ  يور  رب  هچنآ  ره  نیمز و  ِكرحت  هکنیا ، رتمهم  يهتکن   ـ
تیزکرم هب  روکذم  تیاور  رد  هچرگا  تسین . يزکرمدیـشروخ ) هچ  يزکرمنیمز و  هچ   ) یملع تایرظن  اب  قیبطت  ای  و  لیوات ، هب  يزاین  و 

اب حیرـص  يرهاظ و  ًـالماک  یتفلاـخم  نیمز ، تکرح  ِندرک  ناونع  اـب  هک  تسا  نشور  کـین  یلو  تسا ، هدـشن  ياهراـشا  چـیه  دیـشروخ 
. تسا تیمها  زئاح  ياهلئسم  دوخ  هک  تسا ، هدمآ  لمع  هب  يزکرمنیمز  متسیس  ِینابم  راتخاس و 

هب تیاور  نیا  رد  نیمز  ِتکرح  ِلیوات  ری  یلیلد  چـیه  دراد ، نیمز  ِدوخ  تکرح  يهرابرد  (ع ) ماـما هک  یحیرـصت  هب  هجوت  اـب  هوـالع ، هب   ـ
. تسین یعیبط  يایالب  ریاس  هلزلز و  رثا  رد  نیمز  نوگانوگ  قطانم  اهشخب و  تکرح 

يوس زا  هک  تیاور ، ِحیرـص  اب  طابترایب  زاسمهان و  ياهریـسفت  و  اـهلیوات ، هک  میوشیم  هجوتم  یبوخهب  تاـکن ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
ریـسفت رد  یـسلجم  همالع  هک  هچنآ  ریظن  . ) دوریم رامـش  هب  رابتعایب  تسردان و  يرما  تسا ، هدش  حرطم  نارـسفم  ناثدحم و  زا  ياهدع 

.( دعب هب  ص78  ج54 ، نامه ، یسلجم ، تسا : هدرک  نایب  تیاور  نیا 
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نیمز ِتاکرح  يهرابرد  (ع ) یلع ماما  ِریبعت  . 5
تکرح کی  زا  شیب  ییاهتکرح  هغالبلاجهن ، زا  خ 91 )  ) حابشا هب  فورعم  يهبطخ  رد  زغن  ابیز و  رایـسب  ِریبعت  عون  ود  اب  (ع ، ) یلع ماما 
نودـب دورب ، نآ  تارابع  ِلابقتـسا  هب  تسردان  ياهضرفشیپ  نودـب  یلاخ و  ینهذ  اـب  یـسک  رگا  هک  تسا ، هدومن  حرطم  نیمز  يارب  ار 

: دناوخ دهاوخرب  نآ ، ِنوکس  يزکرمنیمز و  متسیس  اب  حیرص  ِتفلاخم  هیدر و  رد  یفراعم  یکش ، چیه 
نتفر ورف  يهطـساو  هب  هجیتنرد ، درک ...  لیدـعت  هدیـشک  کلف  هب  رـس  ِنیگنـس  تخـس و  ياههوک  ببـس  هب  ار  نیمز  ياـهتکرح  "و   ... 

زین و  خ 91 ؛ ص163 ، نامه ، مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  . "  ) تفرگ مارآ  بارطضا  شزرل و  زا  تاکرح ، ياراد  ِنیمز  نیمز ، ِلد  رد  ياههوک 
.( ص78 ج1 ، نامه ، ياهشمق ، ینامز  هب : دوش  عوجر 

نیا و  تسا ؛ هدومن  هراشا  نیمز  ِیـشدرگ  دنور  رد  تکرح  عاونا  ِتیدوجوم  هب  تارابع ، نیا  رد  (ع ) یلع ماما  تسا ، نشور  هک  هنوگنامه 
. تسا هدش  حرطم  ناونع و  نیمز  تیزکرم  نوکس و  يهشیدنا  اب  تفلاخم  در و  رد  حیرص  روط  هب  ریباعت  عون 

ِدوجو ِرطاخ  هب  يزکرمدیـشروخ  نیمز و  ِتکرح  رب  تایاور  تایآ و  نیا  رب  هیکت  اب  ناوتن  رگا  هک  تسا  نیا  دـنامیم  یقاـب  هک  ياهلئـسم 
نیمز ِنوکس  هب  طوبرم  ِتایاور  تایآ و  اب  ناوتیمن  قیرط  نیمه  هب  هک  تسا  نیا  نخس  تیاهن  دومن ، لالدتـسا  اهنآ  اب  فلاخم  یتایاور 
لباقت رد  ضیقن و  ِفرط  ود  رد  تایاور  تایآ و  زا  مسق  ود  نیا  هک  اریز  درک ؛ تابثا  زین  ار  هیضق  فرط  نآ  دیـشروخ ، کلف و  تکرح  و 

رب یعیـش  ِناسانـشهراتس  يهیکت  درک ، تابثا  ناوتن  مه  ار  هلئـسم  ِیتخانـشنید  هبنج  زا  ردـق  نیمه  رگا  لاح  ره  هب  دـنریگیم . رارق  مه  اـب 
. تسا یفاک  هلئسم  تابثا  يارب  تیبلها  فراعم  زا  هتفرگرب  ِینید  ياههزومآ  هب  هجوت  اب  ياهشیدنا  نینچ 

ءایحاراد مود ، پاچ  زا  تسفا  ، ) 1404ق یفجن ، یـشعرم  هللاتیآ  يهناخباتک  مق ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دیمحلادبع ؛ دیدحلایبا ، نبا  عبانم 
(. 1387ق هیبرعلابتکلا ،

.1387 رئاخذلاراد ، مق ، مومهملا ، جرف  رفعجنب ؛ یسومنب  یلع  نیدلایضر  دیس  سوواطنبا ،
ج2. ءافش ، تایعیبط  هللادبعنب ؛ نیسح  انیس ، یلعوبا 

.1379 لوا ، سمره ، نارهت ، تداعس ، لیعامسا  نامسآ ، رد  وطسرا ؛
.1380 لوا ، ناتستشد ، نارهت ، نوطالفا ، یسانشناهیک  یسوم ؛ یمرکا ،

.1377 مجنپ ، یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، یتیآ ، دمحملادبع  مالسا ، ِناهج  رد  هفسلف  خیرات  لیلخ ، رجلا ، انح ؛ يروخافلا ،
. . 1415ق لوا ، هوسالاراد ، مق ، حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  یضر ،) دیس  ( ؛ ) (ع بلاطیبانب یلع  نینموملاریما ، ماما 

يهمدقم ینیسح و  ِيداوج  ربکا  دیس  موحرم  ِقیقحت  هب  بالرطصالا ، هعنـصل  هنکمملاهوجولاباعیتسا  دمحانب ؛ دمحم  ناحیروبا  ینوریب ،
.1380 لوا ، يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  دهشم ، یلمآ ، يهدازنسح  همالع  راوگرزب  داتسا 
1403ق-1983م. هیناثلاهعبطلا ، بتکلاملاع ، توریب ، نانبل ، دنهلل ، ام  قیقحت  دمحانب ؛ دمحم  ناحیروبا  ینوریب ،

، یلوالا هعبطلا  هینامثعلافراعملاهرئاد ، سلجم  يهعبطم  نکدلا ، دابآردیح  دنه ، يدوعـسملانوناقلا ، دـمحانب ؛ دـمحم  ناحیروبا  ینوریب ،
ج1. 1954م ،  - 1373ق

.1369 لوا ، جرک ، یمالسا  دازآ  هاگشناد  هملک ، رشن  جرک ، نارهت ـ  ياهجنگ ، یماظن  بیغ  يهنییآ  زورهب ؛ نایتورث ،
. ابیلص جروج  " ( ، ü "the development of astronomy in Mdieval Islamic Society

رـشن رتفد  و  یگنهرف ، یملع و  تاراـشتنا  نارهت ، یناـجنز ، لـیلج  قیقحت  موجنلاماـکحا ، ملع  یلا  لخدـملا  رـصنوبا ؛ یمق ، یلعنب  نسح 
.1375 لوا ، بوتکم ، ثاریم 

ج1. ، 1371 لوا ، یمالسا ، تراشتنا  رتفد  مق ، یضایر ، ياههتشر  رگید  تایه و  سورد  نسح ؛ یلمآ ، يهدازنسح 
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.1365 لوا ، داینب ، نارهت ، مالسا ، ندمت  خیرات  رغصا ؛ یلع  یبلح ،
ج 2،ج4. ، 1367 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، ندمت ، خیرات  لیو ؛ تنارود ،

.1375 لوا ، ییابطابط ، همالع  هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، يردص ، سابع  رتکد  نیعلاهمکح ، نیدلامجن ؛ ینیوزق ، یبتاک  ناریبد 
ج2. ج1 ، ، 1373 مشش ، زاورپ ، نارهت ، يردنبایرد ، فجن  برغ ، يهفسلف  خیرات  دنارترب ؛ لسار ،

ج1. ، 1381 لوا ، ءامس ، یگنهرف  يهسسوم  مق ، یمالسا ، موجن  تایه و  یلع ؛ ياهشمق ، ینامز 
،1376 لوا ، يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  دهـشم ، یتلادع ، یقت  يربنق و  دیـشمج  یتامدقم ، کیزیف  رتخا  موجن و  تیمـسا ؛ کیلیز و 

ج1.
1415ق. لوا ، هوسالاراد ، مق ، حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  يدادغب ؛ يوسوم  یسومنب  نیسحنب  دمحم  نسحلاوبا  یضر ، دیس 
.1367 لوا ، یهاگشناد ، رشن  زکرم  نارهت ، موجن ) تایضایر و  شخب   ) مارآ دمحا  مالسا ، رد  هفسلف  خیرات  دمحمنایم ؛ فیرش ،

ج17. ، 1374 مجنپ ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، ینادمه ، يوسوم  رقاب  دمحم  دیس  نازیملا ، يهمجرت  نیسح ؛ دمحم  دیس  ییابطابط ،
ج17. ، 1374، مراهچ نایلیعامسا ، مق ، نآرقلاریسفت ، یف  نازیملا  نیسح ؛ دمحم  دیس  ییابطابط ،

پاچ زا  تسفا   ) 1403ق یضترم ، رشن  دهشم ، یناسارخ ، يوسوم  رقابدمحم  دیـس  قیقحت  جاجتحالا ، یلعنب ؛ دمحا  روصنموبا  یـسربط ،
ج2. داوجلا ،) يهسسوم  توریب ، 1401ق ،

.1363 ریبکریما ،؟ ، تاراشتنا  نارهت ، ظفاح ، ناوید  رد  نارتخا  ریس  زارفرس ؛ ینزغ ،
.1375 لوا ، نیرباص ، یتاراشتنا  يهسسوم  نارهت ، يزعم ؛ مظاک  دمحم  يهمجرت  میرک ، نآرق 

ج1. ، 1371 لوا ، تمس ، نارهت ، مارآ ، دمحا  هلیلاگ ، ات  نیتسوگآ  زا  یس ؛ آ. یبمورک ،
.1348 دهشم ، هاگشناد  دهشم ، یشکلالاجر ، رمعنب ؛ دمحم  یشک ،

ج8. ، 1365 مراهچ ، هیمالسالابتکلاراد ، نارهت  یفاکلا ، يزار ، ینیلک  قاحسانب  بوقعینب  دمحم  ینیلک ،
ج3. ، 1375 لوا ، یمزراوخ ، نارهت ، یفطل ، نسح  دمحم  نانوی ، ِنارکفتم  رودوئت ؛ سترپمگ ،

.1377 لوا ، یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، ياهردب ، نودیرف  رتکد  برغ ، رد  ملع  ياهزاغآرس  یس ؛ دیوید . گربدنیل ،
ج57. ج54 ، ج47 ، ج10 ، 1404ق ، افولا ، يهسسوم  توریب ، نانبل ، راونالاراحب ، رقاب ؛ دمحم  یسلجم ،

ج4. 1379ق ، همالع ، تاراشتنا  هسسوم  مق ، (ع ، ) بلاط یبا  لآ  بقانم  نیدلادیشر ؛ یناردنزام ، بوشآ  رهشنب  دمحم 
.1382 لوا ، بوتکم ، ثاریم  نارهت ، شناد ، ناهج  دوعسمنب ؛ دمحم  نیدلارش  يدوعسم ،
1413ق. لوا ، دیفم ، خیش  يهرگنک  مق ، تالاقملالیاوا ، نامعننب ؛ دمحمنب  دمحم  دیفم ،

.1359 مود ، یمزراوخ ، نارهت ، مارآ ، دمحا  مالسا ، رد  ندمت  ملع و  نیسح ؛ دیس  رصن ،
.1367 لوا ، یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، نابضغ ، رفعج  دیس  هعیش ، يهفسالف  هللادبع ؛ همعن ،

1405ق. رکفلاراد ،؟ ، توریب ، نانبل ، مکحنب ، ماشه  هللادبع ؛ همعن ،
.1363 لوا ، شورس ،  نارهت ، گنرذآ ، نیسحلادبع  ملع ، هفسلف  خیرات و  مایلیو ؛ سیول  لاه ، يزله 

یملع و ِتاراشتنا  نامزاس  نارهت ، يرادناهج ، ورسخ  برغ ، قرش و  هفسلف  ِخیرات  نانـشیرک ؛ ادار  یلواپورـس  رظن  ریز  ناگدنـسیون  تایه 
ج1. ، 1367 لوا ، یگنهرف ،

.1381 موس ، یگنهرف ، یملع و  ِتاراشتنا  نارهت ، ینایب ، یلق  یلع  هفسلف ، کیزیف و  زمیج ؛ زمیج ، دووپاه 

اهنآ يدنب  هقبط  كالفا و  شدرگ 
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تسا یناتساب  ياه  شرگن  زا  يرایسب  ردیتیگحیرشت  نییبت و  ياربیتنس  یـشور  يدام  ناهج  ِناینب  هباثم ي  هب  هعبرا  رـصانع  هب  رواب  هدیکچ 
زا يرایسب  نییبت  تهج  شنیرفآ ، هلئسم ي  ِنوماریپیملع  ینافرع و  یفسلف ، یتخانـش ، هروطـسا  هدش ي  هتفرگ ي  لکـش  ياه  هاگدیِدبلغاو 

ِشرگن هک  دنتـسه  افـصلا  ناوخا  یمالـسا ، ِنارود  هفـسلف ي  گـنهرف - رد  نآ  ِیلـصا  ياـه  هنوـمن  زا  یکی  دـنرب . یم  هرهب  نآ  زا  دراوـم 
یماظن رد  نآ  ِيروآدرگ  يرکف و  ِتوافتم  ياه  متـسیس  زا  هدش  هتفرگ  تیراع  ییاه  هزومآ  هعومجم  زا  يریگ  هرهب  ِنیبم  ناشیا  ِیطاقتلا 

اب هک  ارچ  تسییاه  یگدیچیپ  دجوم  یطاقتلا ، شور  هب  هتسباو  ِناوخا  ِيرکف  ماظن  رد  يدام  ناهج  ِناینب  یسررب  لاح ، نیا  اب  تسا . دحاو 
شرگن اه ، ینیب  ناهج  نیا  رد  هعبرا  رـصانع  دحاو  ِيروص  ِدرکراک  مغر  هب  تشاد  هجوت  دیاب  ناشیطالتخا ، ینیب  ناهج  نداد  رارق  رظن  دم 

اهنآ زا  مادـک  ره  تسین و  ناسکی  ] دـنتفرگ هرهب  نآ  زا  ناشیا  هک  [ يرکف ماظن  ره  ردـکرتشم  ِنامِلا  نیا  رب  هدـش  هتفرگ  لکـشِزیامتم  ياـه 
یـسانش ناـهیک  اـیآ  هکنیا  رب  ینبم  تـسا  هتخاـس  حرطم  ار  یـشسرپراتشون  ورنیا  زا  تـسا . ازجم  يرکف  میاداراـپ  هرود و  کـی  هـب  قـلعتم 

نیا هب  داضتم  ياه  شرگن  تسا  تبثم  خـساپ  رگا  تسا و  ناشیا  هفـسلف ي  رد  هعبرا  رـصانع  هب  توافتم  ياه  شرگن  نیبم  ناوخا  ِیطاقتلا 
یقیبطت شور  رب  هیکت  اب  یتوافت و  نینچ  دوجو  ضرف  اب  مه  هلاقم  ددرگ . یم  هیجوت  هنوگچ  ناشیا  ِصاخ  ِيرکف  ماظن  رد  كرتشم  ِناـملا 
ِیطاقتلا ینیب  ناهج  ِیگدـیچیپ  ِرتهب  ِكرد  فدـه  اب  ورذـگهر  نیا  زا  وتخادرپ  عوضوم  نیا  یـسررب  هب  ناوخا  يرکف  ِمتـسیس  ِدوخ  ِنورد 

مه هب  ار  وطـسرا  نیطولف و  سروغاـثیف ، سمره ، زا  هعبرا  رـصانع  ِباـب  رد  تواـفتم  شرگن  راـهچ  ناوخا ، هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناـشیا 
دنوش یسررب  تعیبط  هب  مالسا  ِشرگن  ینعی  رت  نالک  یتفاب  رد  یتسیاب  نآ  ِكرد  تهج  هکدنتسه  يا  هیرظن  هدنهد ي  هئارا  دنا و  هتخیمآ 

، افـصلا ناوخا  یطاقتلا ، ِشرگن  ناگژاو : تعیبط . ِنیدامن  یملع و  شناد  نایم  گنهامه  يا  هطبار  تعیبط و  ياه  نامِلا  ندوب  داـمن  ینعی 
زا يرایسب  ردناهجحیرـشت  نییبت و  ياربیتنـس  یـشوریدام  ناهج  ِناینب  هباثم ي  هب  هعبرا  رـصانع  هب  رواب  همدقم  دامن  تعیبط ، هعبرا ، رـصانع 

ياه هشیدـنا  رب  هیکت  اـب  م  پمجنپ . نرقرد  سلکودپماطـسوت  يزادرپ  هیرظن  ِتهج  هلوقم  نیا  ِیلوصا  ِنیودـت  تسایناتـساب . ياـه  شرگن 
هلاسر رد  شنیرفآ  ِنییبت  يارب  نوطالفا  هطساوبیروئت ي  نیا  اهدعب ، [. 1] دریگ یم  تروص  نیشیپ  نارکفتم  ِیسانش  ناهیک  ییادیپ و  ناهیک 
تهج زین  ینافرع  یتح  یملع و  يرکف ، بتاکم  اه ، گنهرف  رگید  [3]و  دبای یم  طسب  شا  یعیبط  هفسلف ي  رد  وطسرا  [2]و  شسوئامیت ي 
افصلا ناوخا  یمالـسا ، ِنارود  هفـسلف ي  گنهرف ـ رد  نآ  ِیلـصا  ياه  هنومن  زا  یکی  هک  دنیوج  یم  دوس  نآ  زا  دراوم  زا  يرایـسب  حیـضوت 

نوچمه يرکف  ِتواـفتم  ياـه  متـسیس  زاهدـش  هتفرگ  تیراـع  ییاـه  هزومآ  هعومجمزا  يریگ  هرهِبنیبـم  ناـشیا  ِیطاـقتلا  ِشرگن  دنتـسه .
ماظن رد  يدام  ناهج  ِناینبیـسررب  لاح ، نیا  اب  تسا . دـحاو  یماظنرد  نآـِیروآدرگ  ،و  هریغ ینوطـالفا و  ون  یـسمره ، یئاـشم ، ینوطـالفا ،
تشاد هجوت  دیاب  ناشیطالتخا ، ینیب  ناهجنداد  رارق  رظن  دم  اب  هک  ارچ  تسییاه  یگدیچیپ  دجوم  یطاقتلا ، شور  هب  هتـسباو  ِناوخا  ِيرکف 

ماظن ره  ردـکرتشم  ِنامِلا  نیارب  هدـش  هدـینت  ِزیاـمتم  ياـه  شرگن  اـه ، ینیب  ناـهج  نیا  رد  هعبرا  رـصانع  دـحاو  ِيروص  ِدرکراـک  مغر  هب 
اب راتـشون ، ورنیا  زا  تسا . ازجم  يرکف  میاداراپ  هرودـکی و  قلعتم  اهنآ  زا  مادـک  ره  وتـسین  ناسکی  ] دـنتفرگ هرهب  نآ  زا  ناـشیا  هک  [ يرکف

ناوخِایطاقتلا یسانش  ناهیک  ایآ  هکنیا  رب  ینبم  دزاس  یم  حرطم  ار  یشسرپ  يدام ، ِناهج  ِناینب  ِباب  رد  افصلا  ناوخا  ینیب  ناهج  رب  زکرمت 
كرتشم ِناملا  نیا  هب  داضتم  ياه  شرگن  تسا  تبثم  خـساپ  رگا  تسا و  ناشیا  هفـسلف ي  رد  هعبرا  رـصانع  هب  توافتم  ياه  شرگن  نیبم 

ِدوخ نورد  یقیبطت  شور  رب  هیکت  اـب  یتواـفت و  نینچ  دوجو  ضرف  اـب  مه  هلاـقم  . ددرگ یم  هیجوتهنوگچ  ناـشیا  ِصاـخ  ِيرکف  ماـظن  رد 
ینیب ناهِجیگدـیچیپ  ِرتـهب  ِكرد  ینعی  دوخ  ییاـهن  فدـه  هب  يداو  نیا  زا  اـت  دزادرپ  یم  عوـضوم  نیا  یـسررب  هب  ناوـخا  يرکف  ِمتـسیس 
هزومآ زا  يا  هعومجم  هک  تسا  یـشور  زا  رو  هرهب  ای  یماح  یماظن  یطاقتلا [ بتکم  اـی  [[ 4] یطاقتلا ماظن  ثحب  دـیآ . لئان  ناشیا  ِیطاقتلا 

رب اکیناتیرب  فراعملا  هریاد  رد  موهفم  نیا  . دوش یم  لماش  ار  دحاو  يا  هعومجم  رد  اهنآ  ِيریگراک  هب  يرکف و  ِتوافتم  ياه  متسیس  ياه 
ياه متـسیس  زا  اه  هزومآ  ِشنیزگ  ِشنُک   » ِنیبم هفـسلف  تاـیهلا و  رد  هک  هدـمآ  [« 5] نیزگهب  » يانعم هب  یناـنوی   eklektikos زا هتفرگ 

دیاقع فیلات  زا  زیامتم  موهفم ، نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  تسا . يا » هزومآ  ره  يارب  یلـصا  ِمتـسیس  ِلک  ِذاختا  نودب  يرکف  فلتخم 
ار اهنآ  نیب  ام  ياهداضت  هک  ییاج  ات  تسا  اه ـ  متـسیس  بیکرت  اـی  نداد  یتشآ  تهج  شـالت  ینعی  [6 ـ ] اهنآ ِدیحوت  هب  داقتعا  توافتم و 
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رد بتکم  نیا  [. 8] توافتم ياه  ماظن  ِنایم  نکمم  ِتاضقانت  ِتاعارم  نودب  يدنب  هقبط  کی  رگید  ترابع  هب  [7 ؛] دنک یم  اهر  هدشن  لح 
یقاحلا هک  هچنآ  زا  دـنادب  یتیماـمت  ار  دوخ  هک  یمتـسیس  ره  اریز  تسا  يرایـسب  تاـضارتعا  لـمحم  یلمع ،[ ریغ   [ ضحم رکفت  هزوح ي 
شدوخ نورد  یـساسا  صقانت  کی  داجیا  ِرطخ  راچد  کشالب  تسا  رگید  فلتخم  ياه  متـسیس  اـه ي  هزومآزا  ِیهاوخبلد [  [ هنارـسدوخ

ِیتاذ ِیگتـسیاش  وا  هک  تسا  لیلد  نیدب  لب  یـصاخ  ِلصا  ساسا  رب  افرـص  هن  فوسلیف  کی  ِندوب  ارگ  طاقتلا  تشاد  هجوت  دیاب  دوش . یم 
يارب ار  یناـمز  بلغا  یعیبـط  روط  هب  شیارگ  نیا  دـنک . یم  كرد  ار  دـنا  هدـش  هداد  طـسب  فلاـخم  نیفرط  طـسوت  هک  ار  ییاـه  هزوـمآ 
صقن ِنتخاس  راکـشآ  ای  دوخ و  ِیگزات  ِنداد  تسد  زا  لاح  رد  نیـشیپ ، هدـش ي  هداـهن  اـنب  ياـه  متـسیس  هک  دـنادیم  بساـنم  دوخِروهظ 
فرتعم هفسالف ي  زا  يرامش  يدالیم  مود  نرق  يادتبا  زا  لاثم  ناونع  هب  دنتسه . یملع  شناد  ای  یخیرات  ِطیارـش  ِرییغت  هباثم ي  هب  ناشیاه 

یتح دندوب ؛ بتاکم  رگید  زا  هاگدید  ِسابتقا  هدامآ ي  نویقاور –  ای  نایئاشم ، ینانوی ، یمداکآ  سیسات - ینالوط  بتاکم  هب  یگتسباو  هب 
ِدوخ یتح  هک  دـندرک  یم  بانتجا  یتخـس  تفـس و  یبزح  تادـهعت  زا  بلغا  دـندوب ، هاگآ  ینانوی  هفـسلف ي  مامت  رب  هک  یمور  نافوسلیف 

زا یهورگ  ِفرعم  دـناد  یم  یمان  ار  يرگ  طاـقتلا  [11] سویترئال سونگوید  باـب  نیا  رد  [. 10 [] 9] دـندوب شنتفگ  كرت  لاح  رد  ناینانوی 
هب دنتـشاد . دیدج  متـسیس  کی  تخاس  ِتهج  رت  لوقعم  ياه  هزومآ  شنیزگ  رد  یعـس  دوجوم  یفـسلف  ياهرواب  زا  هک  ناتـساب  نافوسلیف 
هک تفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  يروکیپا  یقاور و  هفـسلف ي  طـسوت  دـالیم  زا  شیپ  لوا  نرق  رد  راـب  نیتـسخن  يارب  ناوـنع  نیا  یلک  روـط 

یبان ِتقیقح  نینچ  ِفشک  نویکاکش  هچرگا  دندوب ، یلمع  تلیضف  يداش و  ِلوصح  هب  هتـسباو  بان  ِتقیقح  ِتهج  رد  ییوجتـسج  ِریگیپ 
زین دـیدج  یمداـکآ  رد  دــندوب و  سوینُدــیزوپ  [12]و  یقاور ِسویتئناــپ  فورعم  ِنارگ  طاــقتلا  ناــنوی ، هفــسلف ي  رد  دــندش . رکنم  ار 

هب هشیمه  ار  وا  يو ، هب  قـلعتم  رکفت ) زا  يا  هویـش   ) نهذ ِحرط  هک  ورـسیس ، مه ، ناـیمور  ناـیم  رد  [. 14] ایـسرال زا  ولیف  و  [ 13] سدائنراک
ِيزاس هچراپکی  ِیپ  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  هتـسناد  یطاقتلا  لماک  روطب  تخاس ، یم  نومنهر  شهاگدـید  ِباـب  رد  دـیدرت  کـش و 

کی [، 16] یقاور ِياکنـس  دعب  نرق  رد  دش و  لابند  [15] وراو طسوت  یلک  طخ  نیا  دـیآ . یم  رب  یمداکآون  یقاور و  یئاشم ، ياـه  هزومآ 
هحلاصم کی  ِتروص  هب  یطاقتلا  یمتسیس  ینانوی ، هفسلف ي  هرود ي  رخاوا  رد  داد . هئارا  ار  يرگ  طاقتلا  ِساسا  رب  اتدمع  یفسلف  متسیس 

یـسک دراد ، دوجو  سوئدال  ولیف  هب  بستنم  زین  يرگید  بتکم  کلذـعم  دوش . یم  رهاظ  ینوطالفا  فلتخم  ياه  هقرف  نایروغاثیفون و  نیب 
زا یـشنیزگ  ییاه  هزومآ  اب  ار  نآ  دومن  شـشوک  درک و  ریـسفت  يزمر  تروص  هب  ار  قیتع  دـهع  يدـالیم ، لوا  نرق  هیردنکـسا ي  رد  هک 

بهذـم اب  ینانوی  هفـسلف ي  زا  یقیفلت  کی  زین  ینانوی  ینز  هنامگ  ِلوصحم  نیرخآ  ینوطالفا ، ون  بتکم  دـنک . راگزاس  ینانوی  هفـسلف ي 
یطباور هب  ندیـسر  بتکم  نیا  قاـیتشا  دـندوب . سوـلکورپ  Iamblichusو  سوـیرفرف ، نیطوـلف ، نآ  یلـصا  ناگدـنیامن  دوـب و  یقرش 

هتفرگ راک  هب  يرکف  متـسیس  کـی  ِفرعم  نوچمه  « يرگ طاـقتلا  بتکم   » ناونع زگره  لاـح  نیااـب  [. 17] دوب ناسنا  ادـخ و  ناـیم  تسرد 
ار  éclectisme ِناونع [18] نَزوک روتکیو  مان  هب  يدنلتاکسا  ِکیزیفاتم  بتکم  ِناگتسباوزا  یکی  هسنارف ، ِمهدزون  نرق  رد  هکنیا  اتدشن 

یم يزاسزاب  مادـم  شتاضقانت  دوجو  اب  بتکم  نیا  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  . دـنک یم  ذاختا  دوخ  یفـسلف  متـسیس  يارب  یحرط  هباثم ي  هب 
- یفـسلف ِخـیرات  لوط  رد  شنیب  عون  نیا  ِیلـصا  ناگدـنیامن  تسا . زیمآ  ریقحت  یفنم و  ییانعم  ِراب  اب  یموهفم  عقاوم  رثکا  رد  هچرگا  دوش 

عضاوم هب  بوسنم  ناینوطالفا ، ون  تیونام و  ِریثات  ِتحت  ِیعیش  لاکیدار  هقرف ي  کی  دنتسه ، افـصلا  ناوخا  کشالب  زین  یمالـسا  یمکح 
ار یـشالت  یمالـسا  ِنارود  هفـسالف ي  ِمامت  ِدننام  هب  ناشیا  دـندوب . نآرق  زا  يزمر [  [ ینطاب يریـسفت  ِرگ  هظعوم  هک  هیلیعامـسا ، ِيداقتعا 
، یـسمره مولع  یتنـس ، اتبـسن  ِینوطالفاون  ِشِهن  کی  دـنتفرگ و  یپ  ناشدوخ  ِصاخ  ِشور  هب  ینانوی  هفـسلف ي  [ 19] ِنتخاس یموب  تهج 

رداق ار  ناشیا  ناتـساب ، ِدرخ  رب  هیکت  دندوب  دـقتعم  هک  ارچ  دـندومن  ذاختا  يدایز  نازیم  هب  ار  هبیرغ  موجن و  هب  طوبرم  مولع  یکیتسونگ و 
راکفا ریثات  نینچمه  يروغاثیف و  ون  یـسمره ، راکفا  زا  ینغ  یعبنم  افـصلا  ناوخا  لـئاسررد  [. 20] دزاس یم  یحو  ینطاب  ِياـنعم  ِكرد  هب 
میلاعت رابجلادبع  یضاق  يدیحوت و  نایحوبا  ياهشرازگ  ِساسا  رب  رمرک  لئوج  هک  تفای  ناوت  یمار  نیطولف  هژیو  هب  وطـسرا و  نوطالفا و 

هب ای  دـنا  ینطاب  میلاعت  يرهاظ  ِنایب  عیارـش ، اهنآ  رد  هک  سفن  يراگتـسر  ِباب  رد  ینـالقع  یقیرط  ینعیتسا  هتـسناد  یفـسلف  اـتاذ  ار  اـهنآ 
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رد [ 22] يدیحوت نایحوبا  زا  یلقن  باب  نیا  رد  [. 21] ناشراکفا حیرشت  نییبت و  ِتهجناشیا  ِبناج  زا  ینطاب  ییاه  هویش  ذاختا  رگید  ترابع 
ِتاذ رگنایب  هجو  نیرتهب  هب  دـیاش  هک  تسا  دوجوم  ناوخا  هورگ  ياضعا  زا  یکی  ۀـعافر ، نب  دـیز  هراـبرد ي  « ۀـسناؤملاو عاـتمإلا   » باـتک

ِبتکم هنوگچ  هک  تسا  فقاو  عوـضوم  نیا  هب  تسین و  بتاـکم  زا  کـی  چـیه  اـب  نیعم  يدـنویپ  يارادـیو  [: » 23] دشاب ناوخا  هفـسلف ي 
مالسا عرش  ینانوی و  هفـسلف ي  نیب  داحتا  رد  نامیا  ِلماکت  افـص ] ناوخا  ناشیا ] رظن  هب  دروآ . درگ  فانکا  فارطا و  زا  ار  شیوخ  ِصاخ 
نیسح دیـسرظنرب  هیکت  اب  لقن و  نیا  ساسا  رب  [« 24] دنتـشاگن هفـسلف  ياه  هخاش  همه ي  ردهلاسر  هاجنپ  يا ، هنیمز  شیپ  نینچ  اب  تسا و 
تروص هب  هدش و  هدرمـش  زیاج  دشاب  دیحوت  لصا  رب  ینبم  تارکفت  نیا  هک  یتروص  رد  ناگناگیب  يارآ  زا  يریگ  هرهب  مالـسا  رد  رـصن ،

ِدوخ لوق  زا  هکنانچ  هجیتن ، رد  [. 25] تسا هدش  رارکت  اهراب  مالسا  خیرات  راصعا  رد  هک  عورشم  الماک  تسا  يرما  نآ  ِندروآرد  یمالسا 
هب هشیمه  رـشب  ِعون  هک  یتمکح  ینعی  تسا ، ینادواج  درخ  يدبا و  تمکح  نآ  حیرـشت  هیجوت و  ِيروآ  درگفده  دـیآ ، یم  رب  زین  ناوخا 

سپ تسا . هدـش  رگ  هولج  لماک  وحن  هب  ناوخا  تسد  هب  نونکا  یـشومارف  تبیغ و  راغ  رد  اـفخ  زا  سپ  تسا و  هدوب  فقاو  نآ  زا  يوحن 
رد ینعی  ذـخأم  نآ  نطب  رد  هک  تسا  یقیقح  ندوب  یکی  نآ  لیلد  تسا ، هدـش  اـنب  فلتخم  حـلاصم  ذـخآم و  زا  ناـشیا  یهلا  هنیدـم  رگا 
رد هنیمز ، شیپ  نیا  هب  هجوت  اـب  [. 26] تسا هتفای  روهظ  مالـسا  ِدـیحوت  ِياول  رد  ناوخا  تسد  هب  نونکا  هدوب و  هتفهن  فلـس  ماوقا  تمکح 

رصانع هک  يا  هلوقم  نیتسخن  ینعی  تفرگ ، دهاوخ  رارق  هقادم  دروم  ناوخا  يارآ  رد  رودص  ِثحب  ادتبا  یتیگ ، ِناینب  یـسررب  ِتهج  همادا 
يداـم ناـهج  ناـینب  باـب  رد  عماـج  یهاگدـید  هب  یباـیهار  يارب  هک  تسیرورـض  هتکن  نیا  هب  تقد  هتبلا  دـنوش . یم  حرطم  نآ  رد  هـعبرا 

هب هجوتاب  اهداِئنا و  رد  نیطولف  ِدوخ  نتم  رب  هیکت  اب  هک  ارچ  تشاد  هطاـحا  رودـص  ماـظن  رب  ینتبم  ناـشیا  هیرظن ي  ِیگناـگود  رب  یتسیاـب 
ماظن اما  دـنا  یتاـهباشت  ياراد  افـصلا  ناوخاـِبناج  زا  ] یـضیف يرودـص ] ِحورطم  ماـظن  هچ  رگا  [، 27] یمداـخ هلللا  نیع  شهوژپ  هجیتـن ي 

هرگن ي ربهیوناث  ِرودص  ماظن  هک  یلاح  رد  دیوج ، یم  برقت  هفـسالفهب  حماست ، باب  زا  ییوگ  يروغاثیف ، شرگن  ساسا  رب  هیلوا  ِرودـص 
رد هعبرا  رـصانع  هرگن ي  رب  هاگدـید  ود  نیا  کـشالب  هکدـنک  یم  دـیکات  لـیوات  ییارگ و  نطاـب  حور  ربرتـشیب  تسا و  راوتـسا  ینیطولف 

ادبم تدحو  زا  یتروص  ار  تعیبط  رد  تدـحو  مالـسا ، رد  نایروغاثیف : زا  یـسات  هب  دادـعا  ثحبم  . 1 دنتفا . یم  رثوم  زین  نانآ  هشیدـنا ي 
. دنا هتسناد  نآ  نوگانوگ  ِبَعُش  رد  ینطاب  ياهدنویپ  زا  يا  هکبش  فشک  تدحو و  نیا  ِییامنزاب  نییبت و  ار  یمالسا  مولع  فده  و  یهلا ،

نیا رد  افـصلا  ناوخا  هکنانچ  تسا . هناگی  مجـسنم و  یهاگدید  زا  تعیبط  هفلتخم ي  هوجو  ِمامت  ِیـسررب  ِیپ  رد  یمالـسا  مولع  هجیتن  رد 
تهج ناش  یسانش  ناهیک  رد  و  [ 28] دنا هدوب  ییایقیسوم » یـضایر و  یـسدنه ، یمظن  اب  گنهامه  هدش ي  هدیرفآ  ِناهج   » هب دقتعم  باب 

هدرک و ینتبم  لوصا  نیا  رب  زیچ  ره  زا  شیپ  ار  ناش  يارآـهکنانچ  ؛ سروغاـثیفهب یکتم  هسدـنه  باـسح و  ِیناـفرع  ِلـیوات  تعیبط و  ِمهف 
، دحاو ادبم  دحاو و  تلع  زا  اهنآ  ندمآ  دیدپ  ثداح و  تیفیک  ملاع ، تادوجوم  مولع ، ِمامت  رد  شرگن  ماگنه  هب  هک  دنا  هتـشاد  حیرـصت 

هئارا ناققحم ، زا  یخرب  اتـسار  نیمه  رد  دـنا . هتـشاد  رظن  لوصا  نیمه  هب  ، یـسدنه نیهارب  يددـع و  ياهلاثم  هلیـسو ي  هب  نآ  ناـیب  زین  و 
« ود ، » تسا هطقن  کی »  » هک يا  هنوگ  هبدنتفرگ  رظن  رد  ناکم  ِلغاش  نوچمه  ار  دادعا  نایروغاثیف  نآ ، ساسا  رب  هک  دنا  ینییبت  هدـنهد ي 

ِیـسانشناهیک رد  راهچ ) ددـع  دارتت (  موهفم  تیمها  هک  تساجنیا  رد  [،[ 29] تسا مسج  ای  مجح  راهچ »  » تسا و حطـس  هس » ، » تسا طـخ 
کی دنوش  هتفرگ  رظن  رد  مه  اب  نوچ  هک  ناکم  رد  ییاهدحاو  ای  هطقن  زا  دـنترابع  ماسجا  مامت  هجیتن  رد  [.] 30] دوش یم  نشور  يروغاثیف 

نیتسخن لصا  ار  ددـع  دـندرک و  لقتنم  يداـم  ورملق  هب  ار  یـضایر  میهاـفم  یکیزیفاـتم  ثیح  زا  ناـشیا  هوـالعب  [. 31] دنزاس یم  ار  ددـع 
هب ات  تسا  رت  هیبش  دادعا  هب  ناهج  نیا  هک  دندوب  دقتعم  دنتشاگنا و  یتسه  ياه  هدیدپ  مامت  يروص  يدام و  تلع  ایشا و  همه ي  هخرآ ) )
یم ادـبم  ای  نیتسخن  لـصا  ار  ددـع  ناـیروغاثیف  هک  دـهد  یم  شرازگ  نینچ  ناـشیا  دـیاقع  باـب  رد  وطـسرا  [. 32] كاــخ شتآ و  بآ و 

ود ِدوجو  دراد  یم  نایب  مه  رـصن  هک  نانچنآ  نیارباـنب ، [. 33] اهنآ عاضوا  تایـصوصخ و  يانعم  هب  مه  ایـشا  هدام  ناونع  هب  مه  دـندرمش ،
يا هنوگ  هب  تسا  هداد  رارق  تالوقعم  تاسوسحم و  ملاع  نایم  یناـبدرن  هباـثم ي  هب  ار  مولع  نیا  تایـضایر ، رد  تیفیک  تیمک و  هبنج ي 

یقلت ینامـسج  ملاع  تادوجوم  ینالقع  دارفا  عاونالا و  بابرا  نوچمه  ینوطالفا و  لـُثُم  هلزنم ي  هب  دادـعا  بیترت  زین ، ناوخا  رظن  رد  هک 
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ور نیا  زا  [. 34] دنادرگ یم  زاب  تدـحو  هب  ار  ترثک  نیمه  نآ  تیفیک  هبنج ي  دـنک و  یم  ترثک  داجیا  ددـع  تیمک  هبنج ي  دوش : یم 
دلج لئاسرلا ، رد  ناشیاعدا  رب  انب  هک  ارچ  دنتخادرپ  اه  هلاسر  دروم  نیا  رد  و  دندیزرو ، رایـسب  مامتها  يددـع  ثحابم  هب  ناوخا  هک  تسا 

ناشیا [35 .«] تسا ربکا  يایمیک  لوا و  ریـسکا  یناعم و  سقطـسا  فراعم و  ادبم  تمکح و  رـصنع  مولع و  رذج  هباثم ي  هب  ددع  ملع   » لوا
باب نیا  رد  . دنتسناد یم  دوخ  ناوریپ  ِبهذم  ار  نآ  ودنتـشاد  نامیا  تسا » ددع  ِتاذ  رب  قبطنم  تاقولخم  ِتاذ  هک  يروغاثیف  ِرواب  نیا   » هب
لوا لئاسرلا ج  نامه  رد  هکنانچ  [. 36] تسا ضحم  تایضایر  ِياروام  هک  یمارتحا  دندوب ، راهچ  ددع  يارب  یصاخ  مارتحا  هب  لئاق  ناوخا 
دننام دـنا  هناگراهچ  ياه  هتـسد  هب  مسقنم  تعیبط  تادوجوم  رثکا  هک  داد  ناماس  نانچ  ار  ناهج  لاـعتم ، راـگدورپ  : » تسا هدـمآ  ص 25 

طلخ راهچ  و  كاخ ، بآ و  اوه و  شتآ و  زا  دن  ترابع  هک  رصنع  راهچ  و  يرت ، یکـشخ و  يدرـس و  یمرگ و  زا  دنترابع  هک  عبط  راهچ 
راـهچ و  هناـگراهچ ،... ياـهداب  و  هناـگراهچ ،... یلـصا  تاـهج  و  لـصف ،...  راـهچ  و  ادوس ، ارفـص و  مغلب و  نوخ و  زا  تسا  تراـبع  هک 
تمرح نینچ  کـیی  هبقع  هک  یلالدتـسا  نتفاـی  نوتن  دراـچیر  ناـیب  هب  هتبلا  ناـسنا » تاـناویح و  تاـتابن و  تازلف و  زا  دـنترابع  هک  بکرم 

هتـسد ردلیلد  نیدبادخ  بناج  زا  قولخم  ِیعیبط  ِروما  ایـشا و  ِبلغا  هک  ارچ  تسین  راوشد  دنک  نشور  صاخ  ددع  نیا  ِباب  رد  ار  يرازگ 
نیتسخن هدام ي  و  یلک ، سفن  یلک ، لقع  قلاخ ، ینعی  دوخ – ِقوف  اـم  یناـحور  ِلـصا  راـهچ  اـب  اـساسا  هک  دـندش  هئاراـهناگراهچ  ياـه 

نانچنآ درک  ریوصت  یلویه  رد  داجیا و  سفن ، رد  عارتخا و  لقع ، رد  ار  ایـشا  ادـخ  ، ساسا نیا  رب  [. 37] دنشاب راگزاس  قبطنم و  یلویه -) )
يرهوج هدرک  عادـبا  عارتخا و  رون  زا  هک  يزیچ  نیتسخن  يراب ، تاذ  ردارب  يا  نادـب  : » دـننک یم  ناعذا  لوا  دـلج  لئاسرلا  رد  ناوخا  هک 

- دـیرفایب لوا  لقع  رون  زا  ار  یلک  سفن  هاگنآ  دوش - لصاح  کی  رارکت  هب  ود  ددـع  هکنانچ  دـنیوگ - لاعف  لقع  ار  نآ  هک  طیـسب  تسا 
بترم سفن  لقع و  طسوت  هب  ار  نآ  و  دیرفایب ، یلویه  زا  ار  تافولخم  ریاس  سپـس  دوش - لصاح  ود  رب  کی  نوزفا  زا  هس  ددـع  هکنانچنآ 

يا نادب  : » دنیوگ یم  رگید  ياج  رد  و  [.« 38] دیرفایب نآ  رب  نآ ، لبق  ام  دادعا  نودزفا  هلیسو ي  هب  راهچ  زا  ار  دادعا  ریاس  هکنانچ  تخاس 
تبسن ددع و  هب  تسا  دحاو  تبـسن  دننام  تادوجوم  هب  هئانث  لج  يراب ، تبـسن  هک : دراد  دیؤم  دوخ  حور  هب  ار  ام  ار و  وت  دنوادخ  ردارب ،

راهچ تبسن  نوچ  یلویه  تبسن  ددع و  هب  تسا  هس  تبسن  دننام  تادوجوم  هب  سفن  تبـسن  ددع و  هب  تسا  ود  تبـسن  دننام  اهنآ  هب  لقع 
ون ِکلـسمهب  هجوت  یتسیاـب  افـصلا  ناوـخا  لـئاسر  هعلاـطم ي  رد  یلـصا  هتکن ي  نیطوـلف : زا  یـسات  هب  رودـص  هفـسلف ي  .2 [.« 39] تسا
هک  [ رودص تسا . صخشم  نایامن و  زین  ناشیای  هفـسلف  رد  يا  هتـسجرب  روط  هب  هک  دشاب  بتارم  هلـسلس  رودص و  نامهینعی  نآ  ینوطالفا 

رترب هک  دحاو  الوا  دشاب )...( : یم  ریز  حرش  هب  نیطولف  ِداِئنا  رد  ] تسا حالص  ِتعیبط  ضیف ، دوجو و  و  تسا ، حالص  دحاو  نآ ، زا  روظنم 
ای تعیبط  حور ، زا  رت  نییاپ  هبترم  رد  اهنآ  زا  دـعب  سفن .)  ) حور اثلاث  و  لقع ، ایناث  تسا ؛ لوقعم  ناهج  زا  رترب  لـقع و  زا  رترب  دوجو و  زا 

نیا زا  يریگ  هرهب  اب  زین  ناوخا  [. 40] تسین ینتخانش  لقع  قیرط  زا  زین  هک  تسا  هدام  نیـسپاو ، هبترم ي  رد  و  دراد ، رارق  سوسحم  ناهج 
وا زاتسا  هدوب  دنوادخ  رد  هک  یلیاضف  ضیف و  یگدنشخب و  هنوگچ  : » دنیوگ یم  دروم  نیا  رد  دیشروخ  هیبشت  ندرب  راک  هب  اب  نومـضم و 

رداص هدش ، رداص  دیشروخ  مشچ  زا  ییانشور  رون و  هک  بولـسا  کبـس و  نامه  هب  همکحلا ») بجاوب   ) تمکح ترورـض   » هلیـسو ي هب 
یلک سفن  ای  لعفنم » لقع   » نآ زا  هک  دوش ، یم  هدیمان  لاعف » ِلقع   » عطقنمان ِضیف )  ) ِرودص نیا  هدروآرف ي  نیتسخن  تسا . هدش  هضافا ) )

نوـتن راـچیر  زا  لـقن  هـب  ، يریگریثاـت نـیا  دوـجو  اـب  [«. 41] تـسا هدــش  رداـص  نیتـسخن » هداــم ي   » یلک سفن  نـیا  زا  و  هدــش ، رداــص 
، هداس اتبـسن  يراـتخاس  نیطولف  دـهد . یم  يور  دوجو  بتارم  هلـسلس ي  نیرخآ  رد  افـصلا  ناوخا  نیطولفنایمیـساسا و  يزیامتهلـصافالب 

تیفیک لوا  دـلج  هعماجلا  هلاـسرلا ي  رد  ناوخا  اـما  [42] دـنک یم  عضو  سفن »  » و لـقع »  » و قلطم » دـحاو   » ِباـب ردـنآ  بیکرت  رد  لـقاال 
شیادیپ اب  ملاع  نیاربانب  [. 43] دننک یم  ریـسفت  يروغاثیف  شور  هب  دیآ ، دیدپ  دحاو  رد  يرییغت  هکنیا  نودـب  ار ، دـحاو  زا  ددـعتم  رودـص 

یم متخ  ملاع  تاقولخم  هب  وزاغآ  قلاـخ  زا  نآ  بتارم  دوش و  یم  هتفرگ  رظن  رد  دـحاو  ددـع  زا  دادـعا  ِنایرـسنوچمه  تدـحو  زا  ترثک 
هتـسویپ هک  هناگراهچ  عیابط  کلف و  ِتعیبط  تعیبط ] یلویه / سفن / لقع / قلاخ / : تسا هدمآ  نینچ  موس  دلج  لئاسر  رد  بیترت  نیا  دوش .

رگیدـکی اب  هک  تسا  عبط  راهچ  نامه  عقاو  رد  هک  تسا  عبط  تشه  ياراد  هک  [ رـصانع کلف / مسج / تسا /[ رمقلا  تحت  ملاـع  رـصانع  هب 
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نیا تادوـجوم  کـشخ /[ مرگ و  شتآ - رت / مرگ و  اوـه - رت / درــس و  بآ - کــشخ / درــس و  نـیمز - : تـسا هتفاــی  بـیکرت  ود  هـب  ود 
يالویهِکرحم لاعف ، لقع  هطـساو ي  هب  یلک ، سفنهک  ددرگ  یم  نییبت  تروص  نیدـب  هطبار  نیا  کی  دـلج  هعماـج  لـئاسر  رد  [. 44] ملاع

و دنیرفآ ، یم  ار  هعبرا  رـصانع  بکاوک و  كالفا و  ملاع  مسج ، زا  سپـس  قلطم . مسج  ِدجوم  نآو  تسا ، قمع  ضرع و  لوط و  رد  یلوا 
ار ناویح  تابن و  نداعم و  دیلاوم ، نآ  زا  دزیمآ و  یم  یخرب  هب  ار  یخرب  دروآ و  یم  رد  تکرح  هب  رـصانع  درگ  هب  ار  كالفا  نآ  زا  سپ 
اب هک  رمق  کلف  ات  طیحم  کلف  زا  يولع : ملاع  .1 دومن : هجوت  ملاع  زا  ناوخا  هناگود ي  يدنب  میـسقت  هب  دیاب  اجنیا  رد  [. 45] دروایب دیدپ 

يوریپ هب  ناشیا  دنتسه و  یبونج  یلامـش و  هورگ  ود  هب  مسقنم  ناوخا  يارآ  رد  جورب  نیا  تسا . جوربرب  دیکات  ، راتـشون عوضوم  هب  هجوت 
هلبنس و زوث و  ـــ  قرشم تسوبی / ترارح و  شتآ و  سوق / دسا و  لمح و  دنهد : یم  هئارا  باب  نیا  رد  ار  عبرا  یتروص  فلس ، نامجنم  زا 
بآ و توح / برقع و  ناطرـس و  ـــ  برغم تبوطر / ترارح و  اوه و  ولد / نازیم و  ازوج و  ـــ  بونج تسوبی / تدورب و  كاخ و  يدج /

نآ رد  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  رب  داقتعا  نیمز . زکرم  ات  رمق  کلف  زا  داـسف  نوک و  ملاـع  : یلفـس ملاـع  .2 [. 46] لامش تبوطر / تدورب و 
یم بآ  كاـخ  و  دوش ، یم  كاـخ  بآ ، بآ و  اوه ، اوـه و  شتآ ، دـنیآ . یم  رد  رگید  یتروـص  هب  یپ  رد  یپ  هک  تسا  یتروـص  ياراد 
دوخ لصا  هب  کی  ره  و  دندرگ ، یم  درفم  زاب  و  دنوش ، یم  بّکرم  اوه  شتآ و  بآ و  كاخ و  دوش . یم  شتآ  اوه ، اوه و  بآ ، ددرگ و 
ِعون ود  رب  رمق  کلف  نود  ماسجا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  دـنیوگ . یم  داسف  نوک و  ملاع  ار  یلفـس  ملاع  ببـس  نیدـب  ددرگ و  یم  زاب 

تاتابنو تادامج  رب  لمتشم  زین  بکرم  ماسجا  دش . حیرشت  هک  تسا  كاخو  بآ  اوهو و  شتآ  نامه  طیـسب  ماسجا  دنا . بکرم  طیـسب و 
ِبابرد قوف  هاگدید  هطساوب ي  یسمره : شرگن  زا  یـسات  هب  ریغـص [ ملاع  ریبک ، ملاع   [ یئزج ناسنا  ریبک ، ِناسنا  .3 [. 47] تسا تاناویحو 
یمـسج هلزنم ي  هب  شدـیلاوم  رـصانع و  تاوامـس و  تاقبط و  كالفا و  ِمامت  اب  ملاع  ینعی  دـندیمان ، ریبک  ِناسنا  ار  ملاع  ناوخا  رودـص ،

ِءازجا عیمج  رد  دـحاو  ناسنا  سفن  نایرـس  نوچمه  تسا ؛ يراـس  مسج  نیا  يازجا  عیمج  رد  نآ ، ياوق  هک  تسا  دـحاو  یـسفن  دـحاو و 
فلوم و بکرم و  رگید ، یخرب  ِنورد  یخرب  بیکرت  هعبرا و  رصانع  بکاوک و  كالفا و  عیمج  ار ، ملاع  مسج  لک  ناشیا  [. 48] شدبلاک

کی ای  یمدآ و  کی  ای  ناویح ، کی  ِمسج  هباثم ي  هب  ملاع  کی  ِمسج  دنیوگ  یم  دنناد و  یم  یضایر  تبسن  کی  هب  رگیدکی  زا  عونصم 
ره هک  تساجنیا  زا  و  ؛] 49] یکیرـش چیه  نودب  تسا  یکی  نآ  عرتخم  عدبم و  فلوم و  هدـننک و  بیکرت  روصم و  ربدـم و  و  تسا ، رهش 

نوک و لحم  هک  یلفس  ملاع  یلک و  ناسنا  هباثم ي  هب  نامسآ  ای  يولع  ملاع  دنا . هتخاس  قبطنم  ناسنا  دوجو  زا  یشخب  اب  ار  یتسه  زا  مسق 
ره عـبط  زا  دـنم  هرهب  یئزج و  یلک و  نیاـِنایم  رقتـسم  ، رـشب عوـن  و  یئزج ، ناـسنا  نوـچمه  تـسا  هثیبـخ  هنــسح و  حاورا  جازتـما  داـسف و 
هب [ دروخ یم  هرگ  ریز  حرـش  هب  یـسمره ، ِشنیرفآ  يارآ  زا  ذوخاـم  ـالماک  هرگن ي  هب  هراـبکی  هب  ینیطوـلف  ِرودـص  هاگتـسد  نیارباـنب  . ود

ادـج ار  بآ  شتآ و  اوـه ، نـیمز ، رـصنع  راـهچ  نآ ، زا  دـیرفآ و  ار  ناـهج  نیتـسخن  هداـم ي  هدارا  ِشنک  اـب  عناـص  ]: » هصـالخ ِتروـص 
هب ادـخ  ِبناج  زا  دومن و  هدـهاشم  ار  درخ  ِشنیرفآ  تقد  هب  يو  هک  درک  قلخ  ار  یناسنا  عناـص ، داد )...(  ناـماس  ار  كـالفا  سپـس  . دومن

موتآ يابیز  ریوصت  ناسنا  رد  تعیبط   [ دش قلطم )  ) دحاو قشاع  تعیبط ، دومیپ . ارکالفا  ناسنا  سپـس  دمآ . لئانتاقولخم  همه ي  رب  يرترب 
. دوش نکاس  نآ  رد  هکدرک  وزرآ  تشگ و  تعیبط  قشاع  بآ ، رد  شیوخ  باتزاب  هدـهاشم ي  ِتقو  هب  ناسنا  و  اکیتمره 120 ،[) ) دید ار 
اب  ] ناسنا بیترت  نیدب  . باوخ سنج و  دننام  تشگ  لدـبم  نآ  ياه  تیدودـحم  يارب  يا  هدرب  هب  دـش و  یکی  تعیبط  اب  ناسنا  گنرد  یب 

روهقم اما  تاقولخم  ِمامت  رب  طلسم  و  حور ، رد  یگنادواج  ِدوجو  اب  ندب  رد  یناف  تشگ ، لدبم  ود »  » هب دش و  لال  هملک ]»  » ِنداد تسد  زا 
رد ملاع  نیا  ِيدامن  - يزمر ِلّدبت  ِنیبم  هک  ، تدحو هب  ترثک  ِتشگزاب  ِینطاب  ینافرع و  ِفده  رگید  فرط  زا  [.« 50] تشونرس ِموکحم  و 
یم روهظ  ملاع  ِتاقولخم  بتارم  هلسلس  ییاهن  هرمث ي  دمایپ و  نوچمه  ودماجنا  یم  ریغص  ملاعموهفم  ِيریگ  لکش  هب  تسا  ناسنا  دوجو 

رد ] دادـعا اب  قیبطت  رد   [ ناوخا يوس  زا  ملاع  ساسا  رب  ناسنا  مسج  ناـمتخاس  ِحیرـشت  باـب  رد  يدـنب  هتـسد  کـی  رد  هک  يروط  هب  . دـنک
هتفر مه  يور  هک  ریثا  رـصنع و  راهچ  ددع  ریاد و  ددع  نیتسخن  اب  قباطم  سح  جـنپ  زا  مراهچ  تمـسق  رد  طلخ و  راهچ  زا  موس ، تمـسق 

هیبشت رد  هتبلا  ]. تسا راتشون  عوضوم  ِتهج  هب  افرـص  مسق  ود  نیا  رب  دیکات  [ دوش یم  هدرب  مان  دنهد  یم  لیکـشت  ار  ینامـسج  ملاع  تاهما 
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رد هک  نانچنآ  تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  رصنع  راهچ  اب  قباطم  اپ  مکـش و  هنیـس و  رـس و  ، ناشیا ِبناج  زا  یلفـس  ملاع  ناسنا و  نیبیرگید 
يولع ملاع  یلفـس و  ملاع  نایم  یقارتفا  نایئاشم ، فالخ  رب  ناوخا  يارآ  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا  هدـمآ  کی  دـلج  هعماجلا  هلاسر 
هعبرا عیابط  رد  كالفا  رهوج  ِمهس  هب  لئاق  ، ملاع داحتا  یگتسویپ و  هب  داقتعا  رب  هوالع  ناوخا  یسمره  هاگدید  دننام  هب  هکلب  درادن  دوجو 

هب هجیتن  رد  . تشاد دهاوخن  یساسا  هیاپ و  موجن  ماکحا  رد  تارایس  جورب و  هب  عیابط  باستنا  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  ارچدنتسه  رصانع  اب 
مـسج کی  رثا  دـننام  هن  وا  مسج  يور  رب  تسا  ناسنا  حور  رثا  دـننام  تسا  تئیه  ملِعلـصا  هک  یلفـس  ملاع  رد  یلک  سفن  رثا  ناشیا ، لوق 

رد هچرگا  يدام -  ناهج  ناینبباب  رد  ناوخا  تشاد  هجوت  دیاب  نینچمه  افصلا : ناوخا  ِییوطـسرایهرگن  .2 رگید . یمسج  يور  رب  یجراخ 
ناهج و يونعم  فدـه  بابرد  هکمود  هلاـسرلا ج  رد  هکناـنچ  دـنوش ، یم  لـسوتم  مه  ییوطـسرا  يا  هرگن  هب  لـیثمت - هراعتـسا و  بلاـغ 

شاب هاگآ  دنا « : هداد  تبسن  جح  کسانم  هب  ار  رصنع  راهچ  نیمز و  درگ  هب  كالفا  تکرح  تسا ، ناسنا  ملاع  اب  نآ  یگتسویپ  تعیبط و 
فاوـط ِنارود  دـننام  هعبرا  رـصانِعلوحکالفاِِشدرگ  تسا و  مرح  هناـیم ي  رد  مارحلا  هللا  تیب  دـننام  هب  یتـیگزکرم  رد  هداتـسیا  ِنـیمز  هـک 

رد ناوخا  نخـس  عاونا » ... سنج و  رد  دـنریغتم  هک  تاتابن  دامج و  تاناویح ، ماسقا  ِدـجوم  ناـنآ  جازتما  و  هبعک )...( . ِدرگ  هب  ناگدـننک 
، دیشروخ هک  تسا  تکرح  یب  يا  هرک  یتسه و  ناهج  زکرم  نیمز  هکنیا  رب  ینبم  دراد  ییوطسرا  ینیب  ناهج  اب  يرایسب  تهابش  باب  نیا 

مک شیب و  همه  هک  دـشاب  یم  كاـخ  بآ و  اوه ، و  شتآ ، رـصنع  راـهچ  زا  بکرم  هرک ، نیا  دـنخرچ . یم  نآ  درگ  ناگراتـس  تاراـیس ،
ار تادوجوم  همه  ایشا و  همه ي  دوخ ، تالدبت  اب  رگیدکی و  اب  طالتخا  اب  رصنع ، راهچ  نیا  دنا . يرت  یکشخ و  امرگ ، امرس ، ریثات  تحت 

نیا نینچمه  [. 51] دننک لاغـشا  ناهج  رد  ار  ینیعم  ياج  کیره  دنـشاب و  هتـشاد  دوجو  مه  ییاهنت  هب  دنناوت  یم  یلو  دنهد . یم  لیکـشت 
هعبرا رـصانع  لوح  بکاوک  تکرح  كـالفا و  شدرگ  ملاـع ، رـصانع  يروـص  تلع  هک  تسا  هلئـسم  نیا  هب  ناوـخا  داـقتعا  نیبـم  لـیثمت 
يارآ هب  هراشا  دـیآ  یم  رب  شندوب  نیدامن  ِدوجو  اب  عوضوم ، نیا  زا  هچنانچ  و  یلعاـف ؛[ تلع  هباـثم ي  هب  تعیبط  نتفرگ  رظن  رد  اـب  [ تسا

: يریگ هجیتن  دـنوش . یم  هتفرگ  رظن  رد  ناهج  شنیرفآ  رد  يدام  تلع  نوچمه  رـصنع  راهچ  هک  تسا  هناـگراهچ  لـلع  باـب  رد  وطـسرا 
هعبرا رصانع  نآ  ِعبت  هب  تعیبط و  دروم  رد  ناوت  یم  حوضو  هب  ار  شرگن  نیاو  تس  یطاقتلا  یهاگدید  زا  مهلم  افـصلا  ناوخا  ینیب  ناهج 
رصانع اه 2 . هناگراهچ  اب  رظانتم  يروغاثیف = يدادعا  شرگن  زا  مهلم  هعبرا  رصانع  . 1 درک : يواکاو  هیزجت و  ریز  حرش  هبناشیا  يارآ  رد 
رصانع وطـسرا 3 . هعبرا ي  للع  ردزا  مهلم  ] يروص يداـم / ِتلع  هباـثم ي  هب   [ هعبرا رـصانع  ناینوطالفاون 3 . يرودـص  ِماظنزا  مهلم  هعبرا 
ِناونع هب  اه  ینیب  ناهج  نیا  رثکا  رد  هعبرا  رـصانع  دحاو  ِدرکراک  مغریلع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ینافرع  یـسمره / هاگتـسد  زا  مهلم  هعبرا 

نیاهکنانچ . تسا هیقب  زا  زیامتم  دـننک  یم  افیا  ینیب  ناهج  ره  رد  هک  یـشقن  دوش و  یم  هدـینت  اهنآ  لوح  هک  یـشرگن  یتیگ ، ِيدام  ِناـینب 
ياراد نآ  رد  اه  هدنتـسههک  نیرب  یناهج  زا  یـشان  ار  ناهج  رد  دوجومیاهزیچهک  دنریگ  یم  رارق  یتفاب  ردینوطالفاون  شرگن  رد  رـصانع 

ینوطالفا ُلثُمنوچمه  هکدـناد  یم  یحور  ياراد  مه  ار  رـصانع  زا  کیره  ینوطالفا  ِهاگدـید  رب  هیکت  اـب  دـناد و  یم  دـنا  يرتاـبیز  ِیتسه 
ود هب  ملاع  میسقت  زا  دنتسه و  ملاع  تدحو  هب  لئاق  تایعیبط  رد  هک  ینافرع  بتاکم  ای  یسمره ، بتکم  رد  لاح  نیا  اب  دنوش . یم  فیرعت 
يا هبنج  نیداـمن و  يا  هلحرم  هباـثم ي  هب  هعبرا  رـصانع  دـننک  یم  ضارعا   ] رمقلا تحت   [ داـسفلا نوک  ملاـع  و  رمقلا [ قوـف   [ کـلف ورملق 

صوصخ هب  تعیبط ، رهاوظ  زا  يریگ  هرهب  اـب  ناـسنا  هک  ددرگ  یم  فیرعت  يا  هنوگ  هب  فدـه  رد  دور و  یم  رامـش  هب  ناـهج  زا  یلیثـمت 
هب دـقتعم  رگید  ترابع  هب  ای  دـبای ، تسد  يرترب  ملاوع  هب  یجراخ ـ  يرهاظ و  رما  کی  افرـص  هن   - زمر لیثمت و و  ناونع  هب  يداـمج  داوم 

ملاـع هرگن ي  رد  ددرگ  یم  بجوـم  هکدـشاب  یم  يدوهـش  هقیرط ي  یقارـشا و  شور  هبتقیقح  هب  لوـصو  ِتـهج  ینطاـب  كولـس  ریس و 
. دـیوجب تقیقح  لها  رونم  حور  هب  لین  تهج  اهنآ  ار  یهار  یتسیاب  ناسنا  هک  دنـشاب  يرـشب  کیرات  ِسفن  هدـنیامن ي  رـصانع  شریغص ،

تهج تعیبـط [ ياتـسار  رد   [ رـصانع يارب  ار  لـیوات  شور  رگید  يا  هنوگ  هب  باـب  نیا  رد  سروغاـثیف  دادـعا  رب  ینتبم  هاگدـید  نینچمه 
یم دندیـشک و  یم  شیپ  دوخ  دـنگوس  نیرتـگرزب  ناونع  هب  ار  راـهچ [ ددـع   [ دارتـت هک  ناـنچدریگ  یم  یپ  ار  نآ  ِینطاـب  ِتقیقح  كرد 

ار نادـیواج  تعیبط  هشیر  همـشچرس و  دوخ  رد  هک  تسا  هدیـشخب  ار  سوتکارتت  ام  ناـمدود  رـس  هب  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  دـنیوگ « :
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هب رـصانع  یلیثمت  هبنج ي  اجنیا  رد  تسا . هدـش  ذاختا  رـصانع  لابق  رد  یقطنم  یبرجت و  قیرط  ییوطـسرا ، هاگدـید  رد  اما  [«. 52] تساراد
ناهج همه ي  ِناینب  هک  - يونعم ملاـع  و  تساـهنآ [ زا  یئزج  مه  هعبرا  رـصانع  هک   [ تعیبط ملاـع  نیب  هطبار ي  هدوبن و  حرطم  ناونع  چـیه 

اما دراد . راک  رس و  رهاوج  داوم و  یجراخ  تیعقاو  رهاوظ و  اب  طقف  هک  تسا  هدنام  یقاب  یملع  اهنت  هتفر ، نیب  زا  تس - ینافرع  ياه  ینیب 
یعـضوم رد  ار  شخـساپ  ناوتب  دـیاش  درک  هیجوت  ناوخا  هشیدـنا ي  رد  دـحاو  یناملا   ِ باب رد  ار  شرگن  دـنچ  نیا  تسیاـب  هنوگچ  هکنیا 

يدامن نآی  هرتسگ  رد  يزیچ  ره  دوش و  یم  هتسناد  اهدامن  زا  یباتک  تعیبط  مالـسا  رد  تسا . تعیبط  هب  مالـسا  هاگن  نآ  هک  تفای  رتنالک 
رد اهدامن  شناد  ، دنا تعیبط  ِنیدامن  یملع و  شناد  نایم  گنهامه  يا  هطبار  هب  دقتعم  یمالـسا  يامکح  رثکا  نوچ  وتـسا  نیرب  ناهج  زا 

اهنآ اب  راگرورپ  يوس  هب  شا  یناحور  رفس  رد  تسیاب  یم  ناسنا  هک  دوش  یم  هدید  تعیبط  ياهدامن  زا  یشخب  نوچمه  اه ، تیعقاو  ِتاذ 
] دهد شـشوپ  رـصانع  باب  رد  ار  وطـسرا  شرگن  لاثم  ِناونع  هب  دـناوت  یم  هک  « [ تعیبط ناهج  زا  یملع  یهاگآ   » ور نیا  زا  ددرگ . انـشآ 

هجوت یتسیاب  هتبلا  [. 53] دنک افیا  يا  هدـمع  شقن  نایـسمره [ معز  هب  [ یتسه ملاع  قیرط  زا  يونعم  رفـس  هشیدـنا ي  لیکـشت  رد  تسا  رداق 
هب ناوت  یمن  دوش  یمن  هتـشامگ  یتمه  نانآ  لح  تاضقانت و  عفر  هب  ابلاغ  شرگن  نیا  رد  تسا و  یطاقتلا  ناوخا  هاگن  هک  اـجنآ  زا  تشاد 

: افـــــــصلاناوخإ لـــــــئاسر  عباـــــــنم : دـــــــمآ . رب  ماـــــــظن  کـــــــی  رد  شرگن  راـــــــهچ  ره  ِباـــــــب  رد  یقطنم  یهیجوــــــت 
پاچ  ) سوئامیت هلاسر  موس . دـلج  راثآ : هرود  (. 1380  ) نوطالفا  http://archive.org/details/RasailIkhwanAs-safa

، تداعس لیعامـسا  (. ) لوا پاچ  ) يولع راثآ  ( . 1388) وطـسرا یمزراوخ . یماهـس  تاراشتنا  نارهت : همجرت .) یفطل ، نسحدمحم  (. ) موس
تاراشتنا نارهت : همجرت .) یفطل ، نسح  دـمحم  (. ) مود پاچ   ) اـهدائنا راـثآ : هرود  (. 1389  ) نیطولف سمره . تاراـشتنا  نارهت : همجرت .)

. زکرم رـشن  نارهت : همجرت .) رهمدار : نیدـلا  دـیدرف  (. ) مود پاچ   ) كرف یتومیت  هتـساریو  (. 1389  ) اکیتمره یمزراوخ . تکرـش  یماهس 
مالسا ناهج  رد  هفسلف  خیرات  (. 1390  ) انح يروخاف ، ملع . رشن  نارهت : لوا .) پاچ   ) یـسمره تنـس  سمره و  (. 1386  ) نیسح یسابلک ،

یمالـسا نارکفتم  رظن  (. 1359  ) نیـسح دیـس  رـصن ، یمزراوخ . تکرـش  یماهـس  تاراشتنا  نارهت : همجرت .) یتیآ ، دـمحم  (. ) مهن پاچ  )
لوا دلج  یمالسا : هفسلف  خیرات  (. 1389  ) نیسح دیس  رصن ، یمزراوخ . تکرش  یماهـس  تاراشتنا  نارهت : موس .) پاچ   ) تعیبط هرابرد ي 

تاراشتنا نارهت : مراهچ .) پاچ   ) ناـنوی ناـفوسلیف  نیتسخن  (. 1387  ) نیدلافرـش یناسارخ ، تمکح . تاراشتنا  نارهت : مراهچ .) پاـچ  )
هفـسلف خیرات و  (. 1358  ) نامثع راـکب ، ون . حرط  تاراـشتنا  نارهت : مود .) پاـچ   ) يزار میکح  (. 1384  ) زیورپ ییاـکذا ، یگنهرف . یملع 

تالاقم و (. 1383  ) هللا نیع  یمداخ ، يوضر  سدق  ناتسآ  تاراشتنا  دهشم : همجرت .) یحابصم ، اضر  دمحم  (. ) لوا پاچ   ) یمالسا مولع 
ص 46-27  دحاو . زا  ریثک  شیادیپ  یگنوگچ  هرابرد ي  افصلا  ناوخا  هیرظن  رتفد 75 : اه ، یسررب 

the Corpus Hermeticum, translated by G.R.S. Mead. Retrieved from: http://www.sacred-
texts.com/chr/herm/hermes1.htm “eclecticism” In Encyclopædia Britannica.
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/178092/eclecticism “ikhwan al safa” In

Encyclopædia Britannica. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/282610/Ikhwan-as-
Safa “eclecticism” In Encyclopædia Britannica.
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/178092/eclecticism eclecticism” In The

Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. Copyright © 2012, Columbia University Press. All
rights reserved. http://www.infoplease.com/encyclopedia/society/eclecticism-
هدکـشناد ي رنه ، شهوژپ  دـشرا  یـسانشراک  يوجـشناد  [philosophy.html http://www.iep.utm.edu/eclectic/ [1
Freeman, Kathleen.ك M.Pirdehghan@ymail.com [1]ن . زیربـت ، یمالــسا  رنه  هاگــشناد  يدربراـک ، ياـهرنه 
(1983). Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers.Harvard University Press. Retrieved from:
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سوئاـمیت هلاـسر  راـثآ : هرود  (. 1380  ) نوطـــالفا ك . http://www.sacred-texts.com/cla/app/app26.htm [2]ن .
(. مود پاچ   ) یعیبط عامس  (. 1385) وطسرا ك . 3]ن . . ] یمزراوخ یماهـس  تاراشتنا  نارهت : همجرت .) یفطل ، نسحدمحم  (. ) موس پاچ  )

تاراشتنا نارهت : همجرت .) تداعس ، لیعامسا  (. ) لوا پاچ  ) يولع راثآ  ( . 1388  ) وطسرا ون / حرط  تاراشتنا  نارهت : یفطل .) نسحدمحم  )
eclecticism [5]selective [6]syncretism [7]“eclecticism” In Encyclopædia Britannica[4 . ] سمره
[8]The Columbia Electronic Encyclopedi“eclecticism” In [9]“eclecticism” In Encyclopædia

نیرتفورعم زا  یکی  اما  دراد  دوجو  حالطصا [  [ موهفم نیازا  يریگ  هرهب  رد  یمک  هدش ي  هتخانش  ياه  لاثم  هچ  رگا  [Britannica [10
دوجوب یناردنکسا  [Potamo  ] نوماتوپطـسوت یطاـقتلا  بتکم  کـی   » دـیوگ یم  هک  تسا  سویترئـال  سونگوید  زا  باـب  نیا  رد  اـهنآ 

DiogenesLaertius[11 « ] تخاـــس دوــجوم ، ياـــه  هــقرف  هــمه ي  تادـــقتعم  ِلوــصا  زا  ار  ییا  هعوـــمجم  هــک  یـــسکدمآ 
[12]Panaetius [13]Carnaedes [14]Philo of Larissa. [15]Varro [16]Seneca
[17]http://www.iep.utm.edu/eclectic/ [18]Victor Cousin [19]naturalize [20]“ikhwan al safa” In

راثآ دراد  دوجو  افـصلا  ناوخا  هرابرد ي  هک  يذـخام  نیرت  میدـق  زا  [22  ] 13 يزار : میکح  [Encyclopædia Britannica. [21
زا یطفقلا  نبا  ار  اهنآ  هک  تسا  هدروآ  یبلاطم  تاسباقملا » « » هسناوملا عاتمالا و   » شیوخ هدمع  باتک  ود  رد  وا  تسا . يدـیحوت  نایحوبا 

دادعت افـصلا و  ناوخا  ياهرتفد  ناگدنراگن  مان  لیبق  زا  یلئاسم  دوخ  هسناوملا » عاتمالا و   » باتک رد  يدیحوت  نایحوبا  دـنک . یم  لقن  يو 
باتک هب  هجوت  اب  لئاسر  هب  طوبرم  اه  همجرت  یماـمت  [23 . ] تسا هدرک  نایب  ار  ناش  هزیگنا  فده و  نانآ و  مارم  بهذـم و  اهنآ و  لئاسر 

: ینعی تسا  مالـسا  ناهج  رد  هفـسلف  خیرات  باتک  رد  هدافتـسا  دروم  هخـسن ي  نامه  ساسا  رب  مه  نآ  یهد  سنرفر  تسا و  يروخاف  انح 
. تـسیرگید هخــسن ي  هدــمآ  راتــشون  نـیا  هـب  طوـبرم  ِعباــنم  رد  هـک  يا  هخــسن  اــما  (. 1928  ) هرهاـق عـبط  ءافــصلا ، ناوـخا  لـئاسرلا 
57 تعیبط : هرابرد ي  یمالسا  نارکفتم  رظن  [http://www.tahoordanesh.com/pageprint.php?pid=9235 [25[24]
خیرات و [28  ] 54 دحاو : زا  ریثک  شیادیپ  یگنوگچ  هرابرد ي  افـصلا  ناوخا  هیرظن  [27  ] 58 تعیبط : هرابرد ي  یمالـسا  نارکفتم  رظن  [26]

نافوسلیف نیتسخن  [29 . ] تسا رصن ص 45  هتشون ي  یمالسا  یتخانـش  ناهج  ياه  هزومآثحبم  نیا  یلـصا  عبنم  / 74 یمالسا : مولع  هفسلف 
تروـص هـب  تـسخن  دـحاو  اریز  دـنک : یم  دــییأت  سایــسیدورفا  سوردــناسکلا  [31  ] 389 یمالـسا : هفــسلف  خـیرات  [30  ] 190 ناـنوی :

219 مالسا : ناهج  رد  هفسلف  خیرات  [32 . ] نآ لابند  هب  رگید  دادـعا  هب  و  ( triada هس ( تروص  هب  سپـس  تفای و  دادتما  ( duada) ود
84 تعیبط : هرابرد ي  یمالسا  نارکفتم  رظن  [34 . ] تسا کیزیفاتم  رد  وطـسرا  زا  لقن  هب  بلطم  نیا   / 186 نانوی : نافوسلیف  نیتسخن  [33]
. لوا دـلج  لئاسرلا  [38  ] 389 یمالـسا : هفـسلف  خیرات  [37  ] 389 یمالـسا : هفـسلف  خیرات  [36  ] 219 مالـسا : ناـهج  رد  هفـسلف  خـیرات  [35]
، هعماجلا هلاسرلا  [43  ] 393 یمالسا : هفسلف  خیرات  [42  ] 393 یمالسا : هفسلف  خیرات  [41  ] 29 اهدائنا : [40  ] ج 1 ص 28 و 29 لئاسرلا ، [39]

هرابرد یمالسا  نارکفتم  رظن  [46  ] 277 ج 1 ، هعماجلا ، هلاسرلا  [45  ] 88-87 تعیبط : هرابرد ي  یمالسا  نارکفتم  رظن  [44  ] ص 236 ج 1 ،
ص 160 ج1 : لئاسرلا ، [49  ] ص 198 ج 3 ، لئاسرلا ، [48  ] 101-100: تعیبط هرابرد ي  یمالسا  نارکفتم  رظن  [47  ] 126-124 تعیبط : ي 

راثآ [51 . ] تـسا  the Corpus Hermeticum یــسمره و تنــس  سمره و  اـکیتمره ، ِباــتک  هـس  زا  هـتفرگرب  شخب  نـیا  [50]
ثحب یمالـسا  مولع  هفـسلف  خیرات و  باتک  رد  یطوسبم  روط  هب  دامن  ملع و  ثحبم  [53  ] 190 نانوی : نافوسلیف  نیتسخن  [52  ] 7-25: يولع

. تسا هدش 

رگیدکی رب  بکاوک  تبثم  ریثات 

رگیدکی رب  بکاوک  یفنم  ریثات 

مایا سحن  دعس و 
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هچرگ یلو  داد ، هئارا  ار  يرظن  ینیقی  ناوتیمن  ناسنا  یگدـنز  رب  ناگراتـس  ریثأـت  هراـبرد  یگدـنز  رب  ناگراتـس  ریثأـت  هراـبرد  مالـسا  رظن 
مولعم هدـمآ ، باب  نیا  رد  هک  یتایاور  هدـش و  لقن  نانآ  زا  هک  یتایاکح  اما  دـیآیمن ، رد  تسرد  ناسانـش  هراتـس  ياهینیب  شیپ  زا  ياهراپ 

ینامـسآ و عاضوا  نیب  طابترا  ینعی  بلطم  نیا  لـصا  سپ  دراد ، دوجو  ینیمز  ثداوح  ینامـسآ و  عاـضوا  نیب  یطاـبترا  ًـالامجا  دـنکیم 
نکمم میقس " ینا  لاقف  موجنلا  یف  ًةرظن  رظنف   " هفیرش هیآ  تسا . هدمآ  تایاور  رد  هک  نیا  رب  هوالع  دشاب ، حیحص  دناوتیم  نیمز  ثداوح 

ُهَّنِإَو (75  ) ِموُجُّنلا ِِعقاَوَِمب  ُمِْسقُأ  اَلَف  دـنراد " : تلالد  عوضوم  نیا  رب  زین  هعقاو  هروس  هفیرش 75 و75  تایآ  . دشاب هتـشاد  نآ  رب  یتلالد  تسا 
جرب هب  رمق  دورو  دـننام  تسا ، دامتعا  لباق  تسا ، حرطم  موجن  تئیه و  اب  طابترا  رد  هک  بلاـطم  زا  یخرب  (" 76  ) ٌمیِظَع َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل 

ثداوح اما  دـننکیم ، باسح  قیقد  رایـسب  یموجن  دـعاوق  اب  هک  نآ  هلباقم  ای  ياهرایـس  اب  ياهرایـس  ندـش  نراقم  اـی  نآ و  جورخ  برقع و 
جاودزا ندوب  دب  زج  هب  تسین ، اهنآ  دییأت  رد  یتیاور  ناراب و ... ندمآ  ای  ندوب  سحن  دْعَس و  دننام  دننکیم ، بترتم  نآ  رب  هک  ار  یـصاخ 

هب هجوت  یفن  هغالبلا - جـهن  هبطخ 78  تسا . اـهقف  زا  یخرب  ياوتف  دروـم  نآ  تهارک  هدـمآ و  تاـیاور  رد  هک  برقع  رد  رمق  تلاـح  رد 
يوس هب  تکرح  دصق  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یتقو  تسا : هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلوم  طسوت  سحن  دعـس و  تاعاس 
مراد بکاوک  عاضوا  زا  هک  یعالطا  اـب  ینک  تکرح  تعاـس  نیا  رد  رگا  ناـنمؤمریما ، يا  تفگ : وا  هب  شناراـی  زا  یکی  و  دومن ، جراوخ 

دنک تکرح  تعاس  نآ  رد  سک  ره  هک  ییامن  یم  ییامنهار  یتعاس  هب  ینک  یم  روصت  ایآ  دومرف : ترضح  یسرن ! يزوریپ  هب  مسرت  یم 
؟ دنک یم  هطاحا  ار  يو  ررـض  نایز و  دـیامن  تکرح  نآ  رد  هک  ره  هک  یتعاس  زا  يراد  یم  رذـحرب  و  دوش ؟ یم  رود  وا  زا  ررـض  نایز و 

عفد بولطم و  ندروآ  تسد  هب  رد  ادخ  يرای  بلط  زا  دوخ  نامگ  هب  و  هدرک ، بیذکت  ار  نآرق  دنک  قیدصت  راتفگ  نیا  رد  ار  وت  هک  نآ 
هک نآ  وت  لایخ  هب  اریز  ار ، ادخ  هن  دیامن  شیاتس  ار  وت  دنک  لمع  وت  هتفگ  هب  هک  یسک  تسا  راوازـس  وت  راتفگ  ربانب  هدش . زاین  یب  هورکم 
زا مدرم ، يا  دومرف : درک و  مدرم  هب  ور  سپـس  ییوت . هدـنام  ناما  رد  ناـیز  زا  هدرب و  تعفنم  نآ  رد  هک  هدرک  ییاـمنهار  یتعاـس  هب  ار  وا 

ییوگـشیپ تناهک و  موجن  نتخومآ  هجیتن  اریز  ایرد ، ای  یکـشخ  رد  یبای  تهج  يارب  يرازبا  ناونع  هب  رگم  دیزیهرپب  موجن  ملع  نتخومآ 
ـد. ینک تکرح  اد  ما خـ هب نـ تسا . ـم  ّنهج رد  ـر  فاک و  تسا ، ـر  فاک نوچمه  رحا  ـ ـس و  رحاس ، دننامه  نهاک  و  نهاک ، نوچ  مجنم  و  تسا ،

هجیتن لمع  هک  ات  دیامنن  عورـش  يراک  سحن  ياهخیرات  نآرد  دـیاب  و  .... دـنربکا سحن  زور  لاس 24  مامت  رد  لاـس : لوط  رد  سحن  ماـیا 
11و14  مرحم : دهد : بولطم 

1و3  رفص :
10و20  لوالا : عیبر 

2و11  لوالا : يدامج  1و18  یناثلا : عیبر 
2و4  یناثلا : يدامج 

13و15  بجر :
9و20  ناضمر : :3و4  نابعش

6و7  لاوش :
3و5  هدعقیذ :

11و12و14  مرحم : دنیوگ : یم  ربکا  سحن  اراه  خیرات  نیا  زینو  2و7  هجحیذ :
10و12و20  رفص :

10و4و20  لوالا : عیبر 
10و11و28  لوالا : يدامج  1و11و28  یناثلا : عیبر 

1و11و12  یناثلا : يدامج 
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11و12و13  بجر :
2و20و24  ناضمر : :14و20و26  نابعش

:2و 6و8  لاوش
6و8و10  هدعقیذ :

دوخ مسا  قفاوم  علاط  دیاب  صخشره  سحن : ياه  خیرات  نتخانش  رد  رگید  هدعاق  مجنپ ) باب  نیـسحلا - زنک  زا  لقن   ) 8و20و28 هجحیذ :
لمح  دیامن : راک  زا  زیهرپ  اه  خیرات  نیا  رد  هتفای و  ار 

روث  6و11و20و29و2 
ازوج  4و9و24و25و28 

ناطرس  4و13و17و28و30 
دسا  8و13و18و2و28 

هلبنس  9و13و16و21و25 
نازیم  16و17و12 

برقع  22و23و28 
سوق  4و9و13و15و24و28 

يدج  4و9و13 
ولد  17و22و24و25 

توح  12و17و23و2 
نیا رد  هک  دـیاب  نآ و  ندرک  دای  تسا  ترورـض  ار  لماع  ودـهد  یم  ناصقن  راک  رد  مه  برقع  رد  رمق  برقع : رد  رمق  ماـیا  24و29و13 

لمح  درادن . داریا  دتفا  لمع  نایم  رد  رگا  اما  دیامنن  زاغآ  ار  راک  چیه  اه  نامز 
روث   18 زور فصن  ات  زور 16  زا 

ازوج  زور 15  رخآ  ات  زور 13  فصن  زا 
ناطرس  زور 13  فصن  ات  زور 11  زا 
دسا  زور 10  رخآ  ات  زور 8  فصن  زا 

هلبنس  زور 8  فصن  ات  زور 6  زا 
نازیم  زور 5  رخآ  ات  زور 3  فصن  زا 

برقع  زور 3  فصن  ات  زور 1  زا 
سوق  هام  رخآ  ات  زور 28  زا 

يدج  زور 28  فصن  ات  زور 26  زا 
ولد  زور 26  رخآ  ات  زور 23  فصنزا 

توح  زور 23  فصن  ات  زور 21  زا 
زورون زور  زا  دنک ، عورـش  ار  یلمع  دهاوخب  هک  يزور  ره  راک  کی  عورـش  يارب  هدعاق  رتتـسملارس  زا : لقن  زور 20  رخآ  ات  زور 18  زا 

رگا تسا · . بوخ  دشاب ، لوا  هناخ  هدزاود  رد  رگا  دبایب · : ریز  لودج  رد  ار  هدنامیقاب  دـنک ؛ میـسقت  رب 36  درامشب و  زور  نآ  ات  هتـشدگ 
هدّیجلا 4  تویبلا  دنکنار . راک  نآ  دشاب ، موس  هناخ  هدزاود  رد  رگا  تسا · . ریخم  دشاب ، مود  هناخ  هدزاود  رد 
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 10
 16
 22
 28

 1 34
 7

 13
 19
 25

هطسوتملا 2  تویبلا   31
 8

 14
 20
 26

 5 32
 11
 17
 23
 29

هیّدرلا 3  تویبلا   35
 9

 15
 21
 27

 6 33
 12
 18
 24
 30

ینکب يراک  ره  تسا و  کین  ریخ و  مود  هعمج  ات  لوا  هعمج  دراد - : هعمج  راهچ  یهام  ره  اعد  يارب  کین  ماـیا  رتتـسملارس  زا : لـقن   36
نابز توادـع و  موس ، هعمج  تسا - . کین  اهنیا  دـننام  دـشاب و  يرامیب  هطیلـس و  هجلاعم  هک  يراک  رگا  مود  هعمج  تسا - . لصاح  دارم 

تاعاس هتفه و  ياهزور  یلک  روطب  تسا . کین  نتسب ) ) سفن نتسب و  باوخ  مراهچ  هعمج  دیآ - . کین  ار  نتسب  يدرـس و  تقرفو و  دنب 
زا یکی  هب  دنتـسه و  رغـصا  ربکا و  ياه  شخب  لماش  اه  نآ  ودره  هک  دـنوشیم  میـسقت  سحن  دعـس و  تمـسق  ود  هب  مادـکره  زور  هناـبش 
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هب بوسنم  تارایـس  هتفه و  ياه  زور  لاثم  ناونع  هب  تسا . بسانم  یلمع  يارب  زور ، نآ  هراتـس  هب  هجوت  اب  زور  ره  و  دـنبوسنم . تاراـیس 
: دنا نینچ  اه  نآ 

. تسا کین  یتسود  تسا و  سمـش  یهاشداپ  ربکا - دعـس  هبنـش - کی  تسا . کینار  ضغب  تسا و  لـحز  یهاـشداپ  ربکا - سحن  هبنش -

. تسا کین  نتسب  درم  تسا و  خیرم  یهاشداپ  رغصا - سحن  هبنـش - هس  تسا . کین  یلیخ  تسا و  رمق  یهاشداپ  رغـصا - دعـس  هبنـشود -
کینار یتسود  تسا و  يرتشم  یهاشداپ  ربکا - دعـس  هبنـش - جنپ  تسا . بوخو  ریخ  تسا و  دراطع  یهاشداپ  رغـصا - دعـس  هبنـشراهچ -

یکی سحنو ) دعس  تاعاس   ) زور هنابش  تاعاس  رتتسملارس  : زا لقن  تسا . کین  یتسود  تسا و  هرهز  یهاشداپ  ربکا - دعس  هعمج - تسا .
تعاس زور و  مادک  مینادب  هکنیا  ینعی  دشابیم . زور  هنابش  فلتخم  تاعاس  تخانـش  دوب  هاگآ  نآ  زا  دیاب  ملع  نیا  رد  هک  یمهم  دراوم  زا 

مییوگب تسا  رتهب  ددرگیم .  لصاح  سوکعم  هجیتن  اسب  هچ  دوشن  ماجنا  بسانم  تعاـس  ردراـک  نیا  رگاو  تسا  بساـنم  يراـک  هچ  يارب 
دنراد قلعت  يا  هرایس  هب  مادک  ره  فلتخم  تاعاس  دشابیم . تاعاس  نیا  زا  یهاگآ  ملع  نیا  هب  طوبرم  روما  ماجنا  رد  مهم  طیارش  زا  یکی 

ناتسود ضرع  هب  دیاب  ثحب  نیا  نایاپ  رد  دنتـسه . اراد  ار  دشابیم  اهنآ  هب  طوبرم  هرایـس  زا  هتفرگرب  هک  یفلتخم  تایـصوصخ  هجیتن  رد  و 
شخب رد  هک  اهنآ  صاوخ  اه و  جرب  هبـساحم  سحن و  ياـهزور  برقع و  رد  رمق  ثحبم  هتفه و  ماـیا  هارمه  هب  ار  بلطم  نیا  هک  میناـسرب 
تعاس ره  هب  طوبرم  هرایـس  اه و  نامز  نیا  تسا . طبترم  مه  اب  بلاطم  نیا  مامت  اریز  دنریگب  رظن  دم  تسا  هدش  هداد  حیـضوت  رگید  ياه 

تعاس  هیعدا  نتشون  يارب  بسانم  تاعاس  دینکیم :  هدهاشم  ریز  لودج  رد  ار 
يرتشم 

لحز 
دراطع 
سمش 

رمق 
خیرم 

لمع  هرهز 
یتسود 

توادعو  ینمشد 
دنبنابز  توهش و  نتسب 

رحسلا  لطاب  يدنب و  باوخ 
رحسلا  لطاب 

اعد  نتشون  رامیب و  افش 
دسیونن  اعد 

هتفه *****  مایا  رد  تاعاس 
زور  ّوا ل 

تشاچ  مین 
رهظ  کیدزن 

رهظ 
زامنود  نایم 
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رگید  زامن 
هبنش  زور  رخآ 

لحز 
هرهز 
خیرم 

دراطع 
هبنشکی  سمش 

سمش 
هرهز 

دراطع 
رمق 

لحز 
يرتشم 

هبنشود  خیّرم 
رمق 

لحز 

خیّرم 
هرهز 

سمش 
هبنش  هس  دراطع 

خیّرم 
هرهز 

لحز 
يرتشم 
دراطع 

هبنشراهچ  سمش 
دراطع 

رمق 
لحز 

يرتشم 
خیّرم 
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سمش 
هبنشجنپ  هرهز 

يرتشم 
خیّرم 

سمش 
دراطع 

هرهز 
رمق 

هعمج  لحز 
هرهز 
خیّرم 

رمق 
لحز 

يرتشم 
سمش فرـش  لوا  هقیقد  و 13  تعاس 2  لاـس 1389 هک  تسا . لـمح  هجرد  هدزونرد  تسا : تعاـس  لاس 24  رد  سمـشلا  فرـش  سمش 

هام  لوا  ههد  تسا . سمش  فرش  نایاپ  دادماب  هقیقد  تعاس 2.35  دعب  زور  و  تسا . 
هام  مود  ههد  جاودزا  بولق و  ریخست  قشع و  تبحم و 

هام  موس  ههد  يدنب  باوخو  نادرم  توهش  نتسب  دنب و  نابز 
تسارثوم ). رایسب  بیرخت  يارب  هامرخآ  تعاس   24) یگراوآ بیرخت و  ینمشد و  ترودک و  يدرس و  یئادج و 

نییعت يارب  دـیفم  ) هتفه ياهزور  فلتخم  تاعاس  هب  بوسنم  ياه  هراتـس  زور  هنابـش  تاـعاس  لودـج  رگید :  یلوق  يدـنه  مت  مت  : زا لـقن 
زور  یسیون :) اعد  تعاس 

زور  لّوا 
تشاچ 

لاوز 
نیشیپ  زامن 

زامن  ود  نایم 
رصع 

هبنش  زور  رخآ 
لحز 

يرتشم 
خیرم 

سمش 
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هرهز 
دراطع 

هبنشکی  رمق 
سمش 

هرهز 
دراطع 

رمق 
لحز 

يرتشم 
هبنشود  خیرم 

رمق 
لحز 

يرتشم 
خیرم 

سمش 
هرهز 

هبنش  هس  دراطع 
خیرم 

سمش 
هرهز 

دراطع 
رمق 

لحز 
هبنشراهچ  يرتشم 

دراطع 
رمق 

لحز 
يرتشم 

خیرم 
سمش 

هبنشجنپ  هرهز 
يرتشم 

خیرم 
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سمش 
هرهز 

دراطع 
رمق 

هعمج  لحز 
هرهز 

دراطع 
رمق 

لحز 
يرتشم 

خیرم 
ندـیربون و میظع و  روما  سمـش :  تاـعاس  رد  -1 هرایـسره : تایـصوصخ  نیمجنم و  لوق  هب  راـک  نتـشون و  تهج  تعاـس  نییعت  سمش 
دـشاب و شناد  باحـصا  لابقا و  اب  رمع  زارد  دوش :  دـلوتم  تعاس  نیا  رد  هک  يدـنزرف  تسبوخ و  تبحم  مسلط  يرث و  عیب و  ندیـشوپ و 
دیرخ و ون و  سابل  ندیـشوپ  ندیرب و  يارب  تسا  بوخ  یتعاس  : سمـش دنام .  نیدب  هچ  ره  يدساح و  مسلط  تک و  رح  تراجت و  دیاشن 

يرمع ياراد  دیآ  ایند  هب  تعاس  نیا  رد  هک  يدنزرف  دسح و  رش و  ياهمـسلط  ماجنا  يارب  تسین  بوخو  بوخ  تامـسلط  ماجناو  شورف 
ندروخ وراد  زین  تسکین و  ندیـشوپ  ندیرب و  رفـس و  رادید و  نتفرگ و  نوخ  ماغیپ و  رمق :  تعاس  رد  -2 دشابیم . دایز  یشناد  ینالوط و 

تسا بوخ  ندیرب  راکش و  هریغ )  تبحم و   ) تامسلط گنج و  خیرم :  تعاس  رد  باوصلاب 3- ملعا  هل  تسبوخ و ا  دنام  اهنیدب  هچنآ  و 
سینا يزیرنوخ  رد  دوش  دلوتم  تعاس  نیا  رد  هک  يدنزرف  عنم  ندیشوپ  تراجت و  رفس و  تجاح و  بلط  زین  تسا و  عنم  كولم  رادید  و 
دیاشنو دوب  كریز  رکفتم و  اناد ،  نآ  دـلوتم  بوخ و  تبحم  تامـسلط  بسک و  ریمعت و  میلعت و  دراطع :  تعاس  رد  -4 قحان ) قح   ) دوب
تاعاس رد  یناهنپ 5- ياهراک  رامیب و  هجلاعم  داسف و  راک  برح و  تالآ  دیاشن  سابل و  ندیرب  رفـس و  ریـس و  ندرک و  تماجح  دـصق و 

زین ندیشوپون  ندیربون و  میظع و  ياهراک  ماجنا  رباکا و  رادید  يزیچ و  عبتت  راک و  زاغآ  رادید و  رفـس و  لقن و  جئاوح و  بلط  يرتشم : 
داسف و راک  برح و  تلآ  یناهنپ و  ياهراک  دیاشن  و   . دشاب راگزور  هزیکاپ  حـلاص و  دوش  دـلوتم  تعاس  نیا  رد  هک  يدـنزرف  تسوکین . 

رهو ندیـشوپون  ندیربونو و  رامیب  هجلاعم  تبحم و  مسلط  جـیوزت و  هرهز :  تعاس  رد  -6 … ندرک . دساف  لمع  لغـش و  نادسفم  رادید 
مـسلط میظع و  ياهراک  يادتبا  نداد و  میلعت  هب  كدوک  دیاشن  و  دـشاب .  شیعاب  تسود و  برط  دوش  دـلوت  تعاس  نیا  رد  هک  يدـلوتم 
ندرک انب  عیب و  ینمشد و  تامـسلط و  ناهن و  ياهراک  يراکتخرد و  تعارز و  نتفرگ و  ماقم  لحز : تعاسرد  -7 اهنیا .  ریظن  يدساح و 

و يداماد )  ) ترهاصم دیاشن  دشاب و  زارد  شرمع  دشاب و  تلود  اب  دوش  دلوتم  تعاس  نآ  رد  هک  يدنزرف  يوج  ندنک  ندش و  ادخدک  و 
( باوصلاب ملعا  هلاو   ) ندیشوپ ندیربون و  برح و  تالآ  نیطالس و  كولم و  رادید  جلاعم و  تماجح و  دصق  و  رفس )  ) تکرح

ار یبلاطم  ناتیارب  سحن  دعـس و  نامه  ای  دـب  بوخ و  ياهنامز  تخانـش  دروم  رد  اج  نیا  رد  سحن  دعـس و  ياهزور  تاعاس و  تخاـنش 
زور هنابـش  فلتخم  تاـعاس  تخانـش  دوب  هاـگآ  نآ  زا  دـیاب  سحن  دعـس و  ياـهنامز  تخانـش  ملع  رد  هک  یمهم  دروـم  اـما  مهدـیم  رارق 

تسا . بسانم  يراک  هچ  يارب  نامز  تعاس و  مادک  دینادب  هکنیا  ینعی  دشابیم ،
یتـقو هک  ینعم  نیدـب  تسا . تاروذـن  هیعدا و  روما  دوـمن ، هدافتـسا  نآ  رد  عوـضوم  نیا  نتـسناد  زا  ناوـت  یم  هک  یمهم  دراوـم  زا  یکی 

دهد ماجنا  نآ  بسانم  تعاس  رد  ار  راک  نیا  رگا  دهد  یم  ماجنا  يزاین  رذن و  ای  هتشادرب و  اعد  هب  تسد  يدروم  لکشم و  يارب  یصخش 
زین شتباجا  لامتحا  مسج ) نهذ و  رب  یناهیک  ياهوترپ  ریثاـت  زا  لـصاح   ) تاـعاس نیا  رد  رتشیب  يونعم  شمارآ  یحور و  طیارـش  لیلدـب 
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 . دشابیم تاعاس  نیا  نوچو  دنچ  زا  یهاگآ  ملع ، نیا  هب  طوبرم  روما  ماجنا  رد  مهم  طیارش  زا  یکی  تسا  یهیدب  سپ  دوب . دهاوخ  رتشیب 
ود هب  مادـک  ره  زور  هنابـش  تاعاس  هتفه و  ياهزور  یلک  روطب  هک  مهدـیم  رارق  اـجنیا  رد  ار  اـهنآ  هب  بوسنم  تارایـس  هتفه و  ياـه  زور 

هتفه  ياهزور  دنبوسنم . تارایس  زا  یکی  هب  دنتسه و  رغصا  ربکا و  ياه  شخب  لماش  اهنآ  ودره  هک  دنوشیم  میسقت  سحن  دعس و  تمسق 
هرایس 

هبنش  سحن  ای  دعس 
لحز 

هبنش  کی  ربکا  سحن 
سمش 

هبنش  ود  ربکا  دعس 
رمق 

هبنش  هس  رغصا  دعس 
خیرم 

هبنش  راهچ  رغصا  سحن 
دراطع 

هبنش  جنپ  رغصا  دعس 
يرتشم 

هعمج  ربکا  دعس 
هرهز 

طوبرم هرایس  اهنامز و  اجنیا  رد  دییامن . هجوت  بلاطم  هیقب  هب  تعاس  ره  هب  طوبرم  هرایس  سحن و  دعـس و  ياهنامز  ندید  يارب  ربکا  دعس 
دنراد و قلعت  يا  هرایـس  هب  مادک  ره  فلتخم  تاعاس  هک  دینکیم  هدهاشم  اجنیا  رد  دـینکیم :  هدـهاشم  ریز  ياهلودـج  رد  ار  تعاس  ره  هب 

تعاس  دنتسه . اراد  ار  دشابیم  اهنآ  هب  طوبرم  هرایس  زا  هتفرگرب  موجن  ملع  ساسا  رب  هک  یفلتخم  تایصوصخ  هجیتن  رد 
دادماب   01

 02
 03
 04
 05

هبنش  لوا ) تعاس   ) 06
خیرم 

سمش 
هرهز 

دراطع 
رمق 

هبنش  کی  لحز 
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دراطع 
رمق 

لحز 
يرتشم 

خیرم 
هبنشود  سمش 

يرتشم 
خیرم 

سمش 
هرهز 

دراطع 
هبنش  هس  رمق 

هرهز 
دراطع 

رمق 
لحز 

يرتشم 
هبنشراهچ  خیرم 

لحز 
يرتشم 

خیرم 
سمش 

هرهز 
هبنش  جنپ  دراطع 

سمش 
هرهز 

دراطع 
رمق 

لحز 
هعمج  يرتشم 

رمق 
لحز 

يرتشم 
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خیرم 
سمش 

تعاس  هرهز 
 07
 08
 09
 10
 11

هبنش   12
يرتشم 

خیرم 
سمش 

هرهز 
دراطع 

هبنش  کی  رمق 
هرهز 

دراطع 
رمق 

لحز 
يرتشم 

هبنشود  خیرم 
لحز 

يرتشم 
خیرم 

سمش 
هرهز 

هبنش  هس  دراطع 
سمش 

هرهز 
دراطع 
لحز 

رمق 
هبنشراهچ  يرتشم 
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رمق 
لحز 

يرتشم 
خیرم 

سمش 
هبنش  جنپ  هرهز 

خیرم 
سمش 

هرهز 
دراطع 

رمق 
هعمج  لحز 

دراطع 
رمق 

لحز 
يرتشم 

خیرم 
تعاس  سمش 

 13
 14
 15
 16
 17

هبنش   18
لحز 

يرتشم 
خیرم 

سمش 
هرهز 

هبنش  کی  دراطع 
سمش 

هرهز 
دراطع 
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رمق 
لحز 

هبنشود  يرتشم 
رمق 

لحز 
يرتشم 

خیرم 
سمش 

هبنش  هس  هرهز 
خیرم 

سمش 
هرهز 

دراطع 
رمق 

هبنشراهچ  لحز 
دراطع 

رمق 
لحز 

يرتشم 
خیرم 

هبنش  جنپ  سمش 
يرتشم 

خیرم 
سمش 

هرهز 
دراطع 

هعمج  رمق 
هرهز 

دراطع 
رمق 

لحز 
يرتشم 

تعاس  خیرم 
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 19
 20
 21
 22
 23

هبنش   24
رمق 

لحز 
يرتشم 

خیرم 
سمش 

هبنش  کی  هرهز 
خیرم 

سمش 
هرهز 

دراطع 
رمق 

هبنشود  لحز 
دراطع 

رمق 
لحز 

يرتشم 
خیرم 

هبنش  هس  سمش 
يرتشم 

خیرم 
سمش 

هرهز 
دراطع 

هبنشراهچ  رمق 
هرهز 

دراطع 
رمق 
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لحز 
يرتشم 

هبنش  جنپ  خیرم 
لحز 

يرتشم 
خیرم 

سمش 
هرهز 

هعمج  دراطع 
سمش 

هرهز 
دراطع 

رمق 
لحز 

نیا رد  نینچمه  تسا و  بوخ  دادرارق  دقع  تعارز و  تراجت  تعاس  نیا  رد  تسوکین ,  یتعاس  لحز :  هرایس :  ره  تایصوصخ  يرتشم 
نیا يرتشم :  تسینالوط . رمع  تلود و  بحاص  دـیآ  ایند  هب  تعاـس  نیا  رد  هک  یـسک  دـهدیم و  بوخ  هجیتن  مسلط و ...  ماـجنا  تعاـس 

تجاح بلط  ون و  سابل  ندیرخ  ندیرب و  شورف و  دـیرخ و  ضیرم ,  رادـید  راک و  عورـش  يارب  تسا  بسانم  تسوکین و  یتعاس  تعاس 
هب تعاس  نیا  رد  تسین  هتـسیاش  دوش و  یم  راگزور  ناحلاص  ناراکوکین و  زا  دـیایب  ایند  هب  تعاـس  نیا  رد  هک  يدـنزرف  راـگدرورپ و  زا 

بوخ و  ون ,  تخر  ندیشوپ  يارب  تسا  بوخ  یتعاس  خیرم :  نداد . ماجنا  ناهنپ  فالخ و  ياهراک  نینچمه  نتفر و  دسفم  رفاک و  رادید 
. تسا دنم  هقالع  نوخ  نتخیر  هب  دیایب  ایند  هب  تعاس  نیا  رد  هک  یکدوک  تامـسلط ,  ماجنا  راکـش و  نادرم  تلود  زا  رادـید  يارب  تسین 

ماجنا يارب  تسین  بوخ  و  بوخ ,  تامـسلط  ماجنا  شورف و  دـیرخ و  ون و  ساـبل  ندیـشوپ  ندـیرب و  يارب  تسا  بوخ  یتعاـس  سمش : 
بوخ یتعاس  هرهز :  دـشابیم . دایز  یـشناد  ینالوط و  يرمع  ياراد  دـیآ  ایند  هب  تعاس  نیا  رد  هک  يدـنزرف  و  دـسح ,  رـش و  ياهمـسلط 
دلوتم تعاس  نیا  رد  هک  یـسک  ون و  سابل  ندیـشوپ  ندـیرب و  ضیرم و  زا  تداـیع  وکین و  ياـه  مسلط  ترفاـسم و  جاودزا و  يارب  تسا 

گرزب ياهراک  عورش  كدوک و  هب  نداد  شزومآ  تعاس  نیا  رد  تسین  هتـسیاش  دشاب و  یم  حیرفت  يداش و  یـشوخ و  راد  تسود  دوش 
تبحم و تفلا و  ياه  مسلط  ماجنا  نتـشون و  شزومآ و  كدوک و  هب  میلعت  يارب  تسا  بوخ  یتعاس  دراطع :  رـش . ياـه  مسلط  ماـجنا  و 

نیا رد  تسین  هتـسیاش  دوشیم و  كریز  شوهاب و  ملاع و  دـیآ  یم  ایند  هب  تعاس  نیا  رد  هک  یـسک  تاریمعت و  دـیدج و  ياـهراک  عورش 
ماغیپ يارب  تسا  یبوخ  تعاس  رمق :  رامیب . هجلاـعم  یناـهنپ و  ياـهراک  ماـجنا  ترفاـسم و  ون و  ساـبل  ندـیرب  ندرک ,  تماـجح  تعاـس 

: اهزور ناگناشن  ای  راهّنلا  بابرا  بکاوک  تاعاس  نییعت  باوص . ياهراک  ماجنا  ترفاسم و  وراد ,  ندروخ  ندرک و  تماـجح  نداتـسرف و 
زور دیـشروخ ، هبنـشکی  زور  تسا : هدـش  يراذـگمان  بکوک  نآ  مان  هب  زور  نآ  لوأ  تعاس  تسا و  بکوک  کی  هب  قلعتم  هتفه  زور  ره 

هک ار  هتفه  ياهمان  لحز ؛ هبنش  زور  هرهز ، هعمج  زور  يرتشم ، هبنـشجنپ  زور  دراطع ، هبنـشراهچ  زور  خیرم ، هبنـش  هس  زور  رمق ، هبنـشود 
هدـش سابتقا  ینانوی  ياهمان  زا  یخرب  هک  تسا  بکاوک  هب  اهزور  قلعت  نیمه  زا  هتفرگرب  زین  دـنا  هتـشاذگ  دوخ  هتفه  ياـهزور  رب  اـهیبرغ 

ریـصن هجاوخ  ار  تاـقوا  نیا  هاـم و )...  زور  ینعم  هب   Monday هبنـشود زور  دیـشروخ ، زور  ینعم  هب   Sunday هبنـشکی زور   ) تسا
 = تسا مارهب  ِنآ  هبنـش  هس  زور  رمق  زور  تسا  هبنـشود  نآو  روَخ =  تبـسن  تسا  هبنـشکی  زور  تسا : هدومرف  نایب  مظن  هب  یـسوط  نیدلا 
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يادخ هبنـش  داد  لحز =  هب  و  هعمج ، داد  ار  هرهز  ریت  دمآ  هبنـشجنپ  ار  دعـس  ریت =  بکوک  تفرگ  هبنـشراچ  تسا  مان  ارو  رم  خیرم  هکنآ 
نآ بر  بکوک  نآ  تسا و  بوسنم  یبکوک  مان  هب  زین  هتفه  ياهبـش  زا  کی  ره  بیترت  نیمه  هب  اهبـش : ناگناشن  ای  لیّللا  بابرا  ّلـجوّزع 

بکاوک بیترت  تسا . هدـش  يراذـگمان  بکوک  نآ  ماـن  هب  زین  بش  ره  لوا  تعاـس  و  تسا . رتیوق  بش  نآ  رد  شتلـالد  دوش و  یم  بش 
هبنـشجنپ بش  لـحز ، هبنـشراهچ  بش  هرهز ، هبنـش  هس  بش  يرتشم ، هبنـشود  بش  دراـطع ، هبنـشکی  بش  دـشاب : یم  نینچ  هتفه  ياـهبش 

دمآ ریت  ِنآ  هبنشکی  بش  تسا : هدومرف  نایب  مظن  هب  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  ار  تاقوا  نیا  خیرم ، هبنـش  بش  رمق ، هعمج  بش  سمش ،
هبنشراچ سانش =  هرهز  ِنآ  هبنش  هس  بش  تسا  سیبلت  هچ  اهلوق  نیا  ردنا  تسا =  سیجرب  نآ  هبنـشود  بش  دمآ  ریت  شیخّرف  لَِبق  نیز  = 

ناز خیرم  مجن  مانا =  نیزگ  يا  تسا  هبنش  بش  تسا  رمق  ِبش  دوخ  هنیدآ  بش  تسا =  روَخ  ِنآ  هبنشجنپ  بش  سپ  سایق  هب  لحز  بش 
هطوبرم تاعاس  رد  بکوک  ره  هب  طوبرم  روما  ماجنا  هک  تسا ، هعبـس  بکاوک  زا  یکی  اب  طبترم  بش  ای  زور و  زا  تعاس  ره  مادم  تسوا 

نآ تاعاس  رد  یبکوک  بسانت  تیاعر  اب  میدرک ، تیاعر  ارنآ  بش  زور و  یبکوک  بسانت  يراک  يارب  رگا  تسا ، رتبیـسآ  مک  اـی  رتقفوم 
ناگناشن اـی  تاـعاّسلا  باـبرا  دـشاب . یم  بش  اـی  زور و  ناـمه  بکوک  ماـن  هب  بش  اـی  زور و  ره  تعاـس  نیلوا  میریگ . یم  يرتهب  هجیتن 

زا میکح  دـشاب  هدرک  تبـسن =  ودـب  ار  زور  بش و  نآ  هک  بکوـک  نآ  ِنآ  زا  دـشاب  هـک  ناد  بـش =  زور و ز  نـیلوا ز  تعاـس  تاـعاس 
هلمج هب  نک  نیمه  رب  ساـسا =  سانـش  نیمه  ار  موسرم  وا  تعاـس  تسا  تعاـس  نیمّیود  ورف =  تسوا  زأـک  یبکوک  رگد  نآ  تمکح و 

مایا هتفه  یلایل  مایا و  رد  بکاوک  تاعاس  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  سایق 
تاعاس 

هبنشکی زور 
هبنشجنپ  بش 

هبنشود زور 
هعمج  بش 

هبنش هس  زور 
هبنش  بش 

هبنشراهچ زور 
هبنشکی  بش 

هبنش جنپ  زور 
هبنشود  بش 

هعمج زور 
هبنش  هس  بش 

هبنش زور 
لوا  هبنشراهچ  بش 

سمش 
رمق 

خیرم 
دراطع 
يرتشم 
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هرهز 
مود  لحز 

هرهز 
لحز 

سمش 
رمق 

خیرم 
دراطع 

موس  يرتشم 
دراطع 
يرتشم 

هرهز 
لحز 

سمش 
رمق 

مراهچ  خیرم 
رمق 

خیرم 
دراطع 
يرتشم 

هرهز 
لحز 

مجنپ  سمش 
لحز 

سمش 
رمق 

خیرم 
دراطع 
يرتشم 

مشش  هرهز 
يرتشم 

هرهز 
لحز 
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سمش 
رمق 

خیرم 
متفه  دراطع 

خیرم 
دراطع 
يرتشم 

هرهز 
لحز 

سمش 
متشه  رمق 

سمش 
رمق 

خیرم 
دراطع 
يرتشم 

هرهز 
مهن  لحز 

هرهز 
لحز 

سمش 
رمق 

خیرم 
دراطع 

مهد  يرتشم 
دراطع 
يرتشم 

هرهز 
لحز 

سمش 
رمق 

مهدزای  خیرم 
رمق 
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خیرم 
دراطع 
يرتشم 

هرهز 
لحز 

مهدزاود  سمش 
لحز 

سمش 
رمق 

خیرم 
دراطع 
يرتشم 

زور زا  بش و  زا  کی  ره  رد  شدادعت  دنج  ره  هک  هدوب  هجوعم  تاعاس  بکاوک  تاعاس  عوضوم  رد  حلطـصم  تاعاس  مهم : رکذـت  هرهز 
هک هیوتـسم  تاعاس  اب  دیابن  و  دوش ، یم  دایز  مک و  یئایفارغج  تیعقوم  لصف و  بسح  رب  هقیقد  رظن  زا  شرادقم  یلو  دشاب ، یم  ددـع   12
مود تعاس  الثم  یکلف  حالطصا  هک  دوش  تقد  نینچمه  دوشب ، هابتشا  تسا  هرمزور  روما  هدافتسا  دروم  هدوب و  ناسکی  هراومه  شا  هزادنا 

تعاس زا  دعب  مود  تعاس  اذلف  دوش ، یم  عورش  یلبق  تعاس  ندش  لماک  زا  دعب  تعاس  ره  تسا ، توافتم  ود ؛ تعاس  هنایماع  حالطصا  اب 
هدافتسا هک  یمسر  يداد و  رارق  تعاس  اب  بکاوک  تاعاس  بکاوک : تاعاس  هبساحم  هوحن  دوش . یم  عورش  لوا  تعاس  زا  دعب  هدوبن و   2

هب تعاس  ره  رادقم  هدرک و  رب 12  میسقت  ار  نامز  رادقم  نیا  هدرک  هبـساحم  ار  باتفآ  بورغ  ات  باتفآ  عولط  زا  تسا . توافتم  مینک  یم 
زین بش  رد  بکاوک  تاعاس  میوش  یم  مود  تعاس  دراو  تسا و  لوا  تعاس  درذـگب  باتفآ  عولط  زا  هک  نآ  هزادـنا  هب  دـیآ و  یم  تسد 

ره لوط  هدرک و  میسقت  رب 12  ار  رادـقم  نیا  هدرک و  باسح  ار  باتفآ  عولط  ات  باتفآ  بورغ  زا  نامز  رادـقم  دوش  یم  باسح  روطنیمه 
هبنشود زور  کی  رد  رگا  لاثم  ناونع  هب  تسا . بورغ  ماکنه  زا  بکاوک  تعاس  کی  هزادنا  هب  بش  لوا  تعاس  دیآ  یم  تسد  هب  تعاس 

نیا تعاس  دوش 11  یم  بورغ  ات  باـتفآ  عولط  زا  زور  لوط  رادـقم  دـنک  بورغ  رـصع  تعاس 6:00  دـنک و  عولط  تعاس 7:00  باتفآ 
هک زور  نیا  لوا  تعاـس  سب  هقیقد  دوش 55  یم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  زور  بکاوک  تعاـس  ره  لوـط  مینک  یم  میـسقت  رب 12  ار  رادقم 

ینعی مود  تعاـس  هقیقد  تعاس 8:50  اـت  هقیقد  تعاـس 7:55  زا  هقیقد . ات 7:55  تعاـس 7  زا  دوش  یم  تسا  رمق  تعاـس  تسا و  هبنـشود 
باتفآ عولط  زور  ره  رد  بیترت  نیدـب  دوش . یم  باسح  باتفآ  بورغ  ماگنه  زا  بش  تاـعاس  يارب  بیترت  نیمه  هب  تسا  لـحز  تعاـس 

رصع زامن  تسا و  زور  ره  متفه  تعاس  يادتبا  اقیقد  رهظ  ناذا  مراهچ و  تعاس  يادتبا  یحـض ) ) تشاچ تقو  تسا و  لوا  تعاس  يادتبا 
بکاوک تاعاس  دشاب . یم  بش  متفه  تعاس  يادتبا  یعرش  بش  همین  تسا و  بش  لوا  تعاس  يادتبا  برغم  زامن  مهد و  تعاس  يادتبا 

رارکت بیترت  نیا  هرابود  نآ  زا  دعب  خیرم و  يرتشم ، لحز ، رمق ، دراطع ، هرهز ، سمش ، دنتسه : بیترت  نیدب  هبنـشکی  زور  لوا  تعاس  زا 
هک نآ  دـعب  تعاس  دوش و  یم  خـیرم  هبنـشکی  بش  تعاس  نیرخآ  هک  دـعب  هتفه  هبنـشکی  ات  دنتـسه  مه  لابند  هب  تاعاس  نیا  دوش و  یم 
رب دراد  تلالد  سمش  سمش : تعاس  بکاوک 1 - تاعاس  تارایتخا  تالالد و  تسا . سمش  تعاس  دوش  یم  حبص  هبنشکی  باتفآ  عولط 

كرابم و سمـش  تعاس  ندرک . ادیپ  دومن  ندرک و  هولج  رب  دراد  تلالد  تسا  ملاع  هدـنهد  رون  نوچ  ریثأت و  هطلـس و  بحاص  صاخـشا 
رد لاوحا و  شرازگ  دراد ، ینورد  سفن  هب  دامتعا  یقیقح و  رادتقا  تیصخش و  تابث  هب  زاین  هک  تسا  ییاهراک  زا  هتسد  نآ  يارب  دعاسم 

تیامح و تساوخرد  ذفنتم و  مهم و  صاخشا  اب  تاقالم  یمسر و  مهم  مسارم  تاعامتجا و  هب  نتفر  تالکـشم ، اهفعـض و  موزل  تروص 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1177 

http://www.ghaemiyeh.com


هراجاو شورف  دیرخ و  یلام  ياهدادرارق  ماجنا  دزمتـسد ، قوقح و  شیازفا  ای  هبتر  ياقترا  تیعقوم ، شیازفا  زین  و  ینابیتشپ ،  تدعاسم و 
يامرفراک ریدم و  ای  ردپ  ای  رهوش  زا  تساوخرد  دراد ، يروابدوخ  تعاجش و  هب  زاین  هک  ییاهمیمـصت  لاصفنا و  ای  اهتیقفوم و  غیلبت  زین  و 

: هرهز تعاس  - 2 دـیدج . ياـه  هژورپ  عورـش  لومعم و  زا  رتارف  صاـخ و  ءارآ  راـشتنا  تاـعارتخا و  تبث  یتـموکح ، لوؤسم  اـی  یلغش و 
نامز ندـش . جودزم  يارب  هتبلا  نتـشاذگرارق و  یفطاع و  طباور  اصوصخ  یئانـشآ  عونره  يارب  كرابم  هدـنخرف و  تسا و  دعـس  یتعاـس 

دـید و یـسورع , دـقع و  مسارم  یعامتجا  ياـهیروادرگ  اـهینامهم , نشج . يرازگرب  حـیرفت و  یناـمداش و  , یمرگرـس عونره  يارب  بوخ 
زا ریگ  سنا  هناتـسود و  شخب , تذـل  ياهتیلاعف  یعامتجا . هنادـنمرنه و  تیقفوم  رنه . ياه  يرلاگ  شیاـمن و  رتاـئت و  هب  نتفر  اهدـیدزاب ,

. نانز زا  نتـساوخ  تدـعاسم  یئابیز و  ياـهنامرد  یتحار . لـئاسو  ساـبل و  هیدـه , دـیرخ  تـالارویز . ندرک  ناـهنپ  اـهیزاون , کـت  هلمج 
هرهز دوش . رادـیدپ  هدروخ  تسکـش  طباور  ندـنادرگزاب  هحلاصم و  يارب  یتصرف  تسا  نکمم  هتفاـی و  شیازفا  هفرطود  ياـه  يدردـمه 
ماجنا يارب  تعاس  نیا  دنکیم . کمک  قالخ  نامدرم  رگید  نارگیزاب و  ناناد , یقیـسوم  نادنمرنه , هب  دهد و  یم  شیازفا  ار  ءاقلا  ماهلا و 
يرکف تیلاعف  عون  ره  يارب  دـعاسم  نامز  دراطع : تعاس  - 3 تسین . بوخ  دهاوخ  یم  هداعلا  قوف  تقد  هک  ییاهراک  یتابـساحم و  روما 
یکریز دراطع  تسا . طبترم  تاعالطا  دـنیارف  شزادرپ و  اب  هک  يزیچره  يارب  نینچمه  نداد و  ناحتما  ای  سیردـت  قیقحت , , هعلاطم لماش 

یبوخ تعاس  دراطع  تعاس  دـنک . یم  قیوشت  ار  نادزد  روطنیمه  نارجات و  دـهد . یم  شیازفا  ار  يواکجنک  سح  راکتبا و  یتسدربز , و 
، اه هدـیا  ندرک  طبترم  ای  تفرـشیپ  يارب  یتاسلج  ینفلت , ياهـسامت  يراک ، مهم  ياه  هماـن  شرازگ , اـی  هماـن  نتـشون  رفـس , عورـش  يارب 

یئاهتیلاعف هرمزور و  ياهتیلاعف  نتـشاذگ ; بوخ  ریثات  ناکدوک , تیقفوم  اب  بسانم  دـشاب . یم  كرادـم  نداتـسرف  ندرکرارقرب و  طابترا 
یلغش ياهتساوخرد  ترفاسم , تیرومام , هرمزور , دیرخ  شورف , دیرخ ، يریگدای , سیردت , دننام  دنتـسه  راکـشآ  تاطابترا  دنمزاین  هک 
هدـعو کی   ) ندروخ اذـغ  يزپشآ , يارب  دـعاسم  نامز  رمق : تعاـس  - 4 ناراکمه . ناگیاسمه و  زا  نتـساوخ  تدـعاسم  تاـبحاصم و  و 

ياه هچب  نانز , اب  نتشادراک  رـس و  يارب  تسا  یتعاس  رمق  تعاس  لزنم . يرادهگن  ظفح و  ندرک , تفاظن  ندیـشکوتا , نتـشاد ,) یئاذغ 
لزنم كرت  نامز   ) نتفر تـالیطعت  هب  ندرک و  تحایـس  یئاـجباج , اـی  لزنم  دـیرخ  , یتسردـنت يدوبهب و  یگداوناـخ  طـباور  کـچوک و 

. دـنمراک مادختـسا  ییاذـغ . تالوصحم  تشک  هدـشمگ . ءایـشا  ای  دارفا  ندرکادـیپ  ندرکورزر . رکفت ,) تدابع و   ) هبقارم زاورپ ,) نامزای 
تـسا بسانم  رمق  تعاسرد  تاساسحا  هب  هتـسباو  تسا و  رییغت  لباق  هک  يزیچ  ره  نادنمراک . نز ,) ) رـسمه ردام , زا  نتـساوخ  تدعاسم 

یم ماجنا  زور  هب  زور  هک  دـینک  بلج  یئاـهزیچ  هب  ار  دوخ  هجوت  دـشابن . مهم  ياـهزیچ  عورـش  يارب  یبوخ  ناـمز  تسا  نکمم  نیارباـنب 
یلوصا زکرمت و  يرابدربو , مظن  دـنراد , زاین  هجوت  لباق  نامز  هب  هک  یئاهتیلاعف  زا  هتـسد  نآ  يارب  تسا  ینامز  لحز : تعاـس  - 5 دنوش .

هک ارچ  دـینکن  زاغا  ار  ترفاسم  زین  دـینکن و  ضرق  لوپ  تعاس  نیا  رد  كالما . نیمز و  اب  نتـشادراکورس  نینچمه  ,و  ندـشوگتفگ دراو 
نیکـست يارب  برجم  غلاـب و  يدرف  زا  نتــساوخ  یئاـمنهار  يارب  دـعاسم  ناـمز  کـی  دـشاب . يدـیما  اـن  ریخاـت و  ودره  رد  تـسا  نـکمم 

ندـش هریچ  دـب , تاداع  زا  ندـشاهر  يارب  يور و  هنایم  لادـتعا و  هنزور  رد  اهزیچ  كرد  نتـسیرگن و  يارب  یناسفن , قیمع و  تاساسحا 
ياهزیچ ندرکرقتسم  ندرک و  يزیر  یپ  تدم , ینالوط  ياه  هژورپ  ریگتخس , مدرم  رب  ندشزوریپ  تخس و  فیاظو  رد  تیقفوم  عناومرب ,

. ریگتخس دارفا  ای  نایانشآ ) هن   ) اهرتگرزب زا  ندرک  بلط  تدعاسم  تاریمعت . ماجنا  دیدش , نمزم و  ياهیرامیب  نامرد  یگشیمه , ماوداب و 
یباـیماک تورث و  رب  هـک  یئاـهتیلاعف  اـصوصخ  اـهتیلاعف  روـما و  رثـکا  يارب  بساـنم  ناـمز  تساـهتعاس  نیرتدعــس  يرتـشم : تعاــس  - 6

دبای تسد  يرترب  هبرجت و  زا  يدیدج  حطس  هب  ات  دنکیم  کمک  صخـش  يرکف  ياه  قفا  نداد  تعـسو  هب  يرتشم  دنا . هدش  يراذگفده 
عورش دنمدرخ , رگناوت و  دارفا  زا  نتساوخ  تروشم  کمک و  یمومع , ياه  يروادرگ  يارب  یبوخ  نامز  تفرشیپ . يوس  هب  نتفاتـش  يارب 
ضرق نتفرگ , ضرق   ) یلام روما  ینیب , کین  يدنمدرخ و  يارب  تعاس  نیرتهب  دشاب . یم  یبهذم  تافیرشت  یفسلف و  تاثحابم  رفس , کی 

تروشم یئامنهار و  دنتـسه ; قاـیتشا  تیدـج و  مزلتـسم  هک  یئاـهتیلاعف  ندـش .) هدـنرب  ندروآ , تسدـب  ندرک , يراذـگ  هیامرـس  نداد ,
, ناـیامنهار یئاد , وـمع , هلاـخ , هـمع , گرزبرداـم , گرزبردـپ و  زا  نتـساوخ  تدـعاسم  تارجاـشم . ندرک  باـسح  هیفـصت  نتـساوخ ,
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. تسا گنج  تعاس  و  يژرنا , نتفای  شیازفا  نامز  خـیرم : تعاـس  - 7 میجنت .) ناملاع  ) نیمجنم اهرادـباسح , الکو , ملع ، لها   ) نارواشم
ياهـشالت ندرک و  کسیر  یئوجارجام و  يروالد , تعاجـش و  تأرج ، مدق , تابث  دـنمزاین  هک  اهتیلاعف  زا  هتـسد  نآ  يارب  دـعاسم  نامز 

زا ات  تسا  مزال  طایتحا  اـما  دـنراد , راکورـس  زیت  رازبا  شتآ و  اـب  هک  یئاـهراک  عاونا  نیرمت , شزرو , يارب  تسا  بوخ  دنتـسه . یکیزیف 
نکمم زین  ترفن  هرجاشم و  دـننام  داـضتم  ياـهتلاح  عوقو  اـما  دـبای  یم  شیازفا  یـسنج  تـالیامت  دوش . يریگولج  تحارج  یگتخوس و 

ندش هدیـشک  تباقر  هب  ای  نانمـشد  هب  هلمح  يدج و  رثؤم و  مادـقا  اب  ندـش  قفوم  یهاوخ و  داد  يارب  بوخ  یتعاس  خـیرم  تعاس  تسا .
بـسانم تاطابترا  یفطاع و  روما  يارب  دـتفا و  یم  قاـفتا  تعاـس  نیا  رد  اـهجارخا  اـهعازن ، تارجاـشم و  اـهیریگرد و  زا  يرایـسب  تسا .

بسانم تقو  نیا  رد  یفطاع  تامادقا  عورـش  يراذگ و  هیاپ  دناسر و  یم  بیـسآ  تدوم  تبحم و  يارب  ماگنه  نیا  هکنیا  ینعم  هب  تسین ،
ظفح يارب  هکلب  دـنک ، یم  دـیدشت  ار  تقو  نیا  هنیمز  رد  دوجوم  لکـشم  درـس  راتفر  هتـشادن و  یفطاع  راـتفر  ـالک  هکنیا  هن  یلو  تسین ،

. دنک ناربج  یفطاع  راتفر  اب  ار  تقو  نیا  رد  یفنم  هنیمز  نیا  هک  تسا  مزال  لبق ؛ زا  دوجوم  طباور  تاطابترا و 

برقع رد  رمق 

یتقو و  تسا ) برقع  رد  رمق  ) دش برقع  دراو  رمق  دنیوگیم  دسر ، یم  برقع  جرب  هب  نیمز ، رود  هب  دوخ  شخرچ  رد  هام  هرک  هک  یتقو 
هب رمق  نابآ ) مهدزای   ) هتشذگ بش  تعاس 21:09  سراف ، شرازگ  هب  دش . جراخ  برقع  زا  رمق  دنیوگیم  دوشیم ، جراخ  برقع  جرب  زا 
رب یماکحا  هچ  تسیچ و  برقع » رد  رمق   » اما دوشیم . جراخ  نآ  زا  نابآ  مهدزناپ  هبنشراهچ  زور  تعاس 22:06  دش و  دراو  برقع  جرب 

، نآ ماـکحا  و  برقع » رد  رمق   » یتـسیچ هلأـسم  هراـبرد  نارهت  هاگــشناد  سردـم  ناوجدـحاو  دـیحو  مالــسالاتجح  تـسا ؟ بترتـم  نآ 
ینعی برقع  زا  دارم  هاــم و  هرک  ینعی  رمق »  » زا دارم  هــچ ؟ ینعی  برقع » رد  رمق  . » 1 تسا : هتـشاذگ  سراف  رایتخا  رد  هتـشون و  یتشاددای 

« برقع  » یکلف تروص  لباقم  هام  هرک  ای  دریگ  رارق  برقع »  » جرب رد  هاـم  هرک  هک  تسا  نیا  روظنم  و  برقع ،» تروص   » اـی برقع » جرب  »
اعومجم 360 دوش و  یم  هجرد  کی 30  ره  هک  مسق  هدزاود  هب  ار  نامسآ  رد  جوربلاةریاد  نادنمـشناد ، هکنیا ؛ حیـضوت  دشاب . هتفرگ  رارق 
هب اههراتـس و  زا  یخرب  یجرب »  » ره رد  نوـچ  دـنا . هدـیمان  جرب »  » ار مـسق  ره  نارتـخا  تارادـم  رد  و  دـنا ، هدوـمن  شخب  دوـشیم ، هـجرد 
دنا هدمآ  درگ  دناتباث ) دننام  دننکیم و  تکرح  هتسهآ  رایسب  نیمز ، هب  تبـسن  نوچ  تسا  یبسن  تباث  بکاوک  دارم ،  ) تباوث حالطـصا 

و لمح »  » اهنآ لوا  هک  دـنا  هدـیمان  روناج  نآ  تروص  مان  هب  ار  جرب »  » نآ دوب ، هتفر  ریوصت  یناروناج  تروص  اـهنآ  عاـمتجا  تئیه  زا  هک 
ّیح ال لیلهت  رد  حـیبست و  رد  هلمج  رـس /  دـندروآ  رب  قرـشم  زا  هک  مدـید  اهجرب  هدـش : هتفگ  مظن  هب  هکناـنچ  تسا ؛ توح »  » اـهنآ رخآ 
هک دوشیم  هظحـالم  توح  ولد و  يدـج و  سوق و  برقع  نازیم و  هلبنـس  دـسا /  ناطرـس و  ءازوج و  نوچ  روث  نوچ  لـمح  نوچ  تومی 
هک تسا  برقع »  » جرب اهجرب ، زا  یکی  دنراد و  یمان  دوشیم  هدید  جرب »  » نآ رد  هک  ییاههراتس  رطاخ  هب  کی  ره  دنتسه و  ات  اهجرب 12 

جرب . 2 چوق / ) : ) لـمح جرب  . 1 زا : تسا  ترابع  یناعم )  ) اب جوربلاةرئاد  هناگ  هدزاود  ياـهجرب  ماـن  سپ  تساـه . جرب  نیا  زا  متـشه  جرب 
: نازیم جرب  . 7 هشوخ / ) : ) هلبنس جرب  . 6 ریش / ) : ) دسا جرب  . 5 گنچرخ / ) : ) ناطرس جرب  . 4 رکیپود / ) : ) ءازوج جرب  . 3 رن / ) واگ  : ) روث
: توح جرب  . 12 شک / ) بآ  : ) ولد جرب  . 11 رن / ) هلاغزب  : ) يدج جرب  . 10 نامک / ) :) سوق جرب  . 9 مدژک / ) : ) برقع جرب  . 8 وزارت / ) )
، دنـسانشب ار  جورب  روـص  هک  یناـسک  دراد . ار  تروـص  مکح  دـنا  هتفگ  ناگراتـس  زا  یخرب  عاـمتجا  زا  هاـم  يارب  هک  یلزاـنم  و  یهاـم ) )

یم رد  یبوخ  هب  ار  برقع  تروص  هام و  نایم  هلـصاف  دننک ، هاگن  هام  هب  بش  نوچ  تسا ، هدـش  دراو  برقع »  » جرب رد  رمق »  » هک یماگنه 
! دـخرچ یم  نیمز  رود  لماک  روط  هب  راب  کی  تسا -  زور  دودـح 29�5  هک  يرمق -  هام  کی  لوط  رد  هام  هرک  هداس ، ترابع  هب  دـنبای .
، لمح  ) هدـش باختنا  یکلف  تروص  هدزاود  نیا  زا  کی  ره  يارب  زین  ییاه  جرب  هدـش و  میـسقت  تمـسق  هدزاود  هب  لـماک ، رود  کـی  نیا 
اب بساـنتم  هناـگ ، هدزاود  ياـه  ماـن  نیا  زا  کـی  ره  و  توح ) ولد و  يدـج ، سوق ، برقع ، نازیم ، هلبنـس ، دـسا ، ناطرـس ، ءازوج ، روـث ،

جرب هب  نیمز ، رود  هب  دوخ  شخرچ  رد  هام  هرک  هک  یتقو  اذـل  تسا . اهنآ  لـباقم  رد  هاـم  هک  تسا  یتسدرود  ياـه  هراتـس  یکلف  تروص 
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برقع زا  رمق  دنیوگیم  دوشیم  جراخ  برقع  جرب  زا  یتقو  و  تسا ) برقع  رد  رمق   ) دـش برقع  دراو  رمق  دـنیوگیم  دـسر ، یم  برقع 
( مارح هن   ) هورکم دروـم  دـنچ  مک  تسد  تـسا ، برقع  رد  رمق  یتـقو  یهقف ، ياـهباتک  رد  برقع  رد  رمق  یهقف  ماـکحا  . 2 دش . جراخ 

هتشون عیارش  رد  ققحم  لاثم : ناونع  هب  رفس . يرگید  و  هفطن ،) داقعنا   ) ندش رادهچب  يارب  مادقا  مود  حاکن ، دقع  یکی  تسا . هدش  هتـسناد 
. تسا هورکم  تسا  برقع  رد  رمق  هک  یلاح  رد  یکیدزن ) اـی   ) حاـکن دـقع  جاودزا و  برقعلا » یف  رمقلا  حاـکنلا و  عاـقیإ  هرکی  و  : » تسا
، رهاوج بحاص  یناث ، دیهش  لوا ، دیهـش  همالع ، دننام  رگید  گرزب  ياهقف  ص 211 ) ج2 ، مارحلا ، لالحلا و  لئاسم  یف  مالسإلا  عئارـش  )

عئارش حیقنت  یلإ  ماهفألا  کلاسم  ص 173 ؛  ۀیمامإلا ، هقف  یف  ۀیقـشمدلا  ۀعمللا  دینک : هاگن  . ) دناهدرک هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  يدزی  دـیس 
رد هک  تسا  یتایاور  ای  تیاور  تهارک ، تلع  هلأسم  نیا  لـیلد  ص 799 )  ج2 ، يدزیلا ،) دیسلل   ) یقثولا ةورعلا  21 ؛  ص ، ج7 ، مالسإلا ،

هعیـشلا لئاسو  یفاو و  راونـالاراحب ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  یفاـک ، دـننام  یثیدـح  ربتعم  بتک  رد  تاـیاور  نیا  تسا . هدـش  دراو  هراـب  نیا 
یتقو رد  ینعی  ینـسحلا ؛» ری  مل  برقعلا  یف  رمقلا  جّوزت و  وأ  رفاس  نم  : » هک تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  تسا . دوجوم 

هرضحیال نم  ج 8 ص 275 ؛  یفاک ، دینک : هاگن  . ) دنیبن ییوکین  دـیامن ، حاکن  دـقع  ای  دـنک  ترفاسم  سک  ره  تسا ، برقع  رد  رمق  هک 
ج 12 ص 354) یفاو ، ج 100 ص 268 ؛ راونالاراحب ، ج 11 ص 367 ؛  هعیشلا ، لئاسو  ج 7 ص 407 ؛ بیذهت ، ج 2 ص 267 ؛ هیقفلا ،

تیب لها  زا  هچنآ  یملع  قیقد  هتکن  دـناهدرک . لـقن  یثیدـح  ربتعم  ياـهباتک  رثکا  ار  نیا  هب  هیبش  تیاور و  نیا  هک  دـییامرفیم  هظحـالم 
دراو برقع  رد  رمق  ماگنه  رفس ، هفطن و  داقعنا  يارب  مادقا  جاودزا ، دقع  دننام  روما  یخرب  زا  بانتجا  رد  مالّسلامهیلع  تراهط  تمصع و 

یم هتفگ  هراتس  دنچ  هعومجم  هب  یکلف » تروص  «( ؟ نآ تروص  رد  ای  تسا و  برقع  جرب  دوخ  رد  هام )  ) رمق ندوب  دارم ، ایآ  تسا ، هدش 
قالطا جوربلاةرئاد  هناگ  هدزاود  تامیـسقت  زا  کی  ره  هب  جرب »  » هک یلاح  رد  دـننک ، یم  ءاقلا  هدـننیب  نهذ  رد  ار  صاخ  یلکـش  هک  دوش 

، موجن بابرا  تسا ). هداتفا  هلـصاف  هدش ، نییعت  ياهجرب  یکلف و  ياهتروص  نیب  دنتکرح ، رد  نامز ، رورم  هب  اههراتـس  نوچ  دوش و  یم 
تسا برقع  جرب  برقع ، رد  رمق  زا  دارم  دناهتفگ  مه  اهقف  رثکا  اهنآ . روص  هب  هن  دنناد ، یم  جورب  دوخ  هب  تهج  ره  زا  ار  طابنتسا  كالم 

ص ج2 ، يدزیلا ،) دیسلل   ) یقثولا ةورعلا  21 ؛  ص ، ج7 ، مالسإلا ، عئارـش  حیقنت  یلإ  ماهفألا  کلاسم  دینک : هاگن  . ) نآ لزنم  تروص و  هن 
هک هچنآ  زا  ریغ  هب  ار  برقع  رد  رمق  یهقف ، بتک  چیه  رد  : » دیامرفیم هملک 554  هملک ، کی  رازه و  رد  یلمآ  هدازنسح  هللا  تیآ  ( 799

ظفل نأ  رهاظ  و  : » هک تسا  هدومرف  حیرـصت  نآ  حاکن  رد  هّللا  همحر  رهاوج  بحاص  هکلب  دنا . هتفگن  تسا ، فراعتم  تئیه  بابرا  دزن  رد 
یئاـبطابط دّیـس  هک  نیا  زج  مهدـنع ،» فورعملا  ینعملاـب  جربـلا  یف  نوکلا  اـّلا  هلثمب  نودـیری  ـال  موجنلا و  لـها  فرع  یلع  لوـقم  ربـخلا 

جرب یف  وأ  قاحم  یف  رمقلا  رهشلا و  نم  رفـسلا  بنتجیل  و  : » تسا هدومرف  یقثولا  ةورعلا  ّجح  باتک  زا  رفـس ، بادآ  رد  هیلع ) هّللا  ناوضر  )
طایتحالا نکل  و  : » رهاوج بحاص  لوق  هب  تسا و  هدرک  هدافتـسا  نانچ  برقعلا ) یف  رمقلا  و   ) ربخ رهاظ  قالطا  زا  هک  هتروص » وأ  برقعلا 

لاؤس و نیا  تسا . رتهب  دوشن  كرت  طایتحا  زین  تروص  هرابرد  اما  تسا  برقع  جرب  دارم ، هکنیا  مالک  هصـالخ  ّربدـتف ». هکرت .» یغبنی  ـال 
، ءازوج روث ، لمح ،  ) هناگ هدزاود  ياه  تروص  نیا  زا  کی  ره  رد  هام  هرک  هکنیا  نآ  مهد و  حیـضوت  زین  رتهداس  ناـیب  هب  ار  یهقف  باوج 
و 11 زور  دودـح 2  . ) دریگیم رارق  يرمق  هام  لوط  مهدزاود  کـی  توح ،) ولد و  يدـج ، سوق ، برقع ، نازیم ، هلبنـس ، دـسا ، ناـطرس ،
زا سپ  دوـب . دـهاوخ  برقع  یکلف  تروـص  جرب و  رد  مین  زور و  ود  دودـح  رمق )  ) هاـم هرک  يرمق ، هاـم  ره  رد  لاـثم ، ناوـنع  هب  تعاـس )

نییعت شیپ  زا  ياهجرد  ياه 30  تیعقوم  عقاو ، رد  هک   ) هدش نییعت  یموجن  جرب  زا  یکلف ، تروص  اهجرب ، نییعت  زا  لاس  اهدص  تشذـگ 
هب نیمز ، اب  هسیاقم  رد  اهنآ  تکرح  . ) دنتکرح لاح  رد  زین  تباوث ) حالطـصا ، هب   ) اههراتـس هک  ارچ  تسا . هتفرگ  هلـصاف  یمک  دوب ) هدـش 

لاؤس نیا  اذـل  دراد  دوجو  هلـصاف  یکلف » تروص   » و جرب »  » نیب رـضاح ، لاح  رد  ور ، نیا  زا  هدـش ) هتفگ  تباوث  هک  تسا  هتـسهآ  يردـق 
رمق هک  تسانعم  نیا  هب  ایآ  تسانعم ؟ هچ  هب  تسا  برقع  رد  رمق  هک  ینامز  رد  جاودزا  رفـس و  تهارک  زا  روظنم  هک  دـیآ  یم  شیپ  مهم 
دارم دـناهتفگ  یخرب  تسا و  برقع  جرب  دارم  دـناهتفگ  اـهقف  رثـکا  تسا ؟ برقع  جرب  رد  رمق  هک  نیا  اـی  تسا  برقع  یکلف  تروـص  رد 

داتـسا هکناـنچ  تسا  رتهب  دوش  ظاـحل  ود  ره  رگا  اـطایتحا  یلو  تساـهقف  تیرثـکا  اـب  قح  دـسریم  رظن  هب  تسا و  برقع  یکلف  تروص 
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ربارب 60 مین -  زور و  ود  ره  هاـم ) هرک   ) رمق نوچ  هک  تسا  نیا  مه  طاـیتحا  شور  دـنا . هدومرف  نینچ  ناـیاپ  رد  یلمآ  هداز  نسح  همـالع 
هـس ًاعمج  دوزفا و  مین  زور و  ود  نآ  رب  تعاس  دودـح 24  تسا  رتهب  دـنک ، یم  روبع  برقع »  » جرب هلمج  زا  جرب و  ره  لباقم  زا  تعاس - 

برقع رد  رمق  هک  مینادـب  هنوـگچ  . 3 درک . ارجا  ار  دـقع  هغیـص  جاودزا ، رما  رد  سپـس  دومن و  طاـیتحا  ربـص و  زور  راـهچ  اـت  مین  زور و 
ناـمه تفگ  ناوتیم  مومع  يارب  اـجنیا  رد  هچنآ  اـما  دـیآیم  تسد  هب  یموـجن ، قـیقد  تابـساحم  زا  یخرب  هلیـسو  هب  هلأـسم  نیا  تسا ؟

هچ رد  دوشیم و  برقع  دراو  یتعاـس  هچ  رد  رمق  دوـشیم  هداد  حیـضوت  اـهنآ  رد  هک  تسا  ربـتعم  یموـجن  ياـهمیوقت  یخرب  هب  هعجارم 
اهراتس و رمق و  تالاح  ایآ  . 4 تسا . هلأسم  نیا  تخانش  ياههار  زا  یکی  صصخت  نف و  لها  هب  هعجارم  نینچمه  دوشیم . جراخ  یتعاس 

هموـظنم تاراّیـس  ًاـصوصخم  نامـسآ -  بکاوـک  زا  یـضعب  نتفرگ  رارق  یگنوـگچ  هک  تسین  یکـش  دراد ؟ ریثأـت  نیمز  هرک  رد  كـالفا 
میناد یم  اًلثم  دشاب ؛ هتـشاد  نیمز  هرک  رد  یعیبط  ارف  ای  یعیبط  تاریثأت  تسا  نکمم  رگیدـکی ، اب  هسیاقم  رد  دوخ ، تارادـم  رد  یـسمش -

نیا هام ) رخاوا  لئاوا و  دـننام   ) دـنریگ رارق  وس  کی  رد  دیـشروخ  هام و  هرک  هاگره  تسا و  هام  هرک  هبذاج  ریثأت  رثا  رب  اهایرد  ّدـم  رزج و 
نکمم سکع  هب  دوش و  ییاه  هلزلز  اـه و  یگتـسکش  ببـس  دراذـگب و  ریثأـت  مه  نیمز  هتـسوپ  يور  تسا  نکمم  یّتح  رت و  يوق  هبذاـج 

لیلد نودـب  میناوتیمن  ام  دریگ . تروص  نآ  دـننام  نیمز و  هرک  يور  ینامـسآ  تارک  ریثأت  رثا  رب  يا  هظحالم  لباق  ياه  یگدـنراب  تسا 
هب دـحاو  کی  ناهج ، يازجا  مامت  هک  ارچ  مینک ؛ راکنا  اه  ناسنا  تالاح  یگدـنز و  رد  ار  یکلف  عاـضوا  یعیبط  ارف  یعیبط و  ریثأـت  ربتعم ،

نودب دروم و  ره  رد  اه  ناسنا  یگدنز  رد  كالفا  عاضوا  یعیبط  ارف  یعیبط و  ریثأت  تابثا  هتبلا  دراد . ریثأت  رگیدکی  رد  تسا و  هتسویپ  مه 
نیموصعم قیرط  زا  رگا  لاح  درک ؛ تاـبثا  ار  يزیچ  ناوت  یمن  ناسحتـسا  رادـنپ و  لاـیخ ، اـب  ربتعم و  لـیلد  نودـب  تسا و  تخـس  انثتـسا ،

دقع هلأسم  زا  زیهرپ  دـننام  تسا . شریذـپ  دروم  لوبق و  لباق  هدـش  تباث  هک  رادـقم  نامه  دوش ، تباث  هنیمز  نیا  رد  یبلطم  مالـسلامهیلع 
تسا و رثؤم  اه  بش  اهزور و  رد  یکلف  عاضوا  تفگ : یلیصفت ) یئزج و  هن   ) یلک وحن  هب  ناوتیم  یتح  برقع . رد  رمق  عقوم  رد  جاودزا 
. تسا یکلف  عاضوا  ریثأت  ثحت  ام ، تاـظحل  زا  هظحل  ره  هکلب  ماـیا و  رگید ، ریبعت  هب  دـنک . یم  اهدادـخر  زا  یخرب  أـشنم  ار  بش  اـی  زور 
تسا و یعقاو  راثآ ، نیا  دوش و  یم  ضوع  رثا  يدـعب  تعاس  دـهدیم  خر  نیمز  يور  رب  یعـضو  يرثا  دیـشروخ ، عولط  عقوم  هکنانچمه 

فوسخ تالاح  رد  دوش . یم  ضوع  نیمز  تادوجوم  نیمز و  رب  دیشروخ  تاریثأت  میـسر  یم  بورغ  هب  هک  هظحل  هظحل  تسین . تالیخت 
نادنمـشناد یتح  تسین و  تافارخ  ساسا  رب  اـهنیا  دـنام . یم  نیمز  يور  اـه  تدـم  اـت  دوشیم و  داـجیا  نیمز  يور  يراـثآ  فوسک ، و 

( یلیـصفت تروص  هب  هن   ) یلک وـحن  هب  تفرگ و  هدـیدان  ار  یکلف  عاـضوا  دوـشیمن  سپ  دـننک . یم  ناـیب  ار  اـهنیا  زین  موـجن  ملع  رـصاعم 
هنوگچ . 5 میتسه . اه  يژرنا  نیا  ریثأت  تحت  ام  دسر و  یم  نیمز  هرک  هب  ییاهيژرنا  نامسآ ، ناگراتس  تارایس و  هیحان  زا  تفگ  ناوتیم 

یگتـسب تیالو  لها  لماک و  ناسنا  نداد  ربخ  هب  اـهنیا  زا  یـضعب  درب ؟ یپ  نیمز  هرک  ناـسنا و  تـالاح  رب  كـالفا و ...  تارثا  هب  ناوتیم 
دنـس و هتبلا  . ) لماک هتـسجرب و  يافرع  دننام  دـنرتبرقم  هک  یناسک  يدـعب  تاجرد  رد  و  ع )  ) نیموصعم و  ع )  ) ءایبنا لوا ، هجرد  رد  دراد .
یثیدح و ربتعم  بتک  رتشیب  هدـمآ و  یتایاور  برقع ، رد  رمق  عقوم  رد  رفـس  حاکن و  دـقع  هرابرد  هکنانچمه  تسا ) مهم  مه  مالک  تلالد 

سپ دـسرب . تابثا  هب  فشک و  یبلاطم  هک  تسا  هطوبرم  نادنمـشناد  یبرجت و  تاقیقحت  قرط  زا  رگید ، هار  دـنا . هدرک  لـقن  ار  نآ  یهقف 
دیابن اذـل  درک و  دامتعا  نآ  هب  ناوتیمن  دوشن  تباث  هدـش ،» تاـبثا  هدـش و  فشک  یبرجت   » اـی یلقع » «، » یلقن  » ربتعم لـیلد  اـب  یبلطم  رگا 

اب جاودزا ، رد  برقع » رد  رمق   » ریثأت ایآ  . 6 درک . لوغشم  فیعـض ، روما  اب  ار  دوخ  تفر و  یملع  ریغ  فیعـض و  بلاطم  تافارخ و  لابند 
دوشیم ثعاب  تسا  برقع  رد  رمق  هک  ینامز  رد  حاـکن  دـقع  هک  تسا  تیاور  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یتقو  دراد ؟ تاـفانم  ناـسنا  راـیتخا 

رد ناسنا  الوا  هک ؛ تسا  نیا  خـساپ  دراد ! تافانم  ناسنا ، رایتخا  اـب  هلأـسم  نیا  هک  دـننکیم  ضارتعا  یخرب  دـشاب  هتـشادن  یکین  جاودزا ،
جیاتن هک  یفنم  تبثم و  ياهراک  زا  يرایـسب  ماجنا  رد  هکنانچمه  دراد  رایتخا  شندادن  ماجنا  برقع و  رد  رمق  نامز  رد  حاکن  دـقع  ماجنا 

رد ناسنا  دراد و  ریثأت  ناسنا  رد  روما  زا  یلیخ  ینعی  تسین . قلطم  يانعم  هب  راتخم  ناسنا ، ایناث  دراد . رایتخا  تشاد  دنهاوخ  يدب  ای  بوخ 
راتخم دوخ  تیـسنج  رد  میدوبن ، راتخم  ندـب  یعیبط  دـشر  رد  میدوبن ، راتخم  دوخ  دـلوت  ناکم  نامز و  رد  ام  درادـن . يرایتخا  اهنآ  لاـبق 
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نیا تسا  راتخم  تسین و  روبجم  ناسنا  هکنیا  زا  دارم  نیاربانب  رگید ... لاثم  اهنویلیم  و  میدوبن ، راتخم  هفاـیق  عون  ندـب و  گـنر  رد  میدوبن ،
دهد ماجنا  ریخ  کین و  لامعا  دریگب و  شیپ  ار  تداعس  هار  دناوتیم  هکلب  تسین  روبجم  يورخا ، تواقـش  تداعـس و  رد  ناسنا  هک  تسا 

نز دلوت ، نامز  ناکم و  دننام  لئاسم  زا  يرایسب  رد  هچرگ  دهد  ماجنا  دنسپان  تشز و  لامعا  دریگ و  شیپ  رد  ار  تواقـش  هار  دناوتیم  و 
رگید و لـماوع  تحت  ندوب و ...  فیعـض  اـی  يوق  ندوب ، تشز  اـی  اـبیز  ندوب ، شوه  مک  اـی  شوه  اـب  ندوب ، ینغ  اـی  ریقف  ندوب ، درم  اـی 
رد رمق  ریثأت  ایآ  . 7 دبای ). رییغت  یئزج ، رایتخا  اب  دناوتیم  يوق ، ای  فیعـض  ینغ ، ای  ریقف  دـننام  تافـص  نیا  زا  یخرب  هتبلا  . ) دـشاب روبجم 

تالاح و یخرب  رد  هام  اـی  هراتـس  نـالف  مییوگب  رگا  دـنیوگیم  یخرب  تسا ؟ كرـش  قفاوم  دـیحوت و  فلاـخم  جاودزا ، دـقع  رد  برقع 
ادـخ زج  تسادـخ و  زا  اهریثأت  همه  هک  ارچ  میاهدـش . التبم  كرـش  هب  تقیقح ، رد  میاهدز و  فرح  دـیحوت  فلاخم  دـنراد  ریثأت  عیاـقو ،
رارق برقع  رد  یتقو  هام  هک  اـنعم  نیا  هب  دـشاب  یلالقتـسا  ریثأـت  ریثأـت ، زا  دارم  رگا  هک  تسا  نیا  شخـساپ  دـشاب . رثوم  دـناوتیمن  يزیچ 
نیا دارم  رگا  اما  تسین . راگزاس  دیحوت  اب  تسا و  كرـش  رظن  نیا  تروص ، نیا  رد  هلب  دراد ، حاکن  رد  يدب  رثا  ادخ  نذا  نودب  دریگیم 

تاقولخم زا  کی  چـیه  تسا . هداد  رارق  یلولعم  یّلع و  یببـسم ، ببـس و  ماظن  قبط  ار  نآ  تارثات  ریثأت و  ملاـع و  نیا  دـنوادخ  هک  دـشاب 
رثات ریثأت و  دـنوادخ  نذا  هب  هظحل  هب  هظحل  هدرک و  اطع  تاقولخم  نآ  هب  دـنوادخ  ار  تیـصاخ  نیا  اـما  دنتـسین  رثاـت  اـی  ریثأـت  رد  لقتـسم 
رگا دـنازوسیم  شتآ  دـیوگیم  هک  یـسک  ـالثم  تسا . دـیحوت  نیع  هکلب  درادـن و  دـیحوت  اـب  یتفلاـخم  چـیه  تروـص ، نـیا  رد  دـنراد .
نیع دنازوسیم ، ادخ  نذا  هب  شتآ  هک  دشاب  هتشاد  رواب  رگا  اما  تسا  دیحوت  فلاخم  دنادب ، یهلا  هدارا  نودب  القتـسم  ار  شتآ  ندنازوس 

. دنرادن دوخ  زا  یلالقتسا  نیرتکچوک  دنراد و  لاعفنا  لعف و  دنوادخ ، هوق  لوح و  نذا و  هب  دنوادخ  تاقولخم  همه  اساسا  تسا و  دیحوت 

موجن ماکحا  رد  یثیدح  ینآرق و  دهاوش 

: تسا حرطم  ریز  تاعوضوم  موجن  هب  عجار  نآرق  رد 
تـسد ار  شناد  نیا  یگیام  نارگ  تمظع و  هب  ناسنا  هیوس  همه  شـشوک  شالت و  موجن »  تئیه و   » هب هنانیب  شوخ  یـشرگن  اـب  نآرق  . 1
گرزب يدنگوس  نیا  دینادب  رگا  تسا : هدوزفا  درک و  دای  ناگراتس  نیعم  لصاوف  هژیو و  هاگ  ياج  هب  دنگوس  هدرمشرب و  گرزب  يدروآ 

/75و76) هعقاو  « ) میظع نوملعت  ول  مسقل  هنا  موجنلا و  عقاومب  مسقا  الف  : » تسا
ناویح و ناسنا ، نیمز ، نامسآ ، بش ، هب  زور  تقلخ  دنوادخ و  تردق  شنیرفآ ، تمظعرب  گرزب  رایـسب  هدنزرا و  ییاه  هناشن  موجن ، . 2

تارخسم موجنلا  رمقلا و  سمـشلا و  راهنلا و  لیللا و  مکل  رخـس  و  : » دشاب یم  لقع  ییافوکـش  هناشن  نآرد  شهوژپ  ربدت و  تسا و  دامج 
ًاملسم دنیوا . نامرف  رخسم  ناگراتس  و  درک ، مار  امـش  يارب  ار  هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  و  نولقعی ؛»  موقل  تایآل  کلذ  یف  نا  هرماب ،

(12/ لحن . ) تسا يدهاوش  دننک  یم  لقعت  هک  یمدرم  يارب  اهنیا  رد 
نینسلا ددع  اوملعتل  . » دنناور یباسح  رب  هام  دیشروخ و  /5 ؛) نمحرلا  « ) نابسحب رمقلا  سمشلا و   » تسا رامش  زور  لاس و  میوقت  موجن ، . 3

. دینادب ار  اهرمع  باسح  اه و  لاس  هرامش  ات  /12 ؛) ارسا  « ) باسحلا و 
ربلا و تاملظ  یف  اهب  اودـتهتل  موجنلا  مکل  لـعج  يذـلا  وه  و   » تسا اـیرد ) یکـشخ و   ) اـیفارغج رد  یباـی  هر  تیادـه و  هلیـسو  موجن ، . 4
و ، » دیبای هار  ایرد  یکشخ و  ياه  یکیرات  رد  اه  نآ  هلیسو  هب  ات  داد  رارق  امش  يارب  ار  ناگراتـس  هک  یـسک  تسا  وا  /97 ؛) ماعنا ..« ) رحبلا

. دننک یم  یبای  هار  یبطق )  ) هراتس هلیسو  هب  نانآ  داد و  رارق  زین  رگید  ياه  هناشن  و  /16 ؛) لحن  « ) نودتهی مه  مجنلاب  تامالع و 
ییاه جرب  نامـسآ  رد  ام  نیقی  هب  /16 ؛) رجح  « ) نیرظانلل اهانیز  اجورب و  ءامـسلا  یف  انلعج  دـقل  و  : » دنتـسه نیمز  نارظان  تنیز  موجن ، . 5

. میتسارآ نارگاشامت  يارب  ار  نآ  میداد و  رارق 
هتسجرب دنمدوس و  قیقد ، تاکن  اه  نآ  رانکرد  دنیآ و  یم  باسح  هب  یسانش  ناهیک  یشزومآ  یسرد و  داوم  زا  ییاضف  مارجا  موجن و  . 6

اجورب ءامسلا  یف  لعج  يذلا  كرابت  ... » هناگراهچ و لوصف  شیادیپ  نامـسآ ، ضرع  لوط و  اضف  دودح  هب  هراشا  دننام  هدش  ناشن  رطاخ 
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غارچ نآ  رد  و  تشارفارب ، ییاه  جرب  نامـسآ  رد  هک  یـسک  نآ  تسا  راوگرزب  هدـنخرف و  /61 ؛) ناقرف « ) ارینم ارمق  اجارـس و  اهیف  لعج  و 
راهب و ياهجرب  دنتسه  نارتخا  نامه  جورب »  : » دیامرف یم  هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  داد . رارق  شخبرون  یهام  و  دیـشروخ ) )
( رویرهـش دادرم ، ریت ، دادرخ ، تشهبیدرا ، نیدرورف ، اب  نراقم  ربارب و   ) هلبنـس دسا ، ناطرـس ، ازوج ، روث ، لمح ، زا : دـنا  ترابع  یناتـسبات 
، رذآ نابآ ، رهم ، اب  نراقم  ربارب و   ) توق ولد و  يدج ، سوق ، برقع ، نازیم ، : » زا دنا  ترابع  دنراد  قلعت  ناتـسمز  زییاپ و  هب  هک  ییاه  جرب 

درک زاب  ناهج  دیرفآ و  درخ  درک ***  زاغآ  وچ  تقلخ  دنوادخ ، دنفسا .) نمهب ، يد ،
زغن ابیز و  دنکفا  یپ  ار  ناهج  زبس ***  رد  یکی  راخب و  ود  دز و 

دیش مارهب و  ریت و ز  دیهان و  ز  دیسر ***  نایاپ  هب  تقلخ  زور  شش  هب 
رهم نازیم و  ریش و  هرب ، واگ و  ز  رهپس ***  نودرگ  ناویک و  سیجربز و 

رهپس سورع  ون  تخت  هب  هتسشن  رهچ ***  سیدرپ  نیورپ  قویع و  مه 
یمومع شنارگ  زا  تسا  ییاه  هناشن  نآرق ، یموجن  تایآ  رد  هاپس 7 . نوچ  ار  هاش  رس  هب  رس  همه  هام ***  ناربد و  يرعش و  گنهابش و 

دمع ریغب  تاوامـسلا  عفر  يذلا  هللا  : » تسا هداد  لیکـشت  ار  يزکرم  دیـشروخ  لدم  ینعی  دـیدج  تئیه  ساسا  هک  یمومع ) هبذاج  نوناق  )
ار اه  نامسآ  هک  تسا  یسک  نامه  دنوادخ  /2 ؛) دعر  « ) یمسم لجال  يرجی  لک  رمقلا  سمشلا و  رخس  شرعلا و  یلع  يوتـسا  مث  اهنورت 

يارب مادـک  ره  و  دـینادرگ ، مار  ار  هام  دیـشروخ و  و  تفای ، الیتسا  شرع  رب  هاگ  نآ  تشارفارب ; دـینیبب  ار  اه  نآ  هک  ییاـه  نوتـس  نودـب 
ییابطابط همالع  نوچ  مه  نارـسفم  زا  یهورگ  ( 10/ نامقل « ) اهنورت دمع  ریغب  تاوامـسلا  قلخ  ، » دنهد یم  همادا  دوخ  ریـس  هب  نیعم  یتدم 

زکرم رد  تسا  لاس  اهدرایلیم  لب  اه  نویلیم  دیـشروخ  ساسا ، نیارب  . دنراد یمومع  هبذاج  نوناق  هب  هراشا  تایآ  نیا  دنادقتعم  هرـس  سدـق 
رد زین  هام  هک  ناـنچ  دوش ; یم  دـیدپان  برغم  رد  دـنک و  یم  عولط  قرـشم  زا  زور  ره  دـسر  یم  اـم  رظن  هب  هتفرگ و  رارق  یـسمش  هموظنم 

رتمولیک نویلیم  طسوتم 150  عاعش  طخ  لوط  اب  نیمز  دندرگ . یم  دیـشروخ  نوماریپ  رد  ود  ره  و  ددرگ ، یم  نیمز  هرک  درگ  تدم  نیمه 
یتناس دیشروخ 59 % بناج  هب  نآ  باتش  يوضیب و  نیمز  رادم  دوش  یم  ببس  ( F = G.Mm/1o2  ) هبذاج میظع  يورین  هتفرگ و  هلصاف 

زا شیب  زواجت  زکرم  زا  زیرگ  يورین  و  دـتفا » یم  دیـشروخ  يوس  هب  رتم  یتناس  باتـش 59 % اب  هیناث  ره  رد  نیمز  ینعی  دـشاب ، هیناث  رد  رتم 
. دنک یم  يریگولج  ار  مقر  نیا 

دوخ يوس  هب  ار  نآ  نیمز  هبذاج  يورین  دـنک و  یم  یط  ار  لکـش  هریاد  ابیرقت  يریـسم  رتمولیک  طسوتم 000/384  عاعـش  اب  هام  نینچ  مه 
ربارب رد  ار  مظنم  اـبیز و  شدرگ  نینچ  نیا  هک  تسا  رارقرب  هاـم  زکرم  زا  رارف  نیب  نیمز و  شنارگ  يورین  نیب  قیقد  یلداـعت  و  دـشک ، یم 
نآرق رد  يور ، ره  هب  تسا . اناد  ياناوت  دنوادخ  يریگ  هزادـنا  نیا  /96 ؛) ماعنا  « ) میلعلا زیزعلا  ریدقت  کلذ   » تسا هداد  رارق  ناگمه  دـید 

ار شناد  نیا  تمظع  دیامن و  یم  گرزب  یتبسن  نآرق  تایآ  لک  هب  تبسن  مقر  نیا  هک  هدش  لزان  موجن  تئیه و  هرابرد  هیآ  زا 150  شیب 
، زامن هلمج ، زا  دنراد ، ینتسسگان  دنویپ  موجن  تئیه و  هب  مالسا  يدابع  ریغ  يدابع و  ماکحا  زا  يرایـسب  هیاپ  نیارب  دزاس . یم  ناشن  رطاخ 

نتـسناد یـسانش و  هلبق  یعرـش ، تاـقوا  ماـگنه  یباـی  تهج  بش ) هـمین  قفـش ، ءاـشع ، برغم ، رـصع ، رهظ ، قـلف ،  ) یـسانش تـقو  هزور ،
نفد رضتحم ، ماکحا  فوسخ ، فوسک ، یعرش ، ياه  حبذ  نآ ) بابحتسا  لالهتسا و   ) یبای لاله  یـسانش ، لاله  اضف ، نیمز و  يایفارغج 

رد دنوادخ  هلبق و ... هبور  نآرق  تئارق  بابحتسا  و  یلخت ، ماگنه  نتسشن  هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  تمرح  و ... اهربق ، یهد  لکش  تاوما ،
باسح و اهنیا  راک  رد  ینعی  دنتسه . دوجوم  یباسح  اب  هام  دیـشروخ و  /5 ؛» نمحرلا نابسحب ، رمقلا  سمشلا و  :» دیامرف یم  نمحرلا  هروس 

ملاـع راـک  رد  هک  دوـش  یم  عورـش  بلطم  نیا  اـجنیا  زا  تسا . راـک  رد  یمظن  باـسح و  دـنراد  اـهنیا  هک  یتاـکرح  رد  تسه ، نیعم  مظن 
تارذ نیا  زا  کی  ره  هک  یلاقتنا  تکرح  یعـضو و  تکرح  رد  درادـن  دوجو  هدـعاق  یب  باسح و  یب  يزیچ  تسا ، رارقرب  مظن  باسح و 
دوجو ملاع  راک  رد  یمظن  یب  تافداصت و  تسا ، باسح  ناشزیچ -  همه  رد  و  دـنراد -  تکرح  روج  اهدـص  اـهناشکهک  هکلب  ینامـسآ 

. درادن
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الا  » تسین یباسح  ملاع  راک  رد  نکن  لایخ  نک ، باسح  میلـست  ار  رـس  ناسنا ! يا  دـیوگب : ار  ناـسنا  هکنیا  يارب  دـیوگ ،؟ یم  ار  نیا  ارچ 
! دـیراذگن مـک  ار  نازیم  دـیراد و  اـپرب  لدـع  ساـسا  رب  ار  نزو  و  نازیملا ؛»  اورـسخت  ـال  طـسقلاب و  نزوـلا  اوـمیقا  و  نازیملا * یف  اوـغطت 

تسا هراتس  شفورعم  ینعم  مجن  (. 6/ نمحرلا ! ) دننک یم  هدجس  وا  يارب  تخرد  هایگ و  و  نادجسی ؛» رجـشلا  مجنلا و  و  ( » /9و8 نمحرلا )
هایگ دنتـسه . دوخ  يادخ  دجاس  دننک ، یم  هدجـس  ار  دوخ  يادخ  مه  تخرد  مجن و  دـیوگ  یم  نآرق  دوش . یم  قالطا  مه  هایگ  هب  یلو 
یم جک  ار  شرس  دنور  یم  باوخ  هب  مدرم  هک  اهبش  الثم  تخرد  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکنیا  هن  تسادخ ، هدجـس  شندییور  لمع  نیمه 

. دنتسه عضاخ  دوخ  راگدرورپ  رما  لباقم  رد  تسا : تعاطا  تسا ، يرگید  زیچ  وا  هدجس  دراذگ . یم  نیمز  يور  دنک و 
درک ادیپ  اوتسا  هک  تقو  نآ  /11 ؛) تلصف « ) نیعئاط انیتا  اتلاق  اهرک  وا  اعوط  ایتئا  ضرالل  اهل و  لاقف  ناخد  یه  ءامـسلا و  یلا  يوتـسا  مث  »

وا هک  یتقو  رد  دوب ، زاگ  ینعی  دوب  دود  وا  هک  یلاح  رد  داد  رارق  دوخ  طلست  تحت  ار  قوف  وج  نیا  نامسآ و  ءامس و  ینعی  نامـسآ ،) هب  )
رد میدمآ  دنتفگ  دینک ،) تعاطا  مهد  یم  نم  هک  يروتـسد  ینعی   ) دیایب تفگ  نیمز  هب  تایولع و  نیا  هب  ادـخ  دوب ، زاگ  کی  تروص  هب 

نودـب هک  ار  یهلا  نوناـق  راـگدورورپ و  رما  تسین ، مه  ظـفل  باوج  تسین ، ظـفل  نخـس  اـجنآ  هک  تسا  مولعم  میتـسه . عیطم  هک  یلاـح 
قرشم ود  راگدرورپ  وا  نیبرغملا ؛» بر  نیقرشملا و  بر  : » هدمآ نمحرلا  هروس  هیآ 17  رد  تساهنآ . تعاطا  نآ  دننک ، یم  لمع  فلخت 

رد ( 18/ نمحرلا ( !؟ دـینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادـک  سپ  نابذـکت ؛» امکبر  ءالا  ياـبف  ! » تسا برغم  ود  راـگدرورپ  و 
اهاج یضعب  رد  (، 115/ هرقب ! ) تسادخ نآ  زا  برغم ، قرش و  برغملا ؛» قرشملا و  و هللا   » هدش رکذ  برغم  قرشم و  اهاج  یضعب  رد  نآرق 
. برغم ود  قرشم و  ود  هدش ، رکذ  نیبرغم "  نیقرشم و  اهاج "  یضعب  رد  و  اهبرغم ، اهقرشم و  ینعی  هدش ، رکذ  براغم "  قراشم و  " 

نیرخآ ناتـسمز و  دح  نیرخآ   ) دح ود  نیا  نایم  دیـشروخ  هکنیا  دیوگب  دهاوخ  یم  تساهتمعن ، شرامـش  دـیدعت و  ماقم  رد  نآرق  اجنیا 
الثم هشیمه  رگا  ینعی  دـش ، یمن  میظنت  نیمز  راک  دوبن  روج  نیا  رگا  هک  تسا  باسح  کی  نیمه  دوخ  دـنک ، یم  تکرح  ناتـسبات ) دـح 

دوجو تسه  ناتـسمز  يارب  هک  يدیاوف  تسه و  زییاپ   ) يارب هک  يدیاوف  تسه و  ناتـسبات  يارب  هک  يدیاوف  نآ  دوب ، راهب  لوا  زور  دننام 
. دنتسه تکرح  رد  دیشروخ  نیمز و  هشیمه  برغم  ود  نیا  نایم  رد  قرشم و  ود  نیا  نایم  رد  هک  تسا  نیا  شا  یبوخ  دشادن .)

اهقف هاگدید  زا  موجن 

: تسا هداد  رارق  یبایزرا  دروم  شخب  دنچ  رد  ار  هلاسم  نیا  هر ) ) يراصنا مظعا  خیش   - 1
بکاوک و شدرگ  ریس و  زا  ربخ  دننام  دشاب ، یملع  دعاوقو  حیحص  لوصا  ساسارب  رگا  بکاوک ; یکلف و  عاضوا  زا  ربخ  شرازگ و  لوا :
، تسا نیمز  هب  دیـشروخ  رون  زا  هام  ندش  عنام  رثا  رد  هک  فوسک  و  دیـشروخ ، هام و  نیب  نیمز  ندش  لیاح  زا  یـشان  هک  فوسخ  هدـیدپ 
ار شخب  نیا  یضترمدیس ، نوچمه  دنتسه ، موجن  ماکحا  رکنم  هک  نانآ  یتح  تسا ، زیاج  مه  نآ  زا  نداد  ربخ  تسا و  حیحص  شخب  نیا 

تهارک ترفاسمو  جاودزا  دشاب ، برقع  جرب  رد  رمق  رگا  الثم  هک  نید  نایاوشیپ  زا  تسا  یتایاور  شخب  نیا  دـییات  لیلد و  دـنا . هتفریذـپ 
. فوسخ فوسک و  تایاور  و  دراد .

زا شرازگ  داد ، دهاوخ  خر  هدیدپ  نالف  دنراد  تلالد  بکاوک  هک  دهد  ربخ  هیاپ  نیا  رب  دشاب و  یعطق  هبرجت  مجنم  راک  ساسا  رگا  مود :
ینعی نآ  هدـننک  هدـنز  یـسانشرتخا و  ملع  جورم  رب  هک  تسا  يا  هیـضق  نآ  هنوـمن  کـی  تسین  مارح  اـعطق  تـسا و  حیحـص  يرما  نـینچ 
فقـس ریز  بشما  تفگ : نابایـسآ  دـیزگ ، لزنم  اجنآ  رد  دیـسر و  یبایـسآ  هب  اهرفـس  زا  یکی  ردوا  داد . خر  نیدـلاو  هلملاریـصن  هجاوخ 
یگـس نم  تفگ : نابایـسآ  دربن . ناراب  شراب  هب  ینامگ  تخادـنا و  یهاگن  کلف  عاـضوا  هب  هجاوخ  دراـب ، یم  ناراـب  اریز  نک  تحارتسا 

رب ناراب  ماگنه  بش  دـیباوخ و  ماب  تشپ  رب  هجاوخ  یلو  دـباوخ . یم  فقـس  ریز  دور و  یمن  ماب  تشپ  يـالاب  یگدـنراب  ياهبـش  هک  مراد 
. دنام تفگش  رد  یلیخ  عضو  نیا  زا  وا  تفرگ ، ندیرابوا 

و دنوادخ ) هب  دانتـسا  نودب  ) مینادب نارتخا  لقتـسم  میقتـسمرثا و  ار  دنیآ  یم  دیدپ  موجن  تلالد  هب  هک  یئاهدادخر  اه و  هدیدپ  رگا  موس :
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ثیداحا و ارهاـظ  نآ  لـیلد  تسا ، هتفاـی  زکرمت  شخب  نیا  رد  مارح  میجنت  هلاـسم  تسا و  مارح  یـشرازگو  مکح  نینچ  میهدربخ ، نآ  زا 
ار نهاک  مجنم و  یسک  رگا  میناوخ : یم  ثیدح  رد  زاب  دنا . نوعلم  نهاک  رحاس و  مجنم ،  هدمآ : ثیداحا  رد  ورنیازا  تسا ، اهقف  ياهاوتف 

دوخ زا  ار  یکلف  عاضوا  ریثاترگا  ناسنا  ورنیا : زا  تسا . هدـش  رفاک  هتـشگ ، لزان  مالـسا ) نآرق و  () (ص دـمحم رب  هچنآ  هب  دـنک ، قیدـصت 
قلاخ دنشاب و  ناهج  رایتخا  بحاص  هدارالاب و  لعاف  دنور ، امش  هب  همات  تلع  كالفا  دنراد ، ریثاترد  لالقتـسا  موجن ، ینعی  دنادب ، كالفا 

. تسارفک يا  هدیقع  نینچ  دنیآ ، باسح  هب  اه  هدیدپ 
كالفا هک  درادنپ  نینچ  یسک  رگا  هک  دنراد  حیرصت  دیدحلا » یبا  نبا   » و امهیلع - هللا  محر   «- یسلجم یئاهب و  خیـش  سوواط ، نب  دیـس  »

رطاخ هب  فرب  ناراب و  شراب  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  نارفاکاریز  تسا  رفاک  وا  دـنرادن ، نیرفآ  کلف  قلاخ و  هب  يزاـین  و  دـنمیدق ، موجن  و 
. دنوادخ تیشم  هب  هن  تسا  نارتخا  بورغ  عولط و 

( هر ) یئاهب خیش  رظن 
: تسا راوتسا  ریز  لوصا  رب  دننک ، یم  هدنیآ  ثداوح  هب  مکح  اهنآ  هیاپ  رب  ناسانشرتخا  هک  يروما  دسیون : یم  هر ) ) یئاهب خیش 

. تسا هدش  هتفرگ  مالسلا  مهیلع  یحو  باحصا  زا  هدش  دای  لوصا  زا  یخرب   - 1
. دنراد هبرجت  ياعدا  اهنآ  زا  يا  هراپ  رد  ناسانشرتخا   - 2

: دومرف (ع ) قداص ماـما  هک  ناـس  نآ  دـبای ، یمن  هطاـحا  اهنادـب  يرـشب  تاـکاردا  اـهورین و  هک  تسا  يروما  رب  ینتبم  اـهنآ  زا  یخرب   - 3
یم هار  اطخ  نامجنم  ماکحا  رد  هک  تساجنیازا  تسین  شخب  هجیتن  نآ  لیلق  دیآ و  یمن  كرد  هب  نآ  ریثک  هک  تسا  یـشناد  یـسانشرتخا 

( . 5  ) دبای
( هر ) رهاوج بحاص  رظن 

. تسین رـصح  لباق  هک  تسا  دایز  يردق  هب  دنراد  موجن  ملع  تحـص  رب  تلالد  هک  یثیداحا  دسیون : یم  هعیـش  یمان  هیقف  رهاوج ، بحاص 
هتـشگ دادملق  رحاس  نهاک و  ناسب  هدش و  بیذـکت  نامجنم  ثیداحا  نیا  رد  دـنراد ، تلالد  موجن  هب  هیکت  مدـع  رب  یتایاورزین  لباقم  رد 

. دنا
نابحاص موجن ، هک  دشاب  نیا  رب  داقتعا  رگا  میئوگب : هک  هنوگ  نیدـب  ، درک عمج  داد و  یتشآ  ار  تایاور  هتـسد  ود  نیا  نیب  ناوت  یم  نکیل 

نیا رب  مالـسا  زا  لبق  نامجنم  هک  نانچ  ، ] دنـشاب دـنوادخ  رخـسم  هک  نیا  نودـب  تسا  لقتـسم  ناـشتاریثات  راـتخم و  لـعاف  لقتـسم ، هدارا 
، تانارتقا تالاصتا ،  ] یکلف عاـضوا  هک  دـشاب  نیا  رب  داـقتعارگا  اـما  تسا . نهاـک  رحاـس و  دـننام  مجنم  تروص  نیا  رد  دـنا ،] هدوبرواـب 
رب ادخ  تداع  هک  میـشاب  رواب  نیا  رب  ینعی  دنـشابوا ، تداع  ادـخ و  تنـس  تامالع  اه و  هناشن  همه  تاسیدـست و ]... تاعیبرت ، ، تالاصفنا
رد تسا ، هداد  رارق  شیوخ  تمکح  ياضتقم  هبار  اهنآ  تاریثات  یلاعتقح  دراد و  ار  ریثات  نـالف  رتخا  نـالف  ـالثم  هک  تسا  يراـج  رما  نیا 

اهنآ تاریثات  تسا  رداق  یلاعتقح  هک  نیا  هژیو  هب  میروآ ، لمع  هب  شهوژپ  میهد ، شزومآ  میریگارف ، میناوت  یم  ، تسین مارح  تروص  نیا 
یقاب تباث  دهاوخب  ار  هچره  هدرکوحم و  دهاوخب  ار  هچره  یلاعتقح  اریز  دـهد . رییغت  نتـشاد ، زاین  زارو و  اعد  نداد ، هقدـص  هلیـسو  هب  ار 

( . 6 ( ) باتکلا ما  هدنع  تبثیو و  ءاشی  ام  هللااوحمی  . ) دراد یم 
یکلف و عاـضوا  لاوـحا و  هب  لـماک  هطاـحا  نارگید  اریز  تسینروـسیم ، یهلا  ملع  ناراد  هنیزخ  ریغ  رب  یـسانشرتخا  قئاـقد  هب  هطاـحا  یلو 
ار یعاضوا  لاوحا و  اریز  ددرگ ، موجن  لها  تاقیقحتو  بتک  رد  شواک  رظن و  زا  عنام  دیابن  قوف  نخـس  نکیل  دـنرادن . بکاوک  تانارتقا 

هعیـش زا  یهورگ  مینیب  یم  ورنیا  زا  درک ، لمع  اطایتحادـیاب  ار  اهنآ  دـتفا و  یم  قافتا  ابلاغ  هک  دـنا  هدروآ  شراگن  هب  نارتخاو  موجن  يارب 
( . 7  ) دنا هتشاد  دوجو  گرزب  ناثدحم  املع و  نانآ  نایم  رد  هک  هتفرگارف  ار  شناد  نیا 

. تخادرپ میهاوخ  اهنآ  هب  هدنیآ  ردام  هک  هدش  روآدای  نانآ  یماسا  زا  گرزب  تسرهف  کی  هاگ  نآ  رهاوج  بحاص 
زین رهاوج  بحاص  هک  ناس  نآ  تسا . طایتحا  هب  دـقتعم  مه  هتفریذـپار و  اهنآ  ردـق  اضق و  راثآ  موجن و  تلـالد  مه  زین  يونثم  رد  يولوم 
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: دیارس یم  نینچ  يو  ددرگ . تیاعر  دیاب  طایتحا  بناج  ، هتفگ
دوش ات  رض  عفن و  رهب  درک  دیاب  حرش  رثا  ود  ره  نیا  زا  یضعب  مه  کیل  يرمشب  هچرگا  رصح  ردنا  دیان  يرتشم  دعـس  هک  ای  ناویک  سحن 
علاط ار  هک  نآ  يرورـس و  طاشن و  زا  ددرگ  داش  يرتشم  دـشاب  هک  سک  نآ  علاـط  ار  سحن  دعـس و  لـها  رم  يا  همـش  اـضق  راـثآ  مولعم 

زج دیاین  رتخا  شبنج  ار  هراچیب  نآ  رم  دزوس  شـشتآ  ار ز  هراتـسا  لحز  نآ  میوگن  رگ  روما  رد  دیآ  مزال  شطایتحا  رورـش  ره  زا  لحز ،
(8  ) داد رون  ار  ام  ران ، ردنا  دید  داد  روتسد  ام  هاش  هللااورکذا  میمع  فطل  نآ  هک  زج  درادنرب  میقس 

. ددرگ لماش  ادخ  میمع  فطل  ات  درک  فرطرب  ادخ ، رکذ  هقدص ، اب  ار  اهنآ  تسوحن  دیاب  سپ 
: تشون یپ 

. يدنوخآ رشن  ص 235 ، ج 58 ، راونالاراحب : - 1
.238 ص 237 -  ج 58 ، راونالاراحب : - 2
.238 ص 237 -  ج 58 ، راونالاراحب : - 3

ینابر شـشوک  هب  ص 102  ج 12 ، هعیـشلا : لئاسو  ق 1348ش - 1389ه . يدنوخآ ، رـشن  ، 210 ص 195 - یفاـک ، هـضور  ینیلک : - 4
. يزاریش

. میجنت هلاسم  ص 28 ، همرحم ، بساکم  يراصنا ، خیش  - 5
(39 دعر : - ) 6

. دعب هب  ص 108  ج 22 ، یفجن : نسح  دمحم  خیش  رهاوج ، - 7
(. 30 کلم : () نیعم ءامب  مکیتای  نمف  اروغ  مکئام  حبصا  نا   )... یفسلف راکفا  ناونع : لیذ  مود ، رتفد  يونثم ، يولوم : - 8

اهقف هاگن  زا  نامجنم  لاوقا 

يدراوم رد  نآرق  مک  تسد  تسا . هتـشاد  دوـجو  نوگاـنوگ  ياـه  لکـش  هب  ناـیدا  رثـکا  رد  هک  تسا  يداـبع  ياـه  نییآ  هلمج  زا  زاـمن 
هب ار  ییحی  ّدلوت  تراشب  یلاح  نینچ  رد  ناگتشرف  هک  بارحم  رد  ایرکذ  يرازگزامن  دننام  تسا ; هدرک  شرازگ  ار  ناینیشیپ  يرازگزامن 

شنادنزرف زا  یکی  يور  نآ  زا  زین  لیلخ  میهاربا  (. 162 ءاسن /  ) نایدوهی زا  یخرب  نداد  تاکز  يرازگزامن و  و  ( 39 نارمع / لآ  ) دنداد وا 
شیوخ و دـنوادخ  هک  دـنک  یم  اعد  دوخ  و  ( 37 میهاربا / ) درازگب زاـمن  اـج  نآ  رد  نآرق  شرازگ  هب  اـنب  اـت  درب  عرذ  يذ  ریغ  يداو  هب  ار 

یم تاکز  نداد  زامن و  يراد  اپ  هب  رد  هلمج  زا  ار  شیادـخ  شرافـس  میرم  نب  یـسیع  و  (, 40 میهاربا /  ) دـهد رارق  رازگزامن  ار  شا  هیرذ 
زامن هماـقا  ناـمرف  یحو , نیتسخن  روط  هوک  رد  و  ( 55 میرم /  ) داد یم  تاکز  زامن و  ناـمرف  شا  هداوناـخ  هب  لیعامـسا  (. 31 میرم /  ) دناد

دوش یم  روآدای  دـهد , یم  ار  طول  بوقعی و  قاحـسا , میهاربا , لیبق  زا  ناربمایپ  زا  يرامـش  شرازگ  یتقو  ایبنا , هروسرد  (. 14 هط / ) تسا
هروس رد  (. 17 نامقل /  ) دنک یم  زامن  نتشاد  اپ  هب  شرافـس  شدنزرف  هب  هک  حون  و  ( 73 ءایبنا / ) میداد زامن  هماقا  نامرف  نانآ  یگمه  هب  هک 

رما نیمه  رد  ار  رادـیاپ  نید  دـناد و  یم  تاکز  نداد  زامن و  هماقا  نید , رد  صالخا  ادـخ , تداـبع  ار  باـتک  لـها  يارب  یلک  لـصا  هنّیب ,
تسا نآ  رگنایب  اهنیا  (. 132 هط /  ) هدب نامرف  زامن  هب  ار  تا  هداوناخ  هک  دهد  یم  روتـسد  زین  مالـسا  ربمایپ  هب  (. 5 هنّیب /  ) دنک یم  هصالخ 

هب ینید  ضیارف  زا  کی  چیه  دیاش  تسا . هدش  دیکأت  نادب  رایسب  مالسا  رد  تسا و  يدیحوت  نایدا  رد  یلـصا  ياه  ناینب  زا  یکی  زامن  هک 
, نارازگزامن یناور  یحور و  طیارـش  نآ , یگنوگچ  زامن , لصا  هب  طوبرم  لـئاسم  زا  يرایـسب  دـشاب . هدـشن  شرافـس  نآرق  رد  دـح  نیا 

. تسا هتفرگ  رارق  نآرق  دیکأت  دروم  نآ , اب  طبترم  هلئسم  اه  هد  نآ و  يراداپرب  یگنوگچ  رد  طیارش  ریثأت  زامن , ياهدمایپ  تاریثأت و 
: تسا هدش  هراشا  نآ  هب  تایآ 238و239  هرقب  هروس  رد  هک  تسا  زامن  ماگنهب  نداد  ماجنا  نآرق , دیکأت  دروم  ثحابم  هلمج  زا 

اونوکت مل  ام  مکملع  امک  هللا  اورکذاف  متنمأ  اذاف  ًانابکر  وا  ًالاجرف  متفخ  ناف  نیتناق * اوموق هللا  یطسولا و  ةولصلا  تاولـصلا و  یلع  اوظفاح 
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; نوملعت
, دیدش نمیا  نوچ  دیناوخب . هراوس  ای  هدایپ  دیتشاد , میب  رگا  سپ  دیزیخاپ . هب  ادخ  يارب  هناعـضاخ  و  دینک , تبظاوم  هنایمزامن  اهزامن و  رب 

. تخومآ امش  هب  دیتسناد , یمن  هچنآ  هک  دینک  دای  ار  ادخ 
هیآ نیا  رد  تسا . یطسولاةولص )  ) نامه ای  هنایم و  زامن  قادصم  نییعت  عوضوم  هیآ , نیا  رد  فالتخا  دروم  رایـسب  مهم و  تاکن  زا  یکیی 

دروم هک  تسا  زامن  مادک  هنایم  زامن  نیا  تسا . هدش  دـیکأت  هنایم  زامن  هب  هلـصافالب  سپـس  شرافـس و  اهزامن  همه  تشادـساپ  هب  تسخن 
؟ تسا دنوادخ  نوزفا  شرافس  دیکأت و 

یم لـقن  زین  ار  هیآ  ود  نآ  دـنیآ , یم  راـک  هب  عوضوم  نییبـت  يارب  هک  اـج  نآ  زا  هدـش و  هتخادرپ  رما  نیمه  هب  زین  نآرق  رگید  هیآ  ود  رد 
: میناوخ یم  هیآ 114  دوه  هروس  رد  مینک .

; نیرکاذلل يرکذ  کلذ  تائیسلا  نبهذی  تانسحلا  ّنا  لیللا  نم  ًافلز  راهنلا و  یفرط  ةولصلا  مقا  و 
يارب نـیا  درب . یم  ناـیم  زا  ار  اـه  يدــب  اــه , یبوـخ  اریز  راد ; اــپ  رب  ار  زاــمن  بـش  یکیدزن  و  نآ ) رخآ  لوا و  زور =(  فرط  ود  رد  و 

. تسا يدنپ  ناگدنریگدنپ ,
: میناوخ یم  هیآ 78  ءارسا  هروس  رد  و 

; ًادوهشم ناک  رجفلا  ناءرق  نإ  رجفلا  ناءرق  لیللا و  قسغ  یلإ  سمشلا  كولدل  ةولصلا  مقا 
( ناگتـشرف  ) روضح اب ) نورقم   ) هراومه حبـص  زامن  اریز  ار ; حبـص  زامن  زین )  ) و راد , اپرب  بش  یکیرات  تیاهن  ات  باـتفآ  لاوز  زا  ار  زاـمن 

. تسا
. دننک یم  نییعت  ار  بجاو  ياه  زامن  تقو  تایآ  نیا 

دننادب ار  هنایم  زامن  قادصم  لاثم ـ  ناونع  هب  نانمؤم ـ  دیاب  ور , نیا  زا  تسا . يراک  ره  يارجا  همدقم  دوصقم , تخانـش  هک  تسا  یهیدـب 
نارـسفم ناثدحم و  ناهیقف , نیب  رد  هدرتسگ  رایـسب  یفالتخا  هنایم , زامن  قادصم  نییعت  رد  دنرادب . ساپار  نآ  دـننک و  تموادـم  نآ  رب  ات 

مالـسا ردص  ناناملـسم  یتسار , هب  ایآ  هک  دهن  یم  ناسنا  يور  ارف  ار  شـسرپ  نیا  فالتخا , نیا  دراد . دوجو  یمالـسا  قرف  رگید  هعیش و 
یگدنز خیرات  ییادج  اما  دوب , هدرک  نییعت  ار  نآ  مالسا  ربمایپ  دنتسناد و  یم  ار  قادصم  نانآ  ای  و  تسیچ ؟ یطسو ) ةولص  ) دنتـسناد یمن 

؟ درب ورف  ماهبا  زا  يا  هلاه  رد  ار  مولعم  روما  زا  يرایسب  نآ , ریغ  مالک و  ریسفت و  ثیدح , هقف , دننام  رگید  مولع  اه و  شناد  زا  ناناملـسم 
رد دـشک و  یمرب  تخر  نانآ  هنازور  ياه  راتفر  شرازگ  مدرم و  ياه  هدوت  هرمزور  یگدـنز  زا  تلم  کی  خـیرات  یتقو  دـسر  یم  رظن  هب 
یم یعیبط  ًالماک  تسا , نانآ  هنازور  يدابع  ياه  نییآ  هب  طوبرم  هک  روما  زا  لیبق  نیا  ندنام  ناهنپ  دـنک , یم  شوخ  اج  نامکاح  هاگراب 

تیعقاو زا  نازیرگ  ياه  لالدتـسا  بوچراهچ  رد  دریگ و  یم  هرانک  هرمزور  ياـه  تیعقاو  زا  ناناملـسم  ياـه  شناد  هک  یناـمز  دـیامن و 
هتفای یتشونرس  نینچ  تسا , دنوادخ  شرافس  دروم  هک  هنایم ) زامن  , ) تروص ره  هب  ددرگ . یم  ناوارف  ییاه  ماهبا  نینچ  دریگ , یم  لکش 

هک نارگشرازگ , ریصقت  هن  ار  ماهبا  نیا  تلع  نارسفم  زا  يرامـش  هک  نآ  هفرط  تسا . هدمآ  شیپ  رایـسب  فالتخا  نآ  قادصم  نییعت  رد  و 
هعمج ياه  تعاس  رد  ار  تباجا  تعاس  اه و  مان  نیب  رد  ار  شمظعا  مسا  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  : ) دـنا هتـشون  هدرمـش و  ادـخ  تساوخ 

1 (. تسا هدرک  ناهنپ  هناگ  جنپ  ياه  زامن  نایم  زین  ار  یطسولا  ةولص  تسا , هتشاد  ناهنپ 
راک هب  نداد  روتـسد  نآ  همزال  رگید , يوس  زا  تسا و  راگزاسان  نآرق  ندوب  نایبت  اب  وس , کی  زا  ریـسفت  نیا  هک  میوش  روآدای  دـیاب  هتبلا 

اه هاگدید  تسا . حیبق  مه  نیا  هک  تسا  مهبم 
: تسا هدرک  لقن  حرش  نیا  هب  هاگدید  شش  یسربط  موحرم  هنایم , زامن  قادصم  نییعت  رد 

(. (ع قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  تیاور  هب  زین  هشیاع و  هماسا , يرذـح , دیعـس  یبا  رمع , نب  هللادـبع  تباث , نب  دـیز  زا  لقن  هب  رهظ , زامن  . 1
. تسا هتسناد  شناوریپ  هفینحوبا و  زا  ار  هاگدید  نیا  يو 
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كاحـض و هداـتق , دوعـسم , نبا  يرـصب , نسح  ساـبع , نبا  زا  زین  و  یلع , ماـما  ربماـیپ و  زا  یتیاور  هب  هجوت  اـب  ار  نآ  هک  رـصع , زاـمن  . 2
. تسا هدرک  لقن  هفینحوبا 

. تسا هدروآ  بیؤذ  نب  ۀصیبق  زا  ار  هاگدید  نیا  برغم , زامن  . 3
. تسا هدرک  لقن  نارسفم  زا  یضعب  زا  هک  رخآ , ياشع  زامن  . 4

لها هناگراهچ  همئا  زا  یعفاش  هاگدید  هدرک و  لقن  دهاجم  همرکع و  اطع , هللادبع , نبرباج  سابع , نبا  ذاعم , زا  ار  نآ  هک  حبـص , زامن  . 5
. تسا هتسناد  نیمه  زین  ار  تنس 

تـسا هدروآ  نآ  لیلعت  رد  هدرک و  لقن  قارو  رکب  یبا  مثیخ و  نب  عیبر  زا  ار  هاگدید  نیا  مولعمان . روط  هب  هناگ  جـنپ  ياهزامن  زا  یکی  . 6
رد ار  ردق  بش  هک  هنوگ  نامه  دنرادب ; ساپ  ار  اهنآ  همه  ات  هتـشاد  ناهنپ  بجاو  ياهزامن  نمـض  رد  هدرکن و  نییعت  ار  نآ  دـنوادخ  هک :

.2 هعمج ياه  تعاس  همه  رد  ار  تباجا  تعاس  اه و  مان  همه  نیب  رد  ار  مظعا  مسا  تسا و  هتشاد  ناهنپ  ناضمر  ياه  بش 
. تخادرپ میهاوخ  اهنآ  هب  ثحب  همادا  رد  هک  دنک  یم  لقن  ار  لاوقا  نیا  زا  کی  ره  ياه  لالدتسا  یسربط  موحرم 

لقن لوق  هدزون  یطـسولا ,) ةولـصلا  نع  یطغملا  فشک   ) ناونع اب  یباتک  رد  یطایمد  ظفاح  مان  هب  رـصم  تنـس  لها  ناگدنـسیون  زا  یکیی 
: تسا هدرک  شرازگ  نینچ  ار  يو  نخس  يراقلا  ةدمع  فلؤم  تسا . هدرک 

لقن اهنآ  زا  متاح  یبا  نبا  هک  تسا  دـهاجم  همرکع , اطع , ریمع , نب  دـیبع  هیلاعلا  یبا  رباـج , سنا , هماـما و  یبأ  لوق  نیا  حبـص . زاـمن  . 1
. تسا هدرک  حیرصت  نادب  مألا )  ) باتک رد  هک  تسا  یعفاش  کلام و  نخس  زین  تسا و  هدرک 

رد مه  هفینح  وبا  هدرک و  لقن  هشیاع  دیعـس و  یبا  زا  ار  نآ  مهرذـنم  نبا  تسا و  تباث  نبدـیز  هدـیقع  دواد , یبا  لـقن  هب  هکرهظ  زاـمن  . 2
. تسا هتفای  داقتعا  نادب  دوخ  لاوقا  زا  یکی 

. تسا هتسناد  نایعفاش  مظعم  دمحا و  هفینحوبا و  بهذم  زین  هریرهوبا و  دوعسم و  نبا  روهمج و  لوق  ار  نآ  هک  رصع  زامن  . 3
هدرک لالدتـسا  هتفگ و  ار  نیمه  زین  بیؤذ  نب  ۀـصیبق  هدرک و  لقن  سابع  نبا  زا  يرـصب  نسح  قیرط  زا  متاح  یبا  نبا  هک  برغم  زاـمن  . 4

. تسا رهج  ود  نآ  زا  دعب  ّرس و  زامن  ود  نآ  زا  لبق  ددرگ و  یمن  رصق  رفس  رد  زامن  نیا  هک 
همه هتفگ :  خـساپ  رد  يو  هدیـسرپ و  رمع  نبا  زا  يو  هک  دـنک  یم  لقن  عفاـن  زا  ار  نآ  نسح  قیرط  زا  متاـح  یبا  نبا  زاـب  . اـهزامن همه  . 5

. تشاد ار  داقتعا  نیمه  مه  لبج  نبذاعم  و  اهزامن .
. تسا داقتعا  نیا  رب  بیبح  نبا  نایکلام , نیب  زا  هک  هعمج  زامن  . 6

. رهظ زامن  رگید , ياهزور  هعمج و  زامن  هعمج , زور  رد  . 7
ار هاگدـید  نیا  مه  يدـقاو  دـنوش , یمن  رـصق  هک  هتفرگ  رارق  زاـمن  ود  نیب  اریز  تسا ; یبـطرق  نیتـلا و  نـبا  هاگدـید  نـیا  اـشع . زاـمن  . 8

. تسا هدیزگرب 
نیب زا  تسا . هدوب  ناقفانم  يارب  اه  زامن  نیرت  نیگنس  زامن  ود  نیا  هک  هدمآ  حیحص  ثیدح  رد  نوچ  تسا ; دوصقم  اشع  حبص و  زامن  . 9

. دراد یهاگدید  نینچ  يرهبا  نایکلام ,
. تسا يوق  لوق , نیا  لیالد  نوچ  رصع ; حبص و  . 10

. یحض زامن  . 16. رطف دیع  زامن  . 15. نابرق دیع  زامن  . 14. فوخ زامن  . 13. رتو زامن  . 12. تعامج زامن  . 11
هتفریذپ ار  نآ  مه  نیمرحلا  ماما   , نایعفاش نیب  زا  دنا و  هتفگ  ار  نآ  یضاق  حیرش  ریبج و  نبدیعس  هک  صخـشم  ریغ  زامن  جنپ  زا  یکی  . 17

. تسا
. دیدرت تروص  هب  رصع , ای  حبص  زامن  . 18

. فقوت هاگدید  . 19
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3. تسا بش  زامن  دوصقم  هک  دنا  هتفگ  هدوزفا و  زین  ار  متسیب  لوق  یضعب 
هدـییاز اـه , هاگدـید  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  لاوقا  یگدرتسگ  نیا  دراد . دوجو  يا  هدرتـسگ  فـالتخا  نینچ  زاـمن , نیا  قادـصم  نییعت  رد 

مغر یلع  اما  دشاب , روثأم  هب  دنتـسم  لوق  هک  دـنک  یم  اضتقا  لمع  تعیبط  يدراوم  نینچ  رد  هک  یلاح  رد  تسا ; دارفا  تشادرب  داهتجا و 
هدمع تسین و  رادروخرب  يراوتـسا  زا  نادـنچ  اهدانتـسا  نیا  هک  دـیآ  یم  رظن  هب  هعیـش , ناماما  یتح  ای  هباحـص و  یـضعب  هب  لاوقا  دانتـسا 

یطـسولا ةولـص  زا  دوصقم  لاعتم , دنوادخ  مالک  زا  : ) هک تسا  هدومرف  قحب  ییابطابط  موحرم  تسا . نئارق  هلدا و  زا  لالدتـسا  طابنتـسا و 
هب نآ  ندوب  دنتـسم  نایب  هعیـش و  هاگدید  لقن  نمـض  دسر , یم  تایاور  لقن  هب  یتقو  يو  اما  , 4( تسا ّتنس  رد  شریـسفت  تسین و  رهاظ 

: دسیون یم  ناشیا  دنتسه . هعوطقم  تایاور  نیا  هک  دنک  یم  يدروآدای  تایاور ,
ياه تیاور  همه  رد  هاگدید  نیا  میوگ : یم  تسا . رهظ  نامه  یطسولا  ةولص  هک  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  يرایسب  قرط  هب 

5. دنا هعوطقم  تایاور  مظعم  اما  تسا … هدش  رکذ  هعمج  زامن  اهنآ  زا  یضعب  رد  هتبلا  تسا . هدمآ  نابز  کی  هب  تیب  لها  زا  لوقنم 
ناونع هب  دشاب . تایاور  ندوب  هعوطقم  نیمه  زا  یشان  اهنآ , زا  يا  هراپ  يوس  زا  عامجا  ياعدا  مغر  هب  هعیـش , ياهقف  فالتخا  تلع  دیاش 

خیش یلو  . 6 تسا هدرک  رکذ  هّیماما  هعیش  عامجا  ار  نآ  لیلد  هتسناد و  رصع  زامن  ار  تیب  لها  دزن  رد  یطسو  ةولـص  یـضترم  دیـس  هنومن ,
هتـسناد و رهظ  زامن  ار  نآ  مه  جارب  نبا  یـضاق  . 7 تسا هدرمـش  هقرف  عامجا  ار  نآ  لیلد  هتـسناد و  یلُوا  ةولـص  ار  نآ  فالخلا , باتک  رد 

مه رهظ و  زامن  رب  مه  هک  تسا  یعامجا  هنوگچ  نیا  هک  تسا  نآ  شـسرپ  . 8 تسا هتسناد  تّجح  ار  عامجا  هدرمـش و  عامجا  ار  نآ  لیلد 
عامجا ار  نآ  لیلد  مه  زاب  هتسناد و  رصع  زامن  ار  یطسو  ةولص  شباتک , رخاوا  رد  يو  دوخ  هک  نآ  بلاج  تسا ؟ هدش  هماقا  رصع  زامن  رب 

دنک و هئارا  صاخ  يرظن  هک  نآ  نودب  دـنک , یم  لقن  يدـهلا  ملع  خیـش و  زا  ار  هاگدـید  ود  ره  همالع  موحرم  . 9 تسا هدرک  رکذ  هعیش 
هاگدید دـنک و  یم  لقن  مادـک  ره  ياه  لالدتـسا  اب  ار  لوق  ود  نیمه  شیاه  باتک   11 رثکا رد  همالع  . 10 دـشاب اریذپ  ار  ود  نآ  زا  یکی 

رد دنک و  یم  در  ار  یضعب  لالدتسا  یتح  دروآ و  یم  ار  یّنـس  هعیـش و  زا  معا  هاگدید  نیدنچ  یهتنم  رد  هتبلا  دنیزگ . یمن  رب  ار  یـصاخ 
.12 درامش یم  بیرق  تسا , خیش  هاگدید  هک  ار  رهظ  هب  یطسو  ةولص  ریسفت  اج  نیا 

ییحی تسین . نانآ  نیب  رد  یفالتخا  دنراد و  صخـشم  يریـسفت  صوصخ  نیا  رد  یمالـسا , بهاذم  رگید  ياهقف  فالخ  رب  هیدیز  ياهقف 
: دسیون یم  هیدیز , ياهقف  زا  نیسحلا , نب 

زا تسا و  رهظ  زاـمن  هعمج  ریغ  رد  تسا و  هدرک  داـی  نآ  زا  یلعا  ّیلع  دـنوادخ  هـک  تـسا  یطـسو  زاـمن  ناـمه  هـعمج , زاـمن  اـم  رظن  زا 
.13 تسا هدیسر  ام  هب  نینچ  هیلع ) هللاۀمجر  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

اه هاگدید  یسررب  دراد . دوجو  يا  هدرتسگ  رایسب  لاوقا  دش , دای  ًالبق  هک  نانچ  درادن و  دوجو  رگید  قرف  نیب  رد  یقافتا  نینچ 
لاعتم دـنوادخ  يوس  زا  هنایم  زامن  ندـش  هتـشاد  ناهنپ  هب  داقتعا  هک  مینک  یـسررب  ار  یناسک  هاگدـید  تسخن  دـیاب  ثحب , همادا  يارب  . 1

. تسا ناهنپ  ردق  بش  ای  یهلا و  مظعا  مسا  هک  هنوگ  نامه  دنزرو ; مامتها  اهزامن  همه  هب  مدرم  ات  دنراد 
بـش اب  ار  نآ  دنا و  هدرب  هانپ  هیجوت  نآ  هب  قادـصم , نتفای  زا  زجع  يارب  دـشابن و  رادروخرب  مزال  توق  زا  هاگدـید  نیا  دـسر  یم  رظن  هب 

رما یطـسو , زامن  رد  اریز  دنک ; یم  قرف  ًالماک  یطـسو  ةولـص  ثحب  اب  هلوقم  ود  نیا  هک  نآ  زا  لفاغ  دـنا , هدرک  سایق  مظعا  مسا  ردـق و 
رد دناوت  یم  فّلکم  هنرگ  و  دشاب , صخـشم  ًالماک  نامرف  دروم  دـیاب  تسا و  هداد  يراک  ماجنا  هب  نامرف  دـنوادخ  دراد و  دوجو  یفیلکت 

كرد ار  ردق  بش  یسک  رگا  درادن و  دوجو  یفییلکت  روتسد  نینچ  یهلا  مظعا  مان  ردق و  بش  صوصخ  رد  یلو  دشاب , روذعم  نآ  كرت 
اضتقا تمکح  نیاربانب  تسا . هداد  تسد  زا  ار  یتلیضف  ًالامتحا  تسا و  هدزن  رـس  وا  زا  ینامرفان  چیه  تسجن , ار  یهلا  مظعا  مان  ای  درکن و 

یم ار  ریبعت  نیا  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  ای  هک  تسا  نآ  يایوگ  ناونع  قـالطا  دـشاب و  هدرکن  ناـهنپ  ار  رما  دروم  دـنوادخ  هک  دـنک  یم 
(ص) ربمایپ زا  ای  دندرک و  یم  لمع  فیلکت  نیا  هب  لوزن , ِماگنه  ِیفرع  ِمهف  نیمه  قبط  دوب و  حضاو  ناشیارب  یطـسو )  ) تقو دـندیمهف و 
داهتجا و هب  نانآ  تفاین و  لاقتنا  دعب  ياه  لسن  هب  قیقد  روط  هب  نانآ , نیب  رد  صخشم  نامز  نیا  اما  دندوب , هتفای  یهاگآ  نادب  هدیـسرپ و 
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; هعیش عامجا  . 1 تسا : هدرک  هماقا  لیلد  هس  یضترمدیس  دناد . یم  رصع  زامن  ار  یطسو  ةولـص  رگید , هاگدید  . 2 دندروآ . يور  طابنتسا 
ود رهظ و  حبـص و  ینعی  لبق  زامن  ود  نایم  طسو و  رد  زامن  نیا  هدرک ;3 . رکذ  رصعلا  ةولص  اب  هارمه  ار  یطسولا ) ةولصلا   ) دوعسم نبا  . 2

14. تسا هتفرگ  رارق  راشع  برغم و  ینعی  دعب  زامن 
درادن و دوجو  یعامجا  نینچ  هعیـش  نیب  رد  اریز  دـسر ; یمن  رظن  هب  يزیچ  نینچ  تسا ؟ یفاک  قادـصم  نییعت  يارب  اه  لالدتـسا  نیا  ایآ 

ناناملـسم عامجا  قافتا و  اب  ًالوا , اریز  تسین ; تسرد  مه  دوعـسم  نبا  تئارق  تسا . هدش  لقن  فلاخم  عامجا  دنچ  هک  میدش  روآدای  ًالبق 
دوجو رـصعلا  ةولـص  یطـسولا و  ةولـصلا  نیب  واو )  ) فطع فرح  ای  دوعـسم  نبا  تئارق  رد  ًایناث , تسا و  راگزاسان  نآرق  فیرحت  مدـع  رب 
فرح نودب  هک  نیا  ای  و  تشادن , انعم  فطع  هنرگ  و  دوب , دهاوخ  یطسولا  ةولص  زا  ریغ  رصعلا  ةولـص  متح  هب  تروص  نیا  رد  هک  هتـشاد 

رد تسین و  گنهامه  نآرق  شور  اب  شور  نیا  ددرگ و  یم  یطسولا  ةولص  حیضوت  نایب و  رصعلا  ةولـص  تروص  نیا  رد  هک  تسا  فطع 
زامن ود  لبق و  زامن  ود  نیب  رد  زامن  نیا  هک  نیا  اما  دوب . دهاوخ  رتشیب  نآ  وشح  تدـش  تسین و  لوادـتم  هنوگ  نیدـب  دوصقم  نییبت  نآرق 

دعب زور  هام  عولط  باتفآ و  بورغ  زا  زور  ره  برع , دزن  یلو  میریگب , رظن  رد  حبص  زا  ار  زور  ام  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  هتفرگ , رارق  دعب 
. دریگ یم  رارق  دعب  لبق و  زامن  ود  نیب  حبص  زامن  تروص , نیا  رد  هک  دوش  یم  زاغآ 

دیـشک و لوط  گنج  بازحا , گنج  زور  رد  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  یلـسرم  تیاور  تسا , هدـش  هماـقا  هاگدـید  نیا  رب  هک  يرگید  لـیلد 
.15 دنتشادزاب یطسو  زامن  زا  ار  ام  دومرف : (ص ) ربمایپ دندناوخ و  اشع  برغم و  نیب  ار  رصع  زامن  ناناملسم 

دندش و یم  هتسد  دنچ  ای  ود  هکلب  دنتخادنا , یمن  ریخأت  ار  زامن  نآرق  روتـسد  قبط  اه  گنج  رد  ًایناث , تسا و  لسرم  ًالوا , تیاور  نیا  اما 
. دنداد یم  همادا  مه  ار  گنج  دندرازگ و  یم  زامن  تبون  هب 

رصع و حبص و  زامن  نیب  زامن  نیا  هک  دنا  هدرک  لالدتسا  نیا  هب  دنچ , یتایاور  هب  لالدتسا  رب  نوزفا  رهظ , زامن  هب  یطسو  ةولص  ریسفت  رد 
. تسا هتفرگ  رارق  ربارب  هلفان  ود  نیب  هک  نیا  ای 

نیا زا  باحصا  يارب  يزامن  چیه  دناوخ و  یم  زورمین  رد  ار  رهظ  زامن  ربمایپ  هک  نیا  رب  ینبم  تباث  نب  دیز  تیاور  خیش , زا  لوقنم  عامجا 
. تسا هاگدید  نیا  رگید  لیالد  , 16 هدوب رهظ  زامن  دناوخ  ربمایپ  هک  يزامن  نیتسخن  هک  نیا  دوبن و  رتراوشد  زامن 

یم داجیا  یصاخ  زایتما  هچ  رـصع , حبـص و  زامن  نیب  رهظ  زامن  نتفرگ  رارق  اریز  دنـسر ; یمن  رظن  هب  راوتـسا  نادنچ  مه  اه  لالدتـسا  نیا 
ناوت یمن  مه  ربارب  هلفان  ود  نیب  رد  نآ  عوقو  دروم  رد  دننکب . یلالدتـسا  نینچ  اهزامن  زا  مادک  ره  دروم  رد  دنناوت  یم  زین  نارگید  دنک ؟

هب هیآ  قایـس  اریز  تسین ; نآ  هب  هژیو  هّجوت  رب  لـیلد  هدوب , ربماـیپ  زاـمن  نیلوا  رهظ  زاـمن  هک  نیا  یتح  تسناد و  هژیو  زاـیتما  کـی  ار  نآ 
هک نیا  هب  لالدتسا  تسا . هدرک  رتشیب  دیکأت  دنمزاین  ار  نآ  رما  نیمه  دراد و  راعِشا  یطسو  زامن  رد  يراوشد  یعون  هب  هک  تسا  يا  هنوگ 
هک نآ  هب  هجوت  اب  اما  دـشاب , هجوت  روخرد  لیلد  دـناوتب  دـیاش  دوب , راوشد  باحـصا  يارب  نیا  دـناوخ و  یم  زورمین  رد  ار  زامن  نیا  ربمایپ 

ناوت یمن  تشادـن , ینادـنچ  توافت  باحـصا  هناـخ  دجـسم و  تاـناکما  دوب و  دجـسم  یکیدزن  رد  ربماـیپ  باحـصا  ياـه  هناـخ  ًـالومعم 
. درک تابثا  ار  نآ  يراوشد 

. تسا هدرک  ادیپ  يرتشیب  تّوق  تسا , رهظ  زامن  دوصقم  هک  هاگدید  نیا  هعیش , رخأتم  ياهقف  بلاغ  نایم  رد  هتبلا 
موحرم تسا . هتفرگ  ماـجنا  يدـنچ  ياـه  لالدتـسا  دراد , يرتـشیب  عویـش  تنـس  لـها  نیب  رد  هک  حبـص ) زاـمن   ) هب نآ  ریـسفت  درومرد  . 3

: دنک یم  لقن  حرش  نیا  هب  ار  اه  لالدتسا  زا  يا  هراپ  رهاوج  بحاص 
نیا دوش ;و  یمن  عمج  يرگید  زامن  اب  تسا , هدـش  عقاو  ینـشور  یکیرات و  نیب  رد  هتفرگ و  رارق  بش  زامن  ود  زور و  زاـمن  ود  نیب  نوچ 
نامه تسا ; رتشیب  رایسب  نآ  تلیـضف  زور ,  بش و  کئالم  روضح  ببـس  هب  هتفرگ و  رارق  عمج  لباق  زامن  نایم و  درفنم , تروص  هب  زامن 

زاس و نآ  رب  تظفاحم  روتـسد  اب  تسا و  يرتداـیز  تقـشم  نآ  رد  نوچ  ادوهـشم ;)17  ناک  رجفلا  ناءرق  نا  : ) هدومرف دـنوادخ  هک  هنوگ 
تلفغ و تدش  یگدولآ و  باوخ  اضعا و  یتسـس  ناتـسبات , رد  یهاگحبـص  باوخ  تذـل  ناتـسمز و  يامرـس  نوچ  يروما  تسا . رتراک 
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18. دشاب عینصت  هّنظم  رد  الومعم  حبص  زامن  ات  دوش  یم  ثعاب  تحارتسا , هب  هقالع 
یطسو ةولص  هیآ , رد  هک  نیا  زا  دنا  ترابع  هک  دوش  یم  هدید  ّتنـس  لها  نخـس  رد  مه  رگید  ياه  لالدتـسا  اه , لالدتـسا  نیا  رب  نوزفا 

19. درادن دوجو  تونق  حبص ,  زامن  زج  هب  يزامن  چیه  رد  تسا و  هدمآ  تونق  هب  روتسد  رانک  رد 
یم روآدای  خساپ  رد  تنس  لها  ,20 و  تسا هدش  دراو  اهزامن  همه  رد  تونق  دنیوگ  یم  دننک و  یم  در  هعیش  ياهقف  ار  لالدتـسا  نیا  هتبلا 

حرطم حبص  زامن  رد  طقف  ییاعد  نینچ  دنک و  یم  اعد  هداتسیا  لاح  رد  ناسن  هک ا  دوش  یم  قالطا  اعد  زا  یصاخ  عون  هب  تونق  هک  دنوش 
21. تسا

( رـصعلاةولص  ) هژاو هیآ  رد  هک  دـنا  هدرک  اعدا  تسا و  دوعـسم  نب  هللادـبع  لقن  هیبش  هک  هشیاـع -  ثیدـح  هب  هاگدـید  نیا  يارب  نینچمه 
. تسا ریاغت  رب  لیلد  یطسو  ةولص  رب  رصع  ةولص  فطع  هک  تسا  هدرک  لقنربمایپ  زا  هشیاع  هدش و  لالدتسا  تسا -  هدمآ 

لالدتسا لیبق  نیا  هک  نآ  هژیو  هب  تسین , انتعا  لباق  تسا , داضت  رد  نآرق  ندش  دایز  مک و  مدع  رب  ناناملسم  قافتا  اب  نوچ  لالدتسا , نیا 
یسانش هژاو  یبدا و  ياه  لالدتسا  هنوگ  نیا  ربمایپ  نانخس  رد  هدشدراو و  مولع  رگید  يریسفت و  یهقف , بتاکم  يریگ  لکش  زا  سپ  اه ,

. دنتشادن نآرق  زا  شیاهریسفت  رب  يوغل  لیلد  هئارا  راظتنا  وا  زا  زین  مدرم  تشادن و  دوجو 
نآ تقو  هک  يزامن  اهنت  و  هنابش , اشع , برغم و  زامن  تسا و  هنازور  رـصع , رهظ و  زامن  هک  نیا  تسا , هدش  حرطم  هک  يرگید  لالدتـسا 

.22 تسا رهظ  زامن  بش , هن  دیآ و  یم  باسح  هب  زور  هن 
, رگید یخرب  هب  تبسن  اه  لالدتسا  نیا  زا  یضعب  تسا . حبص  زامن  هب  ةولص  ریـسفت  ناراد  فرط  ياه  لالدتـسا  زا  یـشخب  دش , نایب  هچنآ 

هدرتسگ روضح  لیلد  هب  حبص  زامن  رایسب  تلیضف  تفارـش و  یکی , درک : هراشا  لیلد  ود  هب  ناوت  یم  هک  تسا  رادروخرب  يرتشیب  توق  زا 
دیدش يامرس  ببس  هب  حبص , زامن  رتشیب  يراوشد  تّقـشم و  يرگید  و  ( 78 ءارسا /  ) هیآ رد  نآرق  ّصن  ساسا  رب  تقو , نیا  رد  ناگتـشرف 

. یهاگحبص نیریش  باوخ  اه و  ناتسمز  رد  حبص 
لیالد مه  اه  هاگدـید  رگید  تونق .  هلئـسم  هب  لالدتـسا  ای  هشیاع و  لقن  دـننام  تسین ; هجوت  روخ  رد  اـه  لالدتـسا  زا  رگید  يا  هراـپ  اـما 

اهنآ لقن  زا  دنا , هیبش  يدرف  تشادرب  هاگدید و  هب  رتشیب  دنتـسین و  رادروخرب  توق  عویـش و  زا  هک  نآ  رابتعا  هب  اما  دنراد , ار  دوخ  صاخ 
هدنام لوفغم  هک  يا  هتکن  مینک . یم  رظن  فرص 

نامسآ رد  هام  هک  دوش  یم  زاغآ  ینامز  زور  برع , هعماج  ارب ي  هک  تسا  نآ  هدشن , هجوت  نآ  هب  اه  لالدتسا  نیا  رد  هک  یتاکن  زا  یکی 
نینچ زین  ام  ینید  گنهرف  رد  دوش . یم  نییعت  هام , لاله  ندـید  اـب  لـبق  زور  بورغرد  دـیدج , هاـم  زاـغآ  تهج , نیمه  هب  دوش و  هدـید 

رب بش  زور , بش و  ندرک  دای  ماگنه  دراوم  همه  هکلب  بلاغ  رد  زین  نآرق  رد  تسا . لاله  تیؤر  ماگنه  زا  ناضمر , هام  لوا  ًـالثم  تسا ;
فالخ رب  دنا , هتـسناد  یم  بش  زا  ار  زور  زاغآ  برع ,  زور  نآ  فرع  رد  هک  دشاب  نآ  لیلد  دناوت  یم  دوخ  نیا  تسا .  هدـش  مدـقم  زور 

هنابـش هد  يانعم  هب  هک  مدوب  ترفاسم  زور  هد  مییوگ  یم  ًالثم  مینک و  یم  قالطا  مه  بش  رب  ار  زور  ًالومعم  هک  اـم  ینونک  لوادـتم  فرع 
اه هیآ  نیا  هب  هنومن , ناونع  هب  دوش . یم  قالطا  زور  هنابـش  رب  بش  تسا , مه  لوزن  نامز  فرع  يایوگ  هک  ینآرق  تاـیبدا  رد  تسا . زور 

: دیرگنب
;23 ۀلیل نیعبرا  هبر  تاقیم  متفرشعب  اهانممتا  ۀلیل و  نیثالث  یسوم  اندعاو  و 

. دمآ رس  هب  بش  لهچ  رد  شراگدرورپ  نّیعم  تقو  هک  نآ  ات  میدرک , مامت  رگید  بش  هد  اب  ار  نآ  میتشاذگ و  هدعو  بش  یسوم  اب  و 
: دومرف هیآ 10  میرم  هروس  رد  و 

; ًایوس لایل  ثلث  سانلا  ملکت  الا  کتیآ  لاق  ۀیآ  یل  لعجا  بر  لاق 
یمن نخـس  مدرم  اب  یملاس , هک  نآ  اـب  زور )  ) هنابـش هس  هک  تسا  نیا  وت  هناـشن  دومرف : هدـب . رارق  نم  يارب  يا  هناـشن  اراـگدرورپ ! فگ :

. ییوگ
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رب بش   , دراوم نیا  رد  دوب . زور  هنابش  هس  ایرکز , ملکت  مدع  زور و  هنابش  لهچ  ای  یس  یسوم , تاقیم  بش  لهچ  ای  یس  هک  تسا  حضاو 
. تسا هدش  قالطا  زور  هنابش 

هاگدـید یـسررب  دـنمزاین  اعدـم , نیا  ندـش  نشور  يارب  ددرگ . یم  نشور  یطـسولا  ةولـص  قادـصم  دـشاب , تـسرد  تـشادرب  نـیا  رگا 
ینوریب ناحیروبا  زا  ینخس  میریگ . یم  یپ  نانآ  راتفگ  لقن  اب  ار  ثحب  ور , نیا  زا  میتسه و  ناهیقف  ناثدحم و  ناخروم ,

رد هک  تسا  هدرک  هئارا  فلتخم  للم  دزن  رد  زور  هنابش  زاغآ  صوصخ  رد  یهجوت  نایاش  ثحب  ینوریب  ناحیروبا  لوق  زا  یسلجم  موحرم 
: مینک یم  دای  تسام , ثحب  هب  طوبرم  هک  ار  هچنآ  اج  نیا 

بورغ زا  ناـنآ  دزن  رد  زور  هنابـش  ور ,  نـیا  زا  تـس . هدرک ا  ضرف  قـفا  هریاد  رد  بورغ  هـطقن  رد  ار  زور  هنابــش  هعوـمجم  زاـغآ  برع 
رب ینتبم  نانآ  ياه  هام  هک  دوب  نیا  دنروآ , يور  ضرف  نیا  هب  نانآ  هدش  بجوم  هچنآ  تسا و  دعب  زور  رد  نآ  بورغ  ات  قفا  زا  دیشروخ 

دوش یم  هدید  دیشروخ  بورغ  ماگنه  هب  لاله  و  مایا , شرامش  ساسا  رب  هن  تسا , نآ  نوگانوگ  ياه  تکرح  هام و  ریـس  لاله و  تیؤر 
, هتفه ياهزور  ندرب  مان  ماگنه  تسا و  زور  رب  مدـقم  بش  نانآ  دزن  رد  يور , نیا  زا  تسا و  هام  زاغآ  لـاله , لوا  تیؤر  ناـنآ  رظن  زا  و 
زا تملظ  هک  دنا  هدرک  لالدتسا  نینچ  بلطم  نیا  هب  دنتـسه , قفاوم  هاگدید  نیا  اب  هک  یناسک  تسا . هتـشگ  يراج  شور  نیا  رب  ناشداع 

روظنم هب  نینچمه  تسا . رتراوازـس  ندـیزاغآ  هب  تسا , رتـشیپ  هچنآ  دوـش و  یم  ضراـع  یکیراـت  رب  روـن  تسا و  مدـقم  روـنرب  هبتر  رظن 
ترورض و دمایپ  یتخـس  دریگ و  یم  ماجنا  ترورـض  زاین و  رطاخ  هب  تکرح  دنا و  هداد  حیجرت  تکرح  رب  ار  نوکـس  شمارآ , یتحار و 

ّوج رد  تکرح  هاگره  اما  دوش , یمن  داسف  بجوم  دـشاب , مکاح  ّوج  رد  نوکـس  شمارآ و  هک  ینامز  اـت  تسا و  تکرح  دـمایپ  هجیتن  رد 
همالع نخس   24. دـیآ یم  دوجو  هب  نآ  لاثما  اه و  جوم  اه , نافوط  اه , هلزلز  دوش و  یم  داسف  بجوم  دـشاب , رادـیاپ  دـنک و  ادـیپ  موادـت 

یسلجم
زج يا  هراچ  ثحب  نییبت  يارب  هک  تسا  هدروآ  لصفم  ًاتبسن  یثحب  یعرـش , هاگن  زا  زور  رب  بش  مدقت  تابثا  يارب  یـسلجم  همالع  موحرم 

: دسیون یم  يو  میرادن . نآ  لقن 
بـش هب  طوبرم  تسا , هدـش  دراو  هعمج  بش  هرابرد  ًـالثم  هچنآ  نیارباـنب  تسا . زور  رب  مدـقم  بش  عرـش , بسح  هب  هک  تسین  يدـیدرت 
صاخ حالطـصا  طقف  دنهد , یم  ماجنا  بش  ریخأت  صوصخ  رد  نامجنم  زین  اه و  برع  زا  يا  هراپ  هچنآ  و  یتآ , بش  هن  تسا و  هتـشذگ 

رمع زا  قثوم  دنـس  اب  هضور  رد  ینیلک  هک  تسا  تیاور  هتکن , نیا  رب  لیالد  هلمج  زا  دوش . یمن  ینتبم  نآ  رب  یعرـش  ماکحا  تسا و  نانآ 
: دومرف ماما  تسا . یتآ  بش  نیمه  يارب  زور  نیا  هک  دنرادنپ  یم   25 اه هیریغم  میتفگ : (ع ) هللادبعوبا هب  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  دیزی  نب 

موحرم  26. تسا هدـش  لخاد  مارح  هام  دـنتفگ : دـندید , ار  لاله  یتقو  هلخن  يداو  لـها  تسا . یلبق  بش  يارب  زور  نیا  دـنا . هتفگ  غورد 
: دسیون یم  هلخن  لها  نایرج  دروم  رد  دزادرپ و  یم  نآ  نتم  حیضوت  هب  هضور , تیاور  لقن  زا  سپ  یسلجم 

رفن هدزاود  ای  تشه و  هارمه  هب  ار  شحج  نب  هللادبع  ربمایپ  هک  دوب  نآ  هلخن  يداو  نایرج  دنا , هدرک  رکذ  نارـسفم  ناخروم و  هچنآ  قبط 
نآ رد  دنتفر و  هلخن  يوس  هب  نانآ  درک . مازعا  فئاط  هکم -  هار  نیب  رد  هلخن  يوس  هب  نانآ , رابخا  ندروآ  تسد  هب  شیرق و  نیمک  يارب 
زور ار  تقو  نآ  شناهارمه  یمرـضح و  نب  ورمع  دـندید . شیرق  يراجت  ناوراک  اب  ار  یمرـضح  نب  ورمع  اج  نآ  رد  دـندرک . نیمک  اج 
نانآ زا  یهورگ  دـنتخادرپ . ینزیار  وگتفگ و  هب  ناناملـسم  دوب .  هدـش  زاغآ  بجر  هام  هک  یلاح  رد  دنتـشادنپ ; یم  یناـثلا  يداـمج  رخآ 
تسا مارح  هام  زا  زور  نیا  هک  میناد  یمن  مه  ام  تسا و  هدرک  امش  بیصن  دنوادخ  هک  تسا  یقزر  نیا  تسا و  تلفغ  رد  نمـشد  دنتفگ :

, تروص ره  رد  دـشاب . لالح  امـش  عمط  رطاخ  هب  هک  مینک  یمن  رکف  تسا و  مارح  هام  زا  زور  نیا  دـنتفگ : ناـنآ  زا  یعمج  نآ . ریغ  زا  اـی 
شیپ شیرق  هداتـسرف  دیـسر . شیرق  رافک  هب  ناـیرج  دـندرب . تمینغ  هب  ار  شا  هلفاـق  دنتـشک و  ار  وا  دـندروآ و  موجه  یمرـضح  رب  ناـنآ 

رهش رد  لاتق  هرابرد  وت  زا   : ) هک دش  لزان  هرقب  هروس  هیآ 217  ماگنه  نیا  رد  تساور ؟ مارح  هام  رد  گنج  ایآ  تفگ : دمآ و  (ص ) ربمایپ
ینامز (ص ) ربمایپ ناگداتسرف  شروی  هک  دوش  یم  نشور  تسا , هدمآ  اه  هریس  زا  يا  هراپ  رد  هک  نانچ  ربخ  نیا  …زا  ( . دنـسرپ یم  مارح 
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لاله تیؤر  زا  سپ  يو  باحـصا  هک  داد  یهاوگ  مه  (ص ) ربمایپ دنتـسناد و  بجر  هاـم  زا  ار  بش  نآ  دـندید و  ار  بجر  لـاله  هک  دوب 
نیا  27. دـیآ یم  نآ  زا  سپ  هک  تسا  يزور  ءزج  تسا و  زور  رب  مدـقم  بش  نیارباـنب  تسا . بجر  بش  بش , نآ  هـک  دـنا  هدرک  مـکح 
نیب یتسرد  هب  ینوریب  ناحیروبا  دهد و  یم  ناشن  برع  فرع  رد  هام  عولط  دیـشروخ و  بورغ  زا  ار  زور  هنابـش  زاغآ  , حوضو هب  شرازگ 

. تسا هدرک  لیلحت  هیاپ  نیمه  رب  ار  زور  رب  بش  مّدقت  تسا و  هتشاذگ  قرف  یبرع  ریغ  یبرع و  رامش  هاگ 
ینشور هاوگ   29, دش یم  زاغآ  بورغ  زا  یساپ  تشذگ  زا  زور , نامز  هک  ثفر 28  هیآ  لوزن  زا  لبق  نآ و  عیرشت  زاغآ  رد  زور , بوجو 

هزور نامز  رد  لیلقت  فیفخت و  یعون  ثفر  هیآ  تشگ و  یم  زاغآ  هام  عولط  دیشروخ و  بورغ  زا  برع , زور  هنابـش  هک  تسا  رما  نیا  رب 
. تسا

اهقف یلو  دـنا ,  هدرک  هئارا  نوگانوگ  ياه  ثحب  دـنا و  هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب   , 30 هّلها هیآ  ثفر و  هیآ  دننام  هیآ  دنچ  لیذ  رد  نارـسفم 
روط هب  نآ , دننام  ناضمر و  هام  زاغآ  نییعت  هب  طوبرم  ثحابم  رد  دنچ  ره  دنا ; هدرکن  یلقتسم  ثحب  زور  هنابش  زاغآ  نییعت  صوصخ  رد 

هیآ دـنچ  هب  تسا , هدـمآ  ناموصعم  زا  هک  یتایاور  رب  نوزفا  صوصخ  نیا  رد  ناهیقف  دـننک . یم  تابثا  هام  ندـید  اب  ار  زور  زاغآ  ینمض 
. دنا هدرک  لالدتسا  زین  نآرق 

;31… جحلا سانلل و  تیقاوم  یه  لق  ۀّلهألا  نع  کنولئسیی 
…. دنا جح  مسوم )  ) مدرم و يارب  يرامش  هاگ  صخاش )  ) اهنآ وگب : دنسرپ , یم  وت  زا  اه  لاله  هرابرد 

زا يرایـسب  تسا . هدش  یفرعم  يدابع  ياهراک  ماجنا  هرمزور و  یگدـنز  رد  مدرم  يارب  تاقوا  نییعت  رازبا  ناونع  هب  هام  لاله  هیآ  نیا  رد 
, هنومن ناونع  هب  دـنا . هدرک  هراشا  راد  تدـم  ياه  تدابع  نامز  نییعت  رب  لاله  ندوب  امنهار  لیلد و  هلئـسم  هب  هیآ , نیمه  لیذ  رد  ناـهیقف 

: دسیون یم  هیآ  لقن  زا  سپ  دیفم  خیش 
ماو دیـسررس  هزور و  جـح و  رد  مدرم  يارب  رامـش  هاگ  تابجاو و  تاقوا  يارب  امنهار  لیلد و  اه و  هام  تمالع  ار  لاله )  ) لاعتم دـنوادخ 

هدرک لقن  (ع ) قداص ماما  زا  یبلح  یلع  نب  هللادـیبع  زا  نامثع  نبدامح  تسا و  هداد  رارق  تابحتـسم  تابجاو و  ماـجنا  و  اـه , هراـفک  اـه ,
ار نآ  هاگره  ریگب و  هزور  يدـید , ار  لاله  یتقو  نیاربانب  تساه . هام  لـاله  نیا  هدومرف : يو  هدیـسرپ و  هّلها )  ) هراـبرد ماـما  زا  هک  تسا 

32. نک راطفا  يدید ,
: دیازفا یم  دنک و  یم  لقن  نومضم  نامه  هب  رگید  تیاور  دنچ  سپس  خیش 

تباث عرـش  لها  يارب  تساه , هام  هب  طوبرم  هک  يروما  رگید  جح و  راطفا , هزور ,  رد  تدابع  لاله  هب  تسا و  هام  تمالع  لاله  نیاربانب 
33. دوش یم 

نامز ياه  تدابع  تقو  لولح  هناشن  تمالع و  ار  لاله  تایاور , نآرق و  هیآ  زا  يریگ  هرهب  اـب  دـیفم  خیـش  دوش , یم  هظحـالم  هک  ناـنچ 
هام زاغآ  ًالثم  ور , نیا  زا  تسا . زور  هنابـش  نآ  هاـم  ندـید  اـب  هاـم , ره  زا  زور  ره  زاـغآ  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  نخـس  نیا  دـناد . یم  دـنم 

. ناضمر كرابم  هام  زور  نیلوا  رد  دیشروخ  ندیمد  هن  دوب , دهاوخ  نابعش  هام  نایاپ  رد  هام  ندید  ماگنه  زا  ناضمر 
: هک دنک  یم  دیکأت  قحب  دوخ  ياه  باتک  زا  رگید  یکی  رد  دیفم  خیش 

فّلکم دارفا  دوخ  نیماضم  رد  تسا و  هدش  لزان  برع  نابز  هب  نآرق  هک  دش  تباث  هاگره  تسا … هدش  لزان  یبرع  تغل  نابز و  هب  نآرق 
شرگن رد  اه  هام  درک و  لمع  نآ  ریغ  هن  برع و  نابز  میهافم  قبط  رب  نآ  نیماضم  هب  دـیاب  تسا , هداد  رارق  باـطخ  دروم  ناـشنابز  هب  ار 

رد مه  لاعتم  دنوادخ  …و  دـندرگ . یم  راکـشآ  نایامن و  لاله , رطاخ  هب  هک  دـنا  هدـش  يراذـگ  مان  رهـش )  ) مان هب  ور ي  نآ  زا  اه  برع 
تداع فرع و  هب  هّجوت  موزل  رگنایب  ًاـقیقد  دـیفم  موحرم  نخـس   34. تسا هدـیمان  برع  هک  تسا  هدرک  يراذـگ  مان  یمان  ناـمه  هب  نآرق 

يدادرارق یفرع و  ًالماک  يا  هدیدپ  مکح  عوضوم  هک  یماگنه  هژیو  هب  تسا  یهقف  ياه  تشادرب  رد  برعلا , ةریزج  رد  لوزن  رصع  مدرم 
موهفم تخانـش و  ار  لوزن  نامز  فرع  دیاب  متح  هب  روما  نیا  رد  هک  نآ  ریاظن  اه و  تقو  نییعت  اه , يراذـگ  مان  لیبق  زا  دـشاب ; مدرم  نیب 
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. تفرگ فرع  نامه  زا  ار  مکح  عوضوم 
, دوش یم  هظحالم  هک  نانچ  … دـینک .) تبظاوم  هنایم  زامن  اـهزامن و  رب  : ) تسا هدـمآ  نینچ  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  تسا  نآ  رگید  هتکن 

ومیـشاب زورمین  یپ  رد  اـت  تشاد  دوجو  مزـال  هنیمز  دوـب , نینچ  رگا  تسا و  هدـماین  زور  همین  اـی  زور  هناـیم  زاـمن  زا  ینخـس  چـیه  هیآ  رد 
لمح زور  هنابـش  همین  هب  ار  نآ  تسا  رتهب  هدـمآ و  هنایم ) زامن   ) ناونع طـقف  هکلب  مینک , وجتـسج  رـصع  اـی  رهظ  زاـمن  رد  ار  نآ  قادـصم 
هنابـش همین  نیاربانب  دوش , یم  زاغآ  هام  عولط  اب  برع  زور  هک  اج  نآ  زا  تسا و  زامن  لماک  هرود  کی   , زور هنابـش  ياهزامن  نوچ  مینک ;
دییأت دناوت  یم  یهاگحبص , تدابع  يونعم  ریثأت  ناگتشرف و  روضح  حبص , زامن  هماقا  يراوشد  دننام  ینئارق  دوب . دهاوخ  حبص  زامن  زور ,

. دشاب تشادرب  نیا  هدننک 
هب رـصحنم  يراوشد  نیا  تسا و  رادروخرب  یّـصاخ  يراوشد  زا  حبـص  زامن  ماجنا  هک  دـید  میهاوخ  ینونک , هعماج  تداع  رد  گـنرد  اـب 
یم اهنیا  همه  تسا . رـصع  ای  رهظ  زامن  زا  رت  نوزف  حبـص  زامن  ندـش  اضق  متح  هب  دریگ , ماجنا  یـشجنس  رگا  تسین و  صاـخ  يا  هعماـج 

ناهیقف نیب  رد  هک  تسا  نیا  دنام  یم  یقاب  هک  ینخـس  اهنت  دـشاب . حبـص  زامن  رب  لاعتم  دـنوادخ  هژیو  دـیکأت  يارب  یبسانم  هیجوت  دـنناوت 
. دنا كدنا  هاگدید  نیا  هب  نالئاق  هعیش 

راصحنا رد  تیعقاو  هب  ملع  همه , نیا  اب  درادـن . ّتیروذـحم  حبـص , زامن  هب  یطـسولا  ةولـص  ریـسفت  دـهاوش , نئارق و  هب  هجوت  اب  نیارباـنب 
. تسا يراب  دنوادخ 

: اهتشون یپ 
.819 ج3 / لوا , پاچ  نیسردم , هعماج  تاراشتنا  عماجلا , عماوج  ریسفت  . 1

.127 ج2 / تاعوبطملل , یملعألا  هسسؤم  توریب , نایبلا , عمجم  . 2
.124 ج 18 / یبرعلا , ثارتلا  ءایحلاراد  توریب , يراقلا , ةدمع  . 3

.246 ج2 / نیسردم , هعماج  مق , نآرقلا , ریسفت  یف  نازیملا  . 4
.258 نامه / . 5

.275 ج 1 / میرکلا , نآرقلاراد  مق , یضترملا , لئاسر  . 6
.294 ج1 / نیسردم , هعماج  تاراشتنا  مق , فالخلا , باتک  . 7

.19 نیسردم / هعماج  تاراشتنا  جارب , نبا  هقفلا , رهاوج  . 8
.255 نامه / . 9

.184 ج1 / قداصلا , مامالا  هسسؤم  مق , ماکحألا , ریرحت  . 10
.86 ج1 / ءاهقفلا , ةرکذت  ; 42 ج2 /  هعیشلا , فلتخم  ك : ر . . 11

.157 ج4 / هیمالسالا , ثوحبلا  عمجم  دهشم , بلطملا , یهتنم  . 12
.124 ج1 / دیز , نب  ییحی  مارحلا , لالحلا و  یف  ماکحالا  . 13

.275 ج1 / یضترملا , لئاسر  . 14
ح 11. ضئارفلا , دادعا  باوبا  زا  مجنپ  باب  لئاسولا , كردتسملا  .15

.13 ج7 / هیمالسالا , بتکلاراد  مالکلا , رهاوج  .16
هیآ 78. ءارسا , هروس  .17

ج 7/13. مالکلا , رهاوج  .18
.60 ج3 / رکفلاراد , توریب , يوونلا , نیدلا  یحم  عومجملا , . 19

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1194 

http://www.ghaemiyeh.com


.217 ج1 / بلطملا , یهتنم  . 20
.60 ج3 / يوونلا , نیدلا  یحم  عومجملا , . 21

.32 ج2 / بتکلاراد , توریب , ینیعرلا , نامحرلادبع  لیلجلا , بهاوم  .22
هیآ 142. فارعا , هروس  . 23

.10 ج 56 / یبرعلا , ثارتلا  ءایحا  راد  توریب , راونالاراحب , .24
هدش دراو  يو  تمذم  رد  يرایسب  تایاور  تسب و  یم  غورد  (ع ) رقاب ماما  هب  رایسب  يو  هک  هریغم  دنتسه . یلبج  دعس  نب  ةریغم  ناوریپ  . 25

. تسا
.15 ج56 / راونالاراحب , . 26

.16 نامه / . 27
هیآ 187. هرقب , هروس  ك : ر . . 28

.49 ج 2 / نآرقلا , ریسفت  یف  نازیملا  . 29
هیآ 198. هرقب , هروس   . 30

. نامه  . 31
.296 295 ـ  یمالسالا / رشنلا  ۀسسؤم  مق , هعنقملا , . 32

. نامه . 33
.15 دیفملاراد / نانبل , لصوملا , لها  تاباوج  . 34

نآ هب  لمع  زاوج  موجن و  ملع 

ار ناراب  وا  تسا و  دنوادخ  دزن  تمایق  ملع  انامه  : دیامرف یم  نآرق  اریز  تسا  نآرق  بیذکت  نآ  هب  داقتعا  میجنت و  هطـساو  هب  یبیغ  رابخا 
 . درک دهاوخ  هچ  ادرف  هکدناد  یمن  سک  چیه  دناد و  یم  تساه  محر  رد  هک  هچ  نآ  وا  دراب و  ورف 

هرابرد یفرگـش  رابخا  یهاگ  دنچ  زا  ره  هک  ارچ  دوش . یم  هدرمـش  يرـشب  مولع  نیرت  جـّیهم  زا  یکی  یـسانش  هراتـس  موجن و  ملع  هزورما 
یم ملع  نیا  زا  هزورما  هک  ییاه  هدافتـسا  دراذگ . یم  شیامن  هب  ار  ناهیک  تّهبا  تمظع و  هک  دـسر  یم  نامـشوگ  هب  ملع  نیا  تایفـشک 

ار ناسنا  هک  دراد  دوجو  مالسلا )  هیلع  یلع (  ماما  زا  ینخـس  نایم  نیا  رد  اما  تفرگ . هدیدان  ار  نآ  تارمث  ناوت  یمن  تسا و  ناوارف  دوش 
. دیشاب رذحرب  موجن  ملع  نتفرگارف  زا  مدرم  يا  دنیامرف : یم  ترـضح  تسین ؛  تحار  ناسنا  يارب  شـشریذپ  هدرک و  یمگ  رد  رـس  راچد 

ماما هک  یماگنه  دـندومرف : داریا  ار  مالک  نیا  ترـضح  هک  ییا  هماگنه  دـشاب ؟ دـناوت  یم  هچ  مـالک  نیا  زا  ماـما  دوصقم  تسیچ و  تلع 
تعاـس نیا  رد  رگا  هک  مسرت  یم  نآ  زا  نینم�ملا ! ریما  يا  تشاد : هضرع  شناراـی  زا  یکی  دـندوب  جراوـخ  اـب  دربـن  يارب  تکرح  هداـمآ 

زا مدرم  يا  دندومرف : خساپ  رد  ماما  تسا . هدش  هدافتـسا  موجن  ملع  زا  میوگ  یم  هک  ار  ینخـس  نیا  یـسرن ، شیوخ  دارم  هب  ینک  تکرح 
امش یسانش  هراتس  هکنیا  هچ  دیراد  زاین  نآ  هب  يدرونارحص  يدرون و  ایرد  رد  هک  رادقم  نآ  زج  دیزیهرپب ، یسامش  هراتس  ملع  نتفرگارف 

رگوداج تسا و  رگوداـج  نوچ  وگ  بیغ  وگ و  بیغ  نوچ  سانـش  هراتـس  دـناشک و  یم  يرگوداـج  هب  ییوگ  بیغ  ییوگ و  بیغ  هب  ار 
هبطخ 79 ) هغالبلا ،  جهن  . ) تسا منهج  شتآ  رد  رفاک  رفاک ،  نوچ 

نع راـبخالا  وه  مارح و  میجنتلا  دـیوگ : یم  يراـصنا  خیـش  میجنت  تمرح  رد  تسا . مارح  موـجن  نتفرگارف  تسا ؟ مارح  موـجن  میلعت  ارچ 
مارح ًاقلطم  میجنت  دـیوگ : یم  تمرح  رب  لاد  تیاور  لقن  زا  دـعب  ناشیا  هیبکوکلا . تالاصتالا  هیکلف و  تاکرح  راـبتعا  اـب  موجنلا  ماـکحا 

يراصنا خیـش  بساکم   ) دوش هداد  یعطق  مکح  اهنآ  ریثأت  هب  داـقتعا  اـب  موجن  ماـکحا  ساـسا  رب  هک  تسا  یتروص  رد  تمرح  هکلب  تسین 
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ناسنا و تشونرس  رد  هیکلف  تاکرح  ریثأت  هب  داقتعا  ناوت  یم  یسانش  هراتـس  موجن و  تمرح  تلع  هرابرد  تایاور  هعومجم  زا   ( 26 - 25
یلع ترـضح  هچنانچ  تسا  یبایهار  موجن  ملع  دـیاوف  زا  یکی  تسناد . نامجنم  رابخا  هب  داقتعا  رثا  رد  مدرم  هرمزور  یگدـنز  رد  لالتخا 

: دـنیامرف یم  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق  تسا و  هدرک  انثتـسا  موـجن  ملع  تمرح  زا  ار  دروـم  نیا  هغـالبلا  جـهن  هبطخ 79  رد  ( مالـسلا هیلع  )
هب تفرعم  ملع و  لها  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  انامه  هداد و  رارق  ایرد  نابایب و  ياه  یکیرات  رد  امش  ییامنهار  يارب  ار  ناگراتس  هک  تسوا 

نآرق اریز  تسا  نآرق  بیذکت  نآ  هب  داقتعا  میجنت و  هطساو  هب  یبیغ  رابخا  دنیامرف : یم  هبطخ 79  نیمه  رد  ترضح  میدرک  نایب  لیصفت 
یمن سک  چـیه  دـناد و  یم  تساـه  محر  رد  هک  هچ  نآ  وا  دراـب و  ورف  ار  ناراـب  وا  تسا و  دـنوادخ  دزن  تماـیق  مـلع  اـنامه  دـیامرفیم :

هیلک رب  اناد و  زیچ  همه  هب  ادخ  سپ  دسر ؛ یم  ارف  شگرم  نیمزرـس  مادـک  هب  هک  دـناد  یمن  سک  چـیه  درک و  دـهاوخ  هچ  ادرف  هکدـناد 
 ( 59 ماعنا / .) تسین هاگآ  نآ  رب  ادخ  زج  یسک   ، تسادخ دزن  بیغ  نئازخ  دیلک  و  نامقل 34 ) تسا (  هاگآ  ملاع  قیالخ  رارسا 

هغالبلا جهن  هبطخ 79  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هچنانچ  تسا  یبایهار  موجن  ملع  دیاوف  زا  یکی  موجن : زا  حیحص  هدافتـسا  یلع  ماما 
امـش ییامنهار  يارب  ار  ناگراتـس  هک  تسوا  دنیامرف : یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  تسا و  هدرک  انثتـسا  موجن  ملع  تمرح  زا  ار  دروم  نیا 

تسوا ( 97 ماعنا / . ) میدرک نایب  لیـصفت  هب  تفرعم  ملع و  لها  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  انامه  هداد و  رارق  اـیرد  ناـبایب و  ياـه  یکیراـت  رد 
ار مایا  باسح  تاونـس و  امـش  هلیـسو  نیا  هب  ات  درک  نیعم  یلزانم  رد  ار  هام  ریـس  دومن و  نابات  ار  هام  ناشخرد و  ار  دیـشروخ  هک  ییادخ 
 ( 5 سنوی / .) دنک یم  نایب  تفرعمو  ملع  لها  يارب  ار  دوخ  تایآ  ادخ  تسا . دیرفاین  تقلخ  ماظن  تحلـصم  قح و  هب  زج  ار  اهنیا  دـینادب ، 
نب دـمحم  تسا . هدـش  نایب  ناگراتـس  هلیـسو  هب  زامن  تاقوا  هلبق و  ندرک  ادـیپ  هرابرد  تایاور  یبایهار ،  باب  رد  نآرق  تاـیآ  رب  هوـالع 
ایآ  : دندومرف باوج  رد  منک ؟ ادیپ  هنوگچ  ار  هلبق  رفس  لاح  رد  ماگنه  بش  متـشاد : هضرع  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تمدخ  دیوگ : یم  ملـسم 

ار نآ  يدوب  جح  هار  رد  رگا  هد و  رارق  تتسار  فرط  رد  ار  نآ  دندومرف : يرآ  متشاد : هضرع  یسانش ؟ یم  دراد  مان  يدج  هک  ییا  هراتس 
يارب وحن  ندب و  يارب  بط  نایدا و  يارب  هقف  دنناد ،  یم  عون  راهچ  رب  ار  اه  شناد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هد .  رارق  تیاه  فتک  نیب 
هسفن یف  ار  موجن  ملع  ( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  تاقوا . نامز و  ندرک  ادیپ  يارب  یسانش  هراتس  موجن و  نتفگ و  نخـس  حیحـص  نابز و 

رثوم ار  ناگراتس  موجن و  تسا .  ملع  نیا  زا  هدافتسا  یگنوگچ  هوحن و  دنرامش ، یم  مارح  ناشیا  هچنآ  هکلب  دنرمـش  یمن  مارح  مومذم و 
یگدنز رد  ملع  نیا  هک  یتاریثأت  یملع و  تیمها  زا  ناوت  یمن  نایم  نیا  رد  هدـش . مالعا  مارح  نتـسناد ،  یمدآ  تشونرـس  یگدـنز و  رد 

نآرق رد  یتایآ  دش ، نایب  موجن  ملع  ندوب  بولطم  زاوج  رد  هک  یبلاطم  رب  هوالع  یسانش  ناهیک  هب  توعد  نآرق و  دوب  لفاغ  دراد  يرـشب 
هک دنرگن  یمن  دوخ  زارف  رد  ار  اه  نامسآ  قح ، نارکنم  ایآ  دنک . یم  توعد  نآ  رد  رکفت  اه و  نامسآ  رد  یهلا  تایآ  تخانـش  هب  میرک 

(6 ق / .) درادن هار  نآ  رد  یللخ  فاکش و  چیه  میا و  هتسارآ  ناشخرد  ناگراتس  رویز  هب  ار  نآ  میا و  هداهن  ساسا  مکحم  يانب  هنوگچ  ام 
یکی هیـشاغ 17/18 ) (؟ تسا هدش  هتـشارفارب  هنوگچ  هک  دنرگن  یمن  نامـسآ  هب  هدش و  هدیرفآ  هنوگچ  هک  دنرگن  یمن  رتش  تقلخ  رد  ایآ 

عنـص و هلدا  زین  روما  نیا  رد  هک  نایمدآ  امـش  ياه  گنر  نابز و  فالتخا  رگید  تسا و  نیمز  اه و  نامـسآ  تقلخ  یهلا  تردق  تایآ  زا 
هسفن یف  ار  موجن  ملع  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  تفگ  دیاب  هجیتن  رد  ( 22 مور / .) تسا راکشآ  ملاع  نادنکـشناد  همه  رب  قح  تمکح 

رثوم ار  ناگراتس  موجن و  تسا .  ملع  نیا  زا  هدافتسا  یگنوگچ  هوحن و  دنرامش ، یم  مارح  ناشیا  هچنآ  هکلب  دنرمـش  یمن  مارح  مومذم و 
یگدنز رد  ملع  نیا  هک  یتاریثأت  یملع و  تیمها  زا  ناوت  یمن  نایم  نیا  رد  هدـش . مالعا  مارح  نتـسناد ،  یمدآ  تشونرـس  یگدـنز و  رد 

هدنهانپ میرم  يروآرف :  دوب . لفاغ  دراد  يرشب 

باتک
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سوواط نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  مساقلا  یبا  نیدلا  یضر  / موجنلا ءاملع  خیرات  یف  مومهملا  جرف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1319=1368 هیردیحلا ، هعبطملا  تاروشنم  فجن : رشن :  تاصخشم 

260ص. يرهاظ :  تاصخشم 
( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

1339964 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ۀمدقملا

راختفا نیملسملاو  مالسإلا  نکر  نیدلا  یضر  عرابلا  عرولا  لماکلا  ۀمالعلا  لضافلا  هیقفلا  ملاعلا  مامإلا  دیسلا  لاق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دمحم نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  مساقلاوبأ  نیبسحلا  وذ  ةرهاطلا  ةرتعلا  فرش  لوسرلا  لآدمحم  ةوبنلا  تیب  لهأ  ةدمع  نیـسایو  هط  لآ 
ةاعدو ةاده  اهلعج  يذلأ  نیضرألاو  تاوامسلا  رطاف  هلالج  لج  هللا  دمحأ  هلآو ع .  دمحمب  هلامآ  ۀیاغ  هللا  هغلب  ینسحلا  سواطلادمحم  نب 
هتالالد مظعأ  نم  اهنأ  حضوأو  اهرهاوجو  اهریبدت  قئاقح  یف  نیرظانلل  تارهاب  تایآو  اهرطافو  اهیـشنم  ۀـفرعم  یلإ  نیملاعلل  اهلاح  ناسلب 

عجرو اـهب  ملعلاـب  هنم  موقأ  ناـک  موـجنلا و  ملع  یف  لهـس  نب  نسحلا  زجعأ  نم ...  یلع  راـکنإلا  یف  هلـالج  لـج  لاـقف  هتاذ  سدـقم  یلع 
 . هیلإ لهس  نب  نسحلا 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 2] ] 

ملع یف  لهـس  نب  لضفلا  نیتسائرلا  اذ  باجأ  ص  اضرلا یـسوم  نب  یلع  انالوم  نأ  ةدحاولا  باتک  یف  یمقلا  روهمج  نبا  هاورامک  لصف و 
نم یناثلا  ءزجلا  یف  هیلع  هلالج  لج  هللا  همحر  هیلع  دـمتعملا  ۀـقثلا  يریمحلا  هاورامک  لصف و   . هیلع ارداقال  هب و  افراع  نکی  مل  امب  موجنلا 

نمحرلادـبع نب  سنوی  هاورامک  لصف و   . هیلع ءیـش  اهنم  یفخیال  هنأ  یتح  موجنلاب  املاع  ناک  هنأ  قداصلا ص  لئالد  یف  لئالدـلا  باتک 
ءایبنألا مولع  نم  ملعوه  لاقف  وه  ام  موجنلا  ملع  نع  ینربخأ  كادـف  تلعج  هللا ع  دـبع  یبأل  تلق  لاـق  ریغـصلا  هعماـج  یف  هنع  هللا  یـضر 

هب سانلا  ملعأ  ناک  لاقف  هملعب  اریبخ  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  ناک  تلقف أ 
604- لبق زا  - تیاور -

موجنلا و ملع  یف  تخبون  ینبل  نذأ  هنأ  قداصلا ع  نع  نیتئامو  نیثالثو  نامث  ۀنـس  هتباتک  خیرات  لمجتلا  باتک  فنـصم  هاورامک  لصف و  .
ملعب رزآ  ۀفرعم  ثیدح  یف  قداصلا ع  نع  ریـصبوبأ  هاورامک  لصف و   . هتحابإو هزاوج  مهفرعو  هیلع  مهعلطأو  هتلأسم  اوررکو  هنع  هولأسدق 

 . هیلع هب  مکحی  ناک  ام  قیقحتو  موجنلا 
هحفص 3] ] 

فاـخی يذـلأ  ررـضلا  نم  زرحتی  فـیک  هفیرعتو  موـجنلا  ملع  یف  هل  قداـصلا ع  قیدـصت  نم  ورمع  یبأ  نع  ۀـنیذأ  نبا  هاوراـمک  لـصف و 
نب یـسوم  انالوم  هیخأ  نع  هاور  امیف  قداصلارفعج ص  انالوم  نب  یلع  حـلاصلا  دـبعلا  نع  عیقاوتلا  بحاص  هاورامک  لـصف و   . هیلإ هلوصو 

زواجتی یتح  لمعی  فیک  هفرعف  عطقلا  نم  فاخو  هدـلوم  ریـسامل  هتعیـش  صاوخ  یلع  راکنإلا  كرت  یف  هیلع  هلـالج  لـج  هللا  مالـسرفعج 
دمتعم هیف  نوذأم  هنأ  موجنلا و  ملع  یف  هقالطإو  قداصلا ع  نع  ۀبایـس  نب  نمحرلادـبع  هاورامک  لـصف و   . هترـضم نم  ملـسیو  هدـلوم  عطق 

یبنلا ةرتع  نم  قطانلا  یلإ  سیردإ ع  ندـل  نم  ءایبنألا ع  نع  ثیداـحألا  نأ  ملعاو  لـصف   . هیلإ انرـشأ  يذـلأ  کـلذ  لیـصفت  یتأیـسو  هیلع 
دلجم هنع  قیضیام  مهیلإ  نیددرتملا  ءاملعلا  خیراوتو  مهخیراوت  ترکذ  نیذلا  كولملا  ندل  نم  ص و  دمحم

هحفص 4] ] 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1197 

http://www.ghaemiyeh.com


تایآو هللا تامالعو  تالالد  موجنلا  ملع  نأ  نم  هانرکذام  قیقحتب  مهیلع  دـمتعم  نایعأ  مهیفو  ۀـجحوه  نم  مهیفو  عیمجلا  رکذ  نم  دـحاو 
نأ بحأ  تنک  ینأ  ملعاو  لصف   . هللا ءاش  نإ  تایاورلا  نم  هتلمجأام  لیـصفت  رکذأسو  تارهاظ  هداـبع  یلع  جـجحو  تارهاـب  هلـالج  لـج 

يدنع رضحف  هیلع  دمتعی  يذلأ  ام  اهنم و  مرحی  يذلأ  ام  موجنلا و  ملع  یف  سانلا  فالتخا  ینغلب  امم  ناک  هیلع و  علطأالإ  ثیدح  ینغلبیال 
ۀقرفتم تاـقوأ  یف  دـیلاوم  اودـصرو  نیفوـصوملا  مهئاـملع  نم  قارعلا  نم  ادـیعب  ناـک  نم  ضعب  ینبتاـکو  نیمجنملا  ءاـملع  نـم  ۀـعامج 

نم طلغلا  نأ  یضتقت  تاباصإ  دجأو  مهتباصإ  نم  رثکأ  تایئزجلا  یف  ۀصاخو  مهطلغ  دجأ  تنکف  اهوررحو  نینـس  ةدع  اولوحو  اهوریـسو 
ۀنیعم ةدم  لک  جاتحت  موجنلا  نإ  مهضعب  لاقف  للعلا  یف  اوفلتخاف  للخلاو  إطخلا  ببس  نع  مهنم  ۀعامج  تلأسف  مهتهج 

نورخآ لاق  داهتجالا و  ضعب  مهیلع  کلذ  دسفأف  داصرإلا  قیقحت  مهیلع  ددعتدق  هنأ  ةدیدج و  داصرإ  یلإ  اهودـیعی  نأ  موجنلا  لهأ  دـنع 
نم هیف  نوفلتخیام  بسحب  نیرخأـتملا  نم  لـلخلا  عقوف  اـهریثأتو  اـهماکحأو  موجنلا  ۀـیفیک  یف  اوفلتخا  ءامدـقلا  نیمجنملا  نم  ءاـملعلا  نإ 
نع ةرـصاق  نیرخأتملا  مولع  نإ  قیقحتلا و  یلع  موجنلا  ملع  فشکل  عسیال  مهتقو  نإ  مهـضعب  لاق  اهریبدـت و  تواـفتو  ءامدـقلا  فـالتخا 

هللا مهعلطأ  نیذلا  راهطألا  ۀمئألا  رابخأ  یف  انأ  تیأرو  لصف   . قیقدتلا یف  نیمدقتملا  مولع 
هحفص 5] ] 

نومـضم یف  مهطلغ  ببـس  یتأیـسو  راذـعألا  نم  هورکذام  ریغ  نیمجنملا  طـلغل  ابابـسأ  رارـسألا  یلع  هلوسر ص  قیرطب  هیلع  هلـالج  لـج 
كوـلملا یلع  یـشمتی  يذـلأ  تاـقوألا  هذـه  یف  نیمجنملا  هیوـمت  نم  هتدـجوام  بجعأ  نم  لـصف و   . هللا ءاـش  نإ  راـبخألا  نم  هرکذـنام 

هیومتلا یف  ارذع  مهل  تیأر  امف  مهریغلو  مهـضعبل  کلذ  ترکذو  هفـشک  یلإ  ینقبـس  ادحأ  نأ  تفرعام  ءیـش  تاماقملا  يوذو  نایعألاو 
یلإ میوقت  لک  نوذفنیف  اهتاجزتممو  اهسوحنو  اهدوعـس  یف  ةدحاو  ۀخـسن  ۀنـسلا  میواقت  نوبتکی  مهنأ  کلذ  هفـصو و  یلإ  ترـشأ  يذلأ 

دوعـس نوکی  نأ  نکمیف  اهتاداعـسو  اهتاجزتممو  اهـسوحن  یف  ۀفلتخم  مهعلاوطو  میواقتلا  مهیلإ  نوذفنی  نیذلا  دیلاوم  نأ  مهملع  عم  دحاو 
لبقیف هارجم  يرجی  نم  فالخ  اجزتمم  هسوحنو  دـحاو  دوعـس  نوکی  نأ  نکمیو  هادـع  نمل  ادوعـس  ناسنإ  سوحنو  هاوسل  اـسوحن  دـحاو 

روتـسملا هیومتلا  نم  هیف  ام  ینـستو  روهدلا  ةدم  یلع  کلذ  رمتـسادق  مهنم و  عاتبتو  مهنم  ۀـفلتخملا  دـیلاوملا  یف  ۀـقفتملا  میواقتلا  سانلا 
یغبنی ناک  دـق  لصف و  . امهب هیومتلا  نم  کلذ  یف  ام  هتفرعو  امهتدـعأف  امهب  دـتعاو  نیمیوقت  یلإ  نایعألا  نیمجنملا  نم  دـحاو  ثعب  یتح 

میقتـسملا و طارـصلا  یلإ  برقأ  نوکیل  هتنـس  لیوحتو  هعلاطو  هدـلوم  یـضتقم  یلع  میوقتلا  یلإ  جاتحی  نمم  دـحاو  لک  میوقت  نوکی  نأ 
هیلإ لمحی  نم  عافتنا  دصقی  نأ  ریغ  نم  اجزتمماهیف  اسحناهیف و  ادعس و  موجنلا  یف  نأ  رکذ  درجم  همیوقت  نم  مجنملا  دارم  ناک 

هحفص 6] ] 
ناک ام  ۀسحنلا و  موجنلاو  ةدیعـسلا  موجنلا  ءامـسأ  رکذ  یفکی  ناک  میوقتلا و  نع  ءانغلا  عقودـق  ناک  اهـسوحن  بانتجاو  اهدوعـسب  میوقتلا 
یف لدتـسیل  سوحنلاو  دوعـسلا  نم  اهیف  امب  میواقتلا  هیلإ  لمحت  نم  عافتنا  مهدارم  نإ  نولوقی  اـمنإو  دـیدج  میوقت  یلإ  جاـتحی  ۀنـس  لـک 
نأ الإ  هعفانم  نم  نوکی  ام  لصحیام  هنأ  یلع  لدیاذه  سؤبلاو و  ررـضلا  عفدو  عفنلا  بالتجاو  سوفنلا  ۀمالـس  یلع  تانکـسلاو  تاکرحلا 

باوجلا مهیلع  رذعت  امبرو  نیمجنملا  ءاملع  هنع  لأسی  امم  يرطاخ  یف  تدجو  اممو  لصف   . هعلاط یـضتقم  یلع  میوقت  دحاو  لکل  نوکی 
یف مجنلااذه  ناک  فیکو  هدارم  تقوریغ  یتأتیدـق  هدالیم و  علاط  نم  ناسنإلا  یلع  مونلا  دورول  یـضتقملاام  مهل  لاقی  نأ  نیقیلا  یلع  هنع 

مانیال تقو  یف  دلو  هنأ  مانألا  نم  دحاو  علاط  فداص  الهو  نآلا  یلإ  مدآ  نامز  نم  تافالتخالا  ۀمیظع  تادالولا  تاقوأو  ناسنإ  لک  علاط 
نم دیریام  بسحب  هکیلاممو  هکلم  یف  فرـصتی  اراتخم  ارداق  تادالولا  ءاروو  سانلا  ریبدت  ءارو  نأ  یلع  سابتلا  ریغب  کلدیاذه  نأ  ملعاو 

ةریـسل خرؤملا  نامعنلا  بتک  یف  هتدـجو  اممو  لصف   . تاثداحلا یلع  اهتالالد  طقـسأ  ءاش  نإ  تالالد و  موجنلا  لعج  ءاش  نإ  تارابتخالا 
هاتأ نیمجنملا  ضعب  نأ  یل  رکذ  زعملا  لاق  هباوج  نع  نومجنملا  زجعام  رصم  ءافلخ 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 7] ] 
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هنأ يأرو  هیلإ  هتیرذ  رمأو  هرمأ  لآ  امم  هیلع  تلدام  لج و  زع و  هللا  هقلخ  موی  بکاوکلا  تناک  فیکو  مدآ  قلخ  هیف  رکذی  هل  هفلأ  باتکب 
هذـه تناک  فیکو  ناک  نم  ناک و  امف  تلق  معن  لاق  ءیـش  مدآ  لبق  ناک  له  تلقف  هتلأس  تفقو  املف  هیلإ  قبـسام  ملعب  کلذ  یف  یتأدـق 

تلأسام هب  تئجو  هتلمع  يذـلأ  اذـه  تلقف و  هنع  لأسأ  ینأ  تننظام  ءیـش  اذـه  لاق  اباوج و  رحی  ملف  هیلع  تلدام  کلذ و  لبق  بکاوکلا 
ةرهاب ۀلالد  رومألا  هذه  لکف  لوقأ  . اضیأ هنع 

لـصف . راصبألا یلوأل  حضاو  کلذ  ۀبجوم و  ۀلعال  ۀلعاف و  اهـسفنأب  تسیل  اهنأو  راتخملا  لعافلا  ریبدتب  موجنلا  لئالد  نأ  رابتعالا  يوذدنع 
نم هیلع  نومجنملا  عمجیامل  ۀـعفاد  تاوعدـلاو  تاقدـصلا  ددـعتو  ةراـشإلا  یف  غلبأو  رارـسألا  ضعب  فشک  یف  يوقأ  ةراختـسالا  تیأرو 

هلالج لج  هلوق  یف  بابـسألا  کلام  مالک  سدقم  حیرـص  یـضتقم  یلع  تایاورلا و  نم  هتلقنامک  ۀبرجتلاب  هتدجوام  ناک  تاروذـحملا و 
دقف هتافوب  توملا  هعطقاذإف  هتایح  مایأ  یف  هلالج  لج  الماعمامأ هللا  سانلا  تدـجوو  لصف  . ِباتِکلا ّمُأ  ُهَدـنِع  َو  ُِتبُثی  َو  ُءاشَی  اـم  ُهّللا  اوُحمَی 

تامملا تقو  ۀفرعم  ناک  هتاوهشو و  هتاذلب  الوغشم  نوکی  لب  هتایح  یف  هلالج  لج  لماعمریغ هللا  امأ  هتاداعس و  نم  هیلع  ردقی  ناک  ام  هتاف 
تاذللاوأ  تاداعسلا  نم  عطاقلا 

ناسل یلع  ۀیملع  قرطب  کلذ  ۀفرعم  لیصحت  نکمأاذإف  تامهملا  ۀلمج  نم  نیقیرفلادنع 
1211- لبق زا  - تیاور -

هحفص 8] ] 
ررـضلا نع  زارتحالا  ءالقعلا  بجوأ  دقف  نونظملا  ررـضلا  نم  اهب  زرتحی  ۀـیبط  قیرط  یلع  ردـق  یتمفالإ  ۀـیهلإلا و  مولعلا  نع  هربخی  لوسر 

نم تایاورلا  کلذـب  تقطنو  تارامأو  تامالعو  تـالالد  موجنلا  نوکت  نأ  زیوجت  یلع  ءـالقعلا  قبطأدـق  نوکی و  وأ  نکمی  قیرط  لـکب 
هل  رکذو  رفس  نم  اناسنإ  فوخ  نیلقانلاو  نیلئاقلا  ءالؤه  ضعب  نأ  ول  تاقثلا و 

ةروکذـملا موجنلا  نم  سرتحملا  مکح  نوکی  نأ  لـقأالف  روذـحملا  عفد  ردـقب  رذـحتوأ  روکذـملا  رفـسلا  نم  فقوتل  رطخلا  هریذـحتدنع 
بـسحب هتفرعم  یلإ  جاتحیام  ۀـفرعمل  نامألاو  ۀمالـسلا  قیرط  فشک  یلإ  فلکملا  جاـتحیف  ةروذـحملا  رومـألا  نم  نونظملا  مکح  لاـحک 
وعدیوأ قدصتیوأ  هتردـق  یـضتقمب  هلالج  لج  هللا  ءاقلل  هروضح  لبق  دعتـسی  هتدـم  تقو  یف  اعطق  هیلع  نأ  اورکذ  املک  نوکی  ناکمإلا و 

نإ هتاذل  عاطقناوأ  داعملل  دادعتـسالا  نع  ۀـلفغلا  نم  لاح  یلع  ناسنإلا  نوکی  هترـضم و ال  زیوجت  نم  نامألا  لیـصحتو  کلذ  رطخ  عفدـل 
ردقی ناک  ام  لکب  طایتحالا  كرت  مدن  یف  لصحیف  هیلع  تعقودـق  عطاوقلاوأ  توملا  ناطیحبالإ  سحیالف  دافنلاو  ءانفلا  راد  هلهأ  نم  ناک 

تامانم  یلإ  حیرتسی  نم  انیأردق  هیلع و 
ول بابلألا و  يوذ  لامک  نم  باجملا  بلط  یف  طایتحالاو  راهظتـسالا  لازام  تایاورلا و  نم  هیـصحأال  اـمیف  کـلذ  يورو  تاثداحلادـنع 

تایهیدبلا یف  یتح  فالتخااهیف  عقو  ناک  ذإ  تامولعملا  نم  ءیش  توبث  رذعتل  هلصأل  کلذ  الطبم  هلهأ  نم  قیرف  لض  ملع  لک  ناک 
1229-1- تیاور -

هحفص 9] ] 
ۀیلقنلاو ۀـیلقعلا  تاـمولعملا  كرت  یلإ  کـلذ  يدـأل  ۀـیلکلاب  ملعلا  کـلذ  كرت  یـضتقی  قیقحتلا  مولع  نم  قـیرف  طـلغ  ناـک  وـل  لـصف و 
قیقحت نم  قیفوتلاب  قیلیام  باتکلااذـه  نم  باب  لک  یف  رکذأ  فوسو  ۀـیربلا  نم  قیرف  هنم  ءیـش  یف  طلغ  اهنم  ملع  لک  یف  ذإ  ۀیعرـشلاو 

ۀفرعم یف  مومهملا  جرف  هتیمسدق  هحبصو و  هرجف  قفأ  یلإ  رظان  لکل  قحلا  رهظی  یتح  هحرش  حاضیإ  ۀنامألا  یـضتقتام  حرـشأو  بابـسألا 
یلع اباب  اباب  اـهرکاذانأ  اـهو  باوصلا  نم  هیلع  هلـالج  لـج  هللا  ینلدـیام  بسحب  باوبـألا  یف  هبترأ  فوسو  موجنلا  ملع  نم  لـالحلا  جـهن 
عیمج ۀـعلاطم  یلإ  جاتحیال  اهلیـصفت و  یف  هدـصقیو  اهنم  دـیریام  اهلیمجت  یف  رظانلا  فرعیل  لیـصفتلا  یلع  دـعب  امیف  اهرکذأ  مث  لیمجتلا 

بحاص تازجعم  نم  ۀلالجلا و  کلام  تایآ  نم  اهب  ملعلاو  موجنلا  نأ  یلإ  ةراشإلا  نم  هرکذن  امیف  لوألا  بابلا   . باتکلا حفصتو  باوبألا 
هلوق نم  رابخأ  نم  هرکذن  امیف  ثلاثلا  بابلا  . ةراتخم ۀلعافوأ  ۀبجوم  موجنلا  نأ  معز  نم  یلع  درلا  نم  هرکذن  امیف  یناثلا  بابلا   . ص ۀلاسرلا
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لداذإ رمعلا  یف  عوطقلا  ۀلازإ  یف  مظاکلارفعج ع  نب  یـسوم  انالوم  نع  هرکذـن  امیف  عبارلا  بابلا   . موجنلا ملع  ۀحـص  یف  مولعلا  یف  ۀـجح 
ۀعیشلا نم  موجنلاب  املاع  ناک  نمم  هرکذن  امیف  سماخلا  بابلا   . هیلع ناسنإلا  دلوم 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 10] ] 

نم ۀعیـشلاریغ  نم  موجنلاب  املاع  ناک  نمم  هرکذـن  اـمیف  سداـسلا  باـبلا   . موسوملا هجولا  یلع  هدـلوم  لوخوأ  مولعلا  کـلت  یف  فنـصو 
مل مالـسإلا و  لبق  موجنلا  ۀلالدب  همکح  حـص  نمع  هرکذـن  امیف  عباسلا  بابلا   . نیرـضاحلل همکح  ۀحـص  رهظیام  اهیف  فنـصو  نیملـسملا 

فرع نم  ضعبو  همـسا  رکذـی  مل  نمم  موجنلاب  ثداوحلا  یلع  مکحلااهیف  حـص  یتلا  رابخألا  نم  هرکذـن  امیف  نماثلا  بابلا   . همـسا رکذـی 
یف هرکذـن  امیف  عساتلا  بابلا   . مالـسإلا لبق  كولملا  نم  کلذـب  افراع  ناک  نم  ماـکحألا و  نم  ائیـش  هل  فرعن  مل  نإ  موجنلا و  ملعب  مهنم 

موجنلا نع  اینغتـسم  ناک  نم  رابخأ  نم  هرکذـن  امیف  رـشاعلا  بابلا   . تاثداحلا یلع  تالالد  نوکت  نأ  حـصیال  موجنلا  نأ  رکنأ  نم  باوج 
مولعلا ع ۀمئأو  یبنلا ص  فیرعتب 

668- لبق زا  - تیاور -
هحفص 11] ] 

ۀلاسرلا بحاص  تازجعم  نم  ۀلالجلا و  کلام  تایآ  نم  اهب  ملعلاو  موجنلا  نأ  یلإ  ةراشإلا  نم  هرکذن  امیف  لوألا  بابلا 

هراشا

نایعلاب دوجوم  هنأل  ناهرب  یلإ  جاتحیال  امم  ةرخآلاو  ایندلا  کلام  یلع  ۀلاد  ةرهاب  ۀلالد  موجنلاو  رمقلاو  سمشلاو  كالفألا  نوک  نأ  ملعا 
فیرعتلاو اهب  ۀلالدلا  یلع  فیلکتلا  لهأ  هیبنت  فیرشلا  نآرقلا  نمضتدق  نادجولاو 

215-1- تیاور -

لصف

ینعی هل  تلقف  هیف  لاق  دقفۀلاطإلا  نع  ینغیام  قداصلا ع  انالوم  نع  ۀجلیلهإلا  باتک  نمـضت  دقف  ۀلاسرلا  بحاص  تازجعم  نم  اهنوک  امأف 
تلق و موجنلاب  يدالب  لهأ  ملع  نع  لفاغل  کنإ  لاق  موجنلا  ملع  دـنهلا  نم  كدالب  لهأ  فرعی  له  ینربخأ  هرظانی  ناـک  يذـلأ  يدـنهلل 

لاـق قدـص  ربخبـالإ  ینربختـال  ینربخأـف و  تلق  اـهاوس  اـمع  اـمهب  یفتکت  نیتلـصخب  مهملع  نع  كربخأاـنأ  لاـق  اـهب  مهملع  نـم  غلباـم 
حبصأاذإف ابساح  امجنم  مهنم  لجر  لکل  نأل  لاق  مل  تلق و  مهنم  نایصخلاالإ  نوذختیال  دنهلا  كولم  نإف  یلوألا  ۀلصخلاامأ 

دراد همادا  -116- تیاور -102-1- تیاور -
هحفص 12] ] 

هئاسن نم  ةأرما  تناک  نإف  اهیف  ناک  یتلا  هتلیل  یف  ثدـحام  كاذ و  هموی  یف  ناک  امب  هربخأـف  بسحو  سمـشلا  ساـقف  کـلملا  باـب  یتأ 
دنهلاب اموق  نإف  يرخألا  ۀلـصخلاامأ  لاق و  اذکو  اذک  مویلااذه  یف  ثدحیو  نالف  عم  اذکو  اذک  تفراق  ۀـنالف  لاق  هب و  هربخأ  ائیـش  تفراق 
راجتلاو ۀـقفرلا  عم  نوجرخی  لاق  اذـه  نوکی  فیکو  تلق  مهلاومأ  نوذـخأیو  قنخال  حالـس و  الب  سانلا  نولتقی  مکدـنع  نیقانخلا  ۀـلزنمب 
مهدـحأ فرعاذإف  راجتلا  نم  لجر  لک  باسح  نوبـسحیو  لاجرلا  نوثدـحیو  حالـس  الب  امایأ  مهعم  نوشمیف  لاـجرلا  نم  اـهیف  اـم  ردـقب 

نم عفرأاذـه  تلق  یتوم  راجتلا  عیمج  عقیف  عضوملا  کلذ  یف  هل  بسح  يذـلأ  هبحاـص  مهنم  دـحاو  لـک  زکو  هبحاـص  نم  سفنلا  عضوم 
ناک فیک  ینربخأف  تلق  هلتقب  رمأو  ذخأدق  مهـضعب  دنهلا  دالبب  تیأر  امبرلو  قح  هنأ  ینیدـب  کل  فلحأ  لاق  اقح  لوقتام  ناک  نإ  لوألا 
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عـضو نم  ینربخأـف  میلعلا  میکحلا  هعـضاو  نأ  کـشأام  طـق و  اـملع  اذـهک  تعمـس  اـمف  تلق  موجنلا  باـسحب  لاـق  هیلع  علطأ  یتح  اذـه 
ساق مهنم  لجرلا  تلأساذإف  سانلا  هثراوتو  ءاـمکحلا  هعـضو  لاـق  رکفلاـبال  لوقعلاـبال و  ساوحلاـب و  كردـیال  يذـلأ  قیقدـلا  ملعلااذـه 

دلواذإ دولوملا  هیلإ  لمحیو  ئطخیال  بسحی و  مث  دوعسلا  نم  نطابلاام  موجنلا و  نم  علاطلاام  رمقلاو و  سمشلا  لزانم  یف  رظنو  سمـشلا 
امنإ سانلا  عیمج  نأل  لاق  سانلا  دـیلاوم  یف  باسحلا  لـخد  فیکو  تلق  تومی  موی  یلإ  هبیـصی  اـمبو  هیف  ۀـمالع  لـکب  ربخیو  هل  بسحیف 

هذهب نودلوی 
دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -

هحفص 13] ] 
دقل تلق  دولوملااـهیف  دـلوی  یتلا  ۀنـسلاو  رهـشلاو  مویلاو  ۀـعاسلا  ملعاذإ  ئطخیـال  مث  نمف  باسحلااذـه  مقتـسی  مل  کـلذ  ـال  ول  موجنلا و 

تامالعلا نم  هیف  ام  یبصلا و  دولوملااذه  فیرعت  نم  تلق  امک  اقح  ناک  نإ  مظعأال  هنم و  قدأ  ایندـلا  ملع  یف  سیل  ابیجع  املع  تفـصو 
رظنن لاعتف  تلق  هیف  کشأال  یلب  لاق  سانلا  نم  ناک  نم  ایندلا  یف  نم  عیمج  هب  دلوی  اباسحاذه  سیلفأ  هتایح  یف  هبیـصیام  هلجأ و  یهتنمو 

اهدوعسب اهفرع  یتح  موجنلا  هذهب  نودلوی  سانلا  عیمج  ناک  اذإ  سانلا  ضعبل  نوکی  نأ  میقتسی  له  هب  ملعلاو  اذه  سانلا  ملع  مهف  انلوقعب 
ءایشألا ضماغ  یلع  اهتالالدو  ضرألا  تحت  اهعضاومو  ءامـسلا  نم  اهعـضاومو  اهعیرـسو  اهئیطبو  اهتاجردو  اهقئاقدو  اهتاعاسو  اهـسوحنو 

مل تلق  اذـه  نم  ترکنأام  لاق و  اذـه  یلع  ردـق  ضرألا  لهأ  نم  اقولخم  نأ  یلقع  لبقی  امف  ضرألا  تحتام  ءامـسلا و  یف  تفـصو  یتلا 
ضعب نم  کمعزب  باسحلااذـه  عضو  يذـلأ  میکحلا  يرأف  موجنلا  هذـهب  نودـلوتی  امنإ  ضرألا  لهأ  عیمج  نأ  تمعز  کنإ  هب  كأدـبأ 

مل میکحلا  کلذ  نأ  معزت  نأ  الإ  هلبق  ناک  يذلأ  باسحلاو  تاعاسلاو  موجنلا  هذه  ضعبب  دلو  هنأ  اقداص  تنک  نإ  کشأال  ایندـلا و  لهأ 
موجنلا هذه  نأ  یلع  کلقع  کلدی  نأ  یغبنی  سیلفأ  تلق  سانلا  رئاسکالإ  میکحلااذه  لهو  لاق  سانلا  رئاس  دـلوامک  موجنلا  هذـهب  دـلوی 

تلق یلب  لاق  موجنلا  هذه  ضعبب  دلو  هنأ  تمعزدق  باسحلااذه و  عضو  هنأ  تمعز  يذلأ  میکحلااذه  لبق  تقلخدق 
1252- لبق زا  - تیاور -

هحفص 14] ] 
موجنلا ملع  عضو  هنأ  تمعز  يذلأ  باسحلااذه  سـسأ  يذـلأ  وه  هلبق و  ناک  ملعم  نم  الإ  اهب  ملعلاو  موجنلا  هذـه  عضول  يدـتهأ  فیکف 

وه هنم و  مدقأ  ملعم  رمأ  عبتی  امنإاذه  یلع  موجنلا  ملع  عضو  هنأ  تمعز  يذلأ  میکحلاو  دولوملا  نم  مدـقأ  ساسألاف  دولوملا  ساسأ  یهو 
مدقأ نوکی  نأ  یغبنی  ساسألا  عضاوف  سانلا  نم  هریغاهب  دلو  یتلا  جوربلا  هذه  سـسأ  يذلأ  وه  موجنلا و  هذه  ضعبب  ادولوم  هقلخ  يذـلأ 
هارتو ءامسلا أ  یف  ۀقلعم  اهیلإ  كرظنکالإ  موجنلا  هذه  یف  هرظن  ناک  له  فاعـضأ  ةرـشع  ایندلا  تناک  ذم  رمع  میکحلااذه  نإ  بهو  اهنم 

رمقلاو سمـشلا  نع  فسکنت  اهیأو  اهقئاقدو  اهـسوحنو  اهدوعـسو  اهیراجمو  اهلزانم  فرعی  یتح  ءامـسلا  یف  یهو  اهنم  وندـلا  یلع  ارداـق 
اهـسوحنو راهنلا  تاعاس  دوعـس  کلذ  دعب  فرعی  مث  ءیطبلا  اهیأو  عیرـسلا  اهیأو  سحنلا  اهیأو  دعـسلا  اهیأو  اهیلع  دولوم  لک  دلوی  اهیأو 

ثکمی ۀـعاس  مکو  علطی  ۀـعاس  يأ  بیغی و  ۀـعاس  يأ  یف  ضرألا و  تحت  اهنم  مجن  لک  ثکمی  ۀـعاس  مکو  سحنلا  اهیأو  دعـسلا  اـهیأو 
عقیال ساوحلاب و  كردـیال  امم  ءامـسلا  ملع  ملعی  نإ  ایندـلا  لهأ  نم  تمعزامک  میکح  لجرل  ماقتـسا  مکو  بیغی  ۀـعاس  يأ  یف  اعلاط و 
جورب يأ  یف  رمقلا و  جرب  يأ  یف  یه و  جرب  يأ  یف  فرعی  یتح  سمـشلا  سیقی  نأ  يدـتها  فیکو  ماـهوألا  یلع  رطخیـال  رکفلا و  هیلع 
ءوض اهیشغدق  اهیلإ و  رظنیال  ضرألا  لهأ  نم  وه  ءامسلا و  یف  ۀقلعم  یهو  نطابلاو  اهنم  علاطلاام  دوعسلاو و  سوحنلا  عبسلا  هذه  ءامسلا 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 15] ] 

یف نمبالإ  ملعلااذه  یلع  ردقی  مل  ملاعلااذه  نأ  دهشأانأ  ءامسلا و  یف  یقردق  ملعلااذه  عضو  يذلأ  میکحلااذه  نأ  معزت  نأ  الإ  سمـشلا 
یلإ یقر  میکحلااذـه  لعلف  تلق  ءامـسلا  یلإ  یقر  ضرألا  لهأ  نم  ادـحأ  نأ  ینغلبام  لاـق  ضرـألا  لـهأ  ملع  نم  سیل  اذـه  نـأل  ءامـسلا 
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لک عم  يرجی  نأ  نم  دب  هل  ناک  لهف  ءامـسلا  یلإ  یقر  هبهف  کلوق  کلوقأ  انأف  تلق  اقدـصم  تنکام  ینغلبول  لاق و  کغلبی  مل  ءامـسلا و 
اهرخآ یلع  یتأی  یتح  کلذ  لثم  لعفیف  رخآلا  یلإ  دوعی  مث  بیغی  ثیح  یلإ  علطی  ثیح  نم  موجنلا  هذه  نم  مجنو  جوربلا  هذـه  نم  جرب 
فرعی یتح  ءامـسلا  راطقأ  یف  لوجی  نأ  نم  دـب  هل  ناک  لهو  کلذ  نم  لقأ  یف  عطقیام  اهنمو  ۀنـس  نیثالث  یف  ءامـسلا  عطقیام  اـهنم  نإـف 

هل میقتسی  ناک  لهف  ءامـسلا  یف  امم  غرف  یتح  کلذ  یلع  ردق  هبهو  کلذ  یـصحی  یتح  عیرـسلاو  ءیطبلاو  سوحنلاو  اهنم  دوعـسلا  علاطم 
یلع ردـقی  نکی  ملف  ءامـسلا  یف  ام  نیاعامک  کـلذ  فرعی  نأ  اـهتحتام و  ضرـألا و  یف  اـم  باـسح  مکحی  یتح  ءامـسلا  یف  اـم  باـسح 

تحت ثکم  مکو  اهعلاط  علطی  لیللا  نم  ۀـعاس  يأ  فرعی  نأ  یغبنی  هنأل  اهنم  ضرألا  یف  ام  تاعاس  ۀـفرعمبالإ  اهتاعاسو  اهقئاقدو  اهباسح 
ادـحاواهب و ملعلا  نوکی  نأ  نم  دـبال  اهنع و  باغام  اهنم و ال  علطام  راهنلاب و ال  اهنیاعیال  هنأل  اهبئاغ  بیغی  راهنلا  نم  ۀـعاس  يأ  ضرألا و 

یف رمقلاو  سمـشلاو  موجنلا  عم  راـسو  راـحبلاو  نیـضرألا  تاـملظ  یف  لخددـق  میکحلا  کـلذ  نأ  معزت  نأ  ـالإ  باـسحلاب  عـفتنی  مل  ـالإ 
ءامسلا یف  راسام  ردق  یلع  اهیراجم 

1294- لبق زا  - تیاور -
هحفص 16] ] 

تاملظ یف  لخد  هنأ  كربخأف  کلذ  یلع  ردـقو  ءامـسلا  یلإ  علطی  نأ  ردـق  ضرـألا  لـهأ  نم  ادـحأ  نأ  یلإ  کـبیجأ  ینتیأر  لـهو  لاـق 
تلق نإ  تیأرأ  لاق  هب  اودـلو  سانلا  نأ  ترکذ  يذـلأ  باسحلااذـه  بسحو  تمعز  يذـلأ  ملعلااذـه  عضو  فیکو  تلق  روحبلاو  ضرألا 

اهضعبو ادعس  اهضعب  نوکی  فیک  کلأسأ  تلق  یلع  هب  درت  يذلأ  ام  باسحلااذه  یلع  اهـسفنأ  تقلخ  یتلا  یهو  لزت  مل  جوربلا  نإ  کل 
مهضعب نإف  مهدح  یلع  سانلا و  ۀلزنمب  نوکت  نأ  تدارأ  کلذک  لاق  اریبک  اهضعبو  اریغص  اهضعبو  املظم  اهضعبو  ائیضم  اهـضعبو  اسحن 

کنم بجعلاف  تلق  حلاط  مهضعبو  حلاص  مهضعبو  دوسأ  مهضعبو  ضیبأ  مهضعبو  ریصق  مهضعبو  لیوط  مهـضعبو  حیبق  مهـضعبو  لیمج 
تینم دـقل  لاق  نهـسفنأ  نقلخ  ریزانخلاو  ةدرقلا  نأب  تررقأ  نآلا  ناک  یتح  کلذ  یلإ  ینبجت  ملف  عناـصب  رقت  نأ  یلع  مویلا  كدـیرأ  ینإ 
اوقلخ موجنلاو  سانلا  ناک  نإ  ریزانخلاو  ةدرقلا  قلخ  نمف  تلق  راکنإ  دـشأ  لاق  کلذـل  تنأ  رکنمفأ  تلق  سانلا  ینم  عمـسی  مل  امب  کنم 
نهنإ لوقت  نأ  دبالف  تلق  لاق ال  سانلا  قلخ  نم  اهنإ  لوقتفأ  نهـسفنأ  نقلخ  نهنإ  لوقتوأ  سانلا  قلخ  نم  نهنإ  لوقت  نأ  دـبالف  مهـسفنأ 

لاق ترکنأام  یلإ  تعجر  نهـسفنأ  نقلخ  نهنإ  تلق  نإ  هب و  انفرعأام  تقدـص و  قلاخ  اهل  تقلخ  تلق  نإف  قلاـخ  نهلوأ  نهـسفنأ  نقلخ 
فیکف تلق  مهسفنأ  اوقلخ  سانلا  جوربلا و  نإ  لوقأامک  نهسفنأ  نقلخ  نهنإ  لوقأ  نأ  نم  ادب  دجأام 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 17] ] 

نأ نذإ  ینربخأف  عناصب  رارقإلا  نم  کنم  تبلطام  قوف  ینتیطعأ  دقف  مهـسفنأ  اوقلخ  رذلاو  ضرألا  ءامـسلا و  نإ  لوقت  نأ  نم  ادب  دـجتال 
لبقو نقلخ  موجنلا  لبق  نهیفام  تاوامسلا و  ینربخأف  ضعب  لبق  نهضعبل  تلق  نإف  دحاو  موی  یف  ناک  مأ  نهـسفنأ  نقلخ  ضعب  لبق  اضعب 
یلب لاق  ضرألا  دـعب  ءامـسلا  تناک  ثیح  لطبدـق  الإ  لزت  مل  ءایـشألا  نأ  کلوق  يرتالف  لبق  ضرألا  نإ  تلق  نإف  کلذ  دـعب  مأ  ضرـألا 

فوقو دح  یلع  ینإ  لاق  ۀیلزألا  یف  کتجح  تبهذأدق  تقلخ و  نأ  لبق  ائیـش  نکت  مل  اهنأ  تررقأدق  تلق  اعم  اعیمج  نقلخ  لوقأ  ینکلو 
ینابلا لجرلل  لاقی  هنأل  ۀعانصلاریغ  عناصلاو  عناصلاریغ  ۀعانـصلاو  هتعانـصل  اعناص  یمـس  امنإ  عناصلا  نأ  ملعأ  ینأل  هب  کبیجأام  يردأال 
سانلا نأ  کلوق  نع  ینربخأف  تلق  ثراحلاریغ  ثرحلاو  ثرحلاریغ  ثراحلا  کلذـکو  ءانبلاریغ  ینابلاو  ینابلاریغ  ءانبلاو  ءاـنبلا  هتعانـصل 

کلذ و قلخی  مل  مهلامکب  لاق  مهریغ  کلذ  ضعب  قلخ  مأ  مهسافنأو  مهروصو  مهداسجأو  مهحاورأل  اهوقلخ  مهلامکبفأ  مهسفنأ  اوقلخ 
نم مهیلإ  ضغبأال  ةایحلا و  نم  مهیلإ  بحأءیـش  ـال  مهنأ  کـشتو  لاـق أ  توملا  مأ  مهیلإ  بحأ  ةاـیحلا  ینربخأـف  تلق  مهریغ  هنم  ائیـشال 

يذلأ وه  هنأ  ةایحلاریغ و  توملا  نأ  رکنتال  کنإف  اهوقلخ  مهنأ  تمعز  یتلا  مهـسفنأ  جرخی  يذلأ  توملا  قلخ  نم  ینربخأف  تلق  توملا 
توملا اوقلخ  نیذلا  مه  تلق  نإف  مهل  ةایحلا  قلخ  يذلأ  وه  توملا  قلخ  يذلأ  نإف  مهریغ  توملا  قلخ  يذلأ  نإ  تلق  نإف  ةایحلاب  بهذی 
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اوقلخ فیکو  لوقلا  نم  لاحماذه  نإف  مهسفنأل 
1335- لبق زا  - تیاور -

هحفص 18] ] 
مهـسفنأ قلخ  یلع  اوردـق  ساـنلا  نأ  معزت  نأ  کلالـض  نم  رکنتـسیام  اذـه  مهـسفنأ  اوقلخ  تمعزاـمک  اوناـک  نإ  نوهرکیاـم  مهـسفنأل 

یلع هتعطق  دقلو  یل  داقنی  نیلوقلا  نم  ادـحاو  دـجأام  لاق  مهـسفنأل  نوهرکیام  اوفاخ  مهنأو  توملا  نم  مهیلإ  بحأ  ةایحلا  نأ  مهلامکب و 
باسحلااذـه ملعم  نع  کلأسأ  امنإو  مالکلا  نم  داقنیال  ام  تـالاهجلا و  باوبأ  یف  لوخدـلا  نم  ینعد  تلق  اهدـیرأ  یتلا  ۀـیاغلا  لـبق  نم 

دقفاذه تلق  نإ  لاق  ءامـسلا  یف  میکح  هملع  میکحلااذه  نإ  لوقت  نأ  دبالف  ءامـسلا  یف  ۀقلعملا  موجنلا  هذه  ملع  ضرألا  لهأ  ملع  يذلأ 
لاق اهب  اودلو  سانلا  عیمج  نأ  قح و  موجنلا  هذه  باسح  نأ  ینتیطعأ  دقف  تنأ  امأ  تلق  ءامـسلا  یف  هنأ  معزت  يذـلأ  کهلإب  کل  تررقأ 
لاق اهباسحو  موجنلا  هذـه  يراجم  فرعیف  ءامـسلا  یلإ  یقری  مل  ضرألا  لهأ  نم  ادـحأ  نأ  ینتیطعأ  کلذـکو  تلق  اذـه  ریغ  یف  کـشتأ 

موجنلا هذـه  عم  بیغی  نأ  ردـقیال  ضرألا  لهأ  نم  ادـحأ  نأ  ینتیطعأ  کلذـکو  تلق  تلعفل  کلذ  کیطعأال  نأ  یلإ  لیبسلا  تدـجوول 
نم ادب  دجت  كارأالف  تلق  اذه  نود  ءامسلا  یلإ  عولطلا  لاق  قرشملا  یلإ  اهنم  علطیو  اهیراجم  فرعی  یتح  برغملا  یف  رمقلاو  سمـشلاو 

ادحأ نأ  تمعز  نئلو  قحلاریغ  نذإ  تملع  دقل  ملعم  باسحلا  اذهل  سیل  هنإ  کل  تلق  نئل  لاق  ءامـسلا  لهأ  نم  اذهل  ملعملا  نأ  معزت  نأ 
موجنلا هذه  نم  تفـصوام  ملع  یلع  نوردـقیال  ضرألا  لهأ  نأل  تلطبأ  دـقل  ضرألا  تحتام  ءامـسلا و  یف  ام  ملع  ملع  ضرألا  لهأ  نم 

هیلع نوردقیالف  اهنم  وندلا  امأف  ۀنیاعملاب  جوربلاو 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 19] ] 
یلع ساوحلا  تدازام  ءامـسلا و  یف  ۀقلعم  اهنأل  ساوحلاب  موجنلا  هذه  ملع  كردـیال  ساوحلابالإ و  اندـنع  نوکی  ایندـلا ال  لهأ  ملع  نأل 

كردـی ینأـف  اـهعوجرو  اهـسونخو  اهعیرـسو  اـهئیطبو  اهـسوحنو  اهدوعـسو  اـهقئاقدو  اـهباسح  اـمأف  بیغت  ثیحو  علطت  ثیح  اـهیلإ  رظنلا 
نم مأ  کیلإ  بحأ  ضرألا  لهأ  نم  ءایشألا  هذه  عضاوو  باسحلااذه  ملعم  افصاو  تنکول  ینربخأف  تلق  سایقلاب  هیلإ  يدتهیوأ  ساوحلاب 

کـسفن حـصانو  رظنلا  قدأو  مهفاف  تلق  ضرألا  لهأ  ملعیال  ثیح  ءامـسلا  یف  موجنلا  هذـه  تناک  ذإ  ءامـسلا  لهأ  نم  لاـق  ءامـسلا  لـهأ 
لاق ساـنلا  لـبق  نک  نهنأو  سوحنلاو  دوعـسلا  نم  تفـصوام  یلع  نهنأو  موجنلا  هذـهب  نودـلوی  اـمنإ  ایندـلا  لـهأ  عیمج  نأ  معزت  تسلأ 
لبق موجنلا  تناک  ثیح  کیلع  رکنأدق  اولازام  نولازیال و  سانلا  نأ  کلوق  نأ  ملعت  نأ  کل  یغبنی  سیلفأ  تلق  اذـه  لوقأ  نأ  نم  عنتماام 
نکت مل  ول  هنأ  ملعت  سیل  تلق أ  سانلا  لبق  تقلخ  ضرألا  نإ  لوقت  مل  لاق و  مهلبق  تقلخ  ضرـألا  نأـب  لوقلا  نم  ادـب  دـجت  اـمف  ساـنلا 

ۀحنجأ مهل  نوکت  نأ  الإ  ءاوهلا  یف  اونوکی  نأ  اوردقال  قلخلا و  نم  مهریغال  سانلا و  ماقتساام  اداهمو  اشارف  هقلخل  هللا  اهلعج  یتلا  ضرألا 
نم نیقیلا  یلع  نکلو  لاق ال  جوربلاو  ضرألا  دـعب  اوقلخ  سانلا  نأ  تنأ  کش  یفف  تلق  ۀـشیعم  مهل  نکت  مل  اذإ  ۀـحنجألا  ینغتام  لاـق و 
وه رمقلاو  سمـشلاو  موجنلا  هذه  هیلع  رودت  يذـلأ  نأ  ملعت  تسلأ  تلق  ینع  کشلل  یفنأ  کلذ  لاق  هرـصبت  امب  اضیأ  کیتآ  تلق  کلذ 

یلب لاق  موجنلا  هذهل  اساسأ  ناک  سیلفأ  تلق  یلب  لاق  کلفلااذه 
1339- لبق زا  - تیاور -

نأ يرأ  امف  تلق 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 20] ] 
لاق يرخأ  دعـصیو  ةرم  لفـسیو  جوربلا  رودـت  هب  هنأل  کلفلااذـه  دـعب  تعـضودق  الإ و  اـهب  ساـنلا  دـیلاوم  نأ  تمعز  یتلا  موجنلا  هذـه 
دقف تلق  هب  ترج  امنإ  اهنأل  اهل  عضو  يذـلأ  اهـساسأوه  موجنلاب  رودـی  يذـلأ  کلفلا  نإ  لقع  يذ  یلع  لکـشیال  حـضاو  رمأـب  تئجدـق 
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نم ادب  دجأام  لاق  رذ  نکی  مل  اهقلخ  نکی  مل  ول  هنأل  ضرألا  قلاخوه  مهـسوحنو  مهدوعـساهب  سانلا  دـلوی  یتلا  موجنلا  قلاخ  نأ  تررقأ 
سمـشلاو رذـلاو  ضرألا  قلخ  يذـلأ  الإ  ءامـسلا  قلخ  یلع  ردـقیال  هنأ  یلع  کلقع  کلدـی  نأ  یغبنی  سیلفأ  تلق  کـلذ  یلإ  کـتباجإ 

یلقع ترهب  ۀجحب  ینتیتأ  کنأل  کش  يذریغ  دحاو  قلاخلا  نأ  دهـشأ  لاق  ضرألا  ارذ  کلهلاهیف  ام  ءامـسلاال و  ول  هنأ  موجنلاو و  رمقلاو 
ءامـسلا و یف  اهنأل  ضرألا  لهأ  نم  ـال  ادـحاو  موجنلا  هذـه  ملعمو  باسحلااذـه  عضاو  نوکی  نأ  میقتـسی  هارأاـم  یتجحاـهب و  تعطقناـف 

یف وه  يذـلأ  ملعلااذـه  یلع  ضرألا  لهأ  طقـس  فیک  يردأال  ءامـسلا و  یف  ام  فرعی  نم  الإ  اهنم  ضرـألا  تحتاـم  کـلذ  عم  فرعیـال 
ءدـب یف  لطاب  هنأ  کتربخألو  هترکنأل  فرعأام  باسحلااذـه  نم  فرعأ  مل  ول  ینإف  باوصلاو  ۀـقدلا  نم  تیأرام  یلع  قفتا  یتح  ءامـسلا 

یلع نوهأ  ناک  رمألا و 
1011- لبق زا  - تیاور -

ۀلالدلا فشکو  هدـی  یف  تناک  ۀـجلیلهإ  قیرطب  هلالج  لج  هللا  تابثإب  يدـنهلا  یلع  لالدتـسالا  یف  أدـتبا  قداصلا ص  انالوم  نإ  مث  لوقأ 
انهاه اندارم  ناک  امنإو  لیـصفتلا  یلع  کـلذ  حرـش  ۀـجلیلهإلا  باـتک  نمـضتدق  ۀـلاطإو و  يدـنهلا  نم  تادـحاجمدعب  کلذـب  رقأ  یتح 

اهنأو موجنلاب  قلعتیام 
هحفص 21] ] 

غلب قداصلا ص  نأ  رکذ  مث  اهراثآو  اهتالالد  نع  مهل  فشکو  اهرارـسأ  یلع  هدابع  علطأ  يذلأ  وه  هلالج  لج  هنأ  هللا و  ةردـق  نم  ةرداص 
اهدوعـس یلع  لادـلاو  موجنلا  هذـه  عضاو  هنأ  هظفلاذـه و  اـم  هیلع  لد  اـمب  اـفرتعم هللا  يدـنهلا  هل  لاـق  نأ  یلإ  يدـنهلا  عم  لالدتـسالا  نم 

هعذأ و ال رمأ  یل  یقبام  امهیفام و  ضرألا و  ءامسلا و  نیب  امیف  لصتم  فلتخی  مل  دحاو  ریبدتلا  نأ  اهب و  دیلاوملا  یف  نوکی  ام  اهسوحنو و 
انالوم مالک  هنمـضتام  یلإ  رظناف  لوقأو  قداصلا ع .  نع  ۀجلیلهإلا  باتک  نم  موجنلاب  قلعتی  امم  هرکذ  نم  اندرأام  رخآاذـه  هیف  رظنأءیش 
هلالج لج  هللا  فیرعت  هیلإ  قیرطلا  لعج  لب  ۀیویندلاال  ۀینیدلا و  هوجولا  نم  هجوب  هیف  نعطال  ۀیلکلاب و  ملعلااذـه  لطبأام  هنإف  قداصلا ص 
يرجی نم  سیردإ ع و  نع  ملعلااذه  نأب  مهتایاور  یف  اوقفتا  مهتاقبط  فالتخا  یلع  موجنلا  باحـصأو  هیلع  مهلد  امبو  یحولاب  ءایبنألا ع 

هارجم
سیردإ ع ۀصق  یف  نآرقلا  صصق  یف  ناجیتلا  تیقاویو  سلاجملا  یف  سئارعلا  باتک  یف  یبلعثلا  میهاربا  نب  دمحم  لضافلا  خیشلا  يورو 

لوأو ملقلاب  طخ  نم  لوأ  سیردإ  ناک  شونأ و  هنباو  ثیشو  مدآ  فحصو  بتکلل  هسرد  ةرثکل  سیردإ  یمـس  امنإو  لاقف  کلذ  قیدصت 
نم

دراد همادا  -148- تیاور -2-1- تیاور -
هحفص 22] ] 

یهتنا باسحلاو  موجنلا  ملع  یف  رظن  نم  لوأو  طیخملا  سبلو  بایثلا  طاخ 
72- لبق زا  - تیاور -

باسح بسح  نم  لوأو  ملقلاب  طخ  نم  لوأ  هنأ  سیردإ  نع  هنم  ثلاثلا  ءزجلا  رخآ  یف  بسنلا  ناوید  باتک  یف  یضترملا  نب  یلع  رکذو 
ةاروتلا نم  هاکح  امیف  هظفلاذه  موجنلا 

167-74- تیاور -2-1- تیاور -
طبهأ یلاعت  كرابت و  هللا  نإ  هظفلاذه  ام  ملعلا  لصأ  ۀـفرعم  باب  یف  کلام  نب  هللا  دـبع  یلإ  یـسوسرطلا  قاحـسإ  یبأ  ۀـلاسر  یف  تیأرو 

بطلاو موجنلا  هفرع  امم  ناکفءیش  لک  ملع  هفرعو  ۀنجلا  نم  مدآ 
194-1- تیاور -

روهـشلاو نینـسلاو  باسحلاو  موجنلا  ددع  سیردإ  ملعمو  بجر  نم  موی  لک  ءاعد  یف  انباحـصأ  قیرط  نم  بختنملا  باتک  یف  تدـجوو 
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مایألاو
130-1- تیاور -

ردـقو اهبیترت  یلع  لدو  موجنلا  ملع  رهظأ  نم  لوأ  هظفلاذـه  ام  فراعملا  فئاطل  باـتک  یف  یثبرطلا  رهاـط  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  رکذو 
سیردإوه سمره و  اهریثأت  هوجو  نع  فشکو  بکاوکلا  ریسم 

183-81- تیاور -2-1- تیاور -

لصف

له بلاط  یبأ  نب  یلعل  لیق  لاق  ءاطع  نع  قیتع  باتک  یف  تدجوو  لوقأ 
دراد همادا  -43- تیاور -2-1- تیاور -

هحفص 23] ] 
ۀمامغ یلإ  لج  زع و  هللا  یحوأف  اهلاجآو  قلخلا  ءدـب  انملعت  یتح  کل  نمؤنـال  هموق  هل  لاـق  ءاـیبنألا  نم  یبن  معن  لاـق  لـصأ  موجنلل  ناـک 
یحوأ مث  ءاملا  کلذ  یف  يرجت  نأ  موجنلاو  رمقلاو  سمـشلا  یلإ  لج  زع و  هللا  یحوأ  مث  ایفاص  ءاـم  لـبجلا  لوحاـم  عقنتـساو  مهترطمأـف 

يراـجمب مهلاـجآو  قلخلا  ءدـب  اوفرع  یتح  ءاـملا  یلع  اوماـقأو  اوقتراـف  لـبجلا  کـلذ  یلع  هموقو  وه  یقتری  نأ  یبنلا  کـلذ  یلإ  یلاـعت 
هل دلویال  يذلأ  نم  هل و  دلوی  يذلأ  نم  تومی و  یتمو  ضرمی  یتم  فرعی  مهدحأ  ناکف  راهنلاو  لیللا  تاعاسو  موجنلاو  رمقلاو  سمشلا 

هلجأ رضح  نم  اورخأو  هلجأ  رضحی  مل  نم  لاتقلا  یف  دواد  یلإ  مهوجرخأف  رفکلا  یلع  مهلتاق  دواد  نإ  مث  مهرهد  نم  ۀهرب  کلذک  اوقبف 
کتیـصعم یلع  ءالؤه  لتاقیو  کتعاط  یلع  لتاقأ  یبر  دواد  لاقف  دـحأ  ءـالؤه  نم  لـتقیال  دواد و  باحـصأ  نم  لـتقی  ناـکف  مهتویب  یف 

مل نم  کیلإ  اوجرخأ  امنإو  هلاجآو  قلخلا  ءدـب  مهتملع  تنک  ینأ  هیلإ  لج  زع و  هللا  یحوأـف  دـحأ  ءـالؤه  نم  لـتقیال  یباحـصأ و  لـتقیف 
لاق مهتملع  اذام  یلع  برای  دواد  لاقف  دحأ  مهنم  لتقیال  کباحصأ و  نم  لتقی  مث  نمف  مهتویب  یف  هوفلخ  هلجأ  رضح  نم  هلجأ و  رـضحی 

راهنلاب لیللا  طلتخاو  تقولا  دازف  مهیلع  سمـشلا  سبحف  لج  زع و  هللا  اعدف  راهنلاو  لیللا  تاعاسو  موجنلاو  رمقلاو  سمـشلا  يراجم  یلع 
موجنلا ملع  یف  رظنلا  هرک  مث  نمف  یلع ع  لاق  مهباسح  طلتخاف 

1207- لبق زا  - تیاور -

لصف

لاق هدانسإب  هیلع  هلالج  لج  هللا  ناوضر  هیلع  موصعملا  ینثأ  نمموه  ریغصلا و  هعماج  یف  نمحرلادبع  نب  سنوی  یلإ  قرط  ةدعب  تیورو 
دراد همادا  -133- تیاور -2-1- تیاور -

هحفص 24] ] 
ناک لاقف  هملعی  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  ناک  تلق أ  ءایبنألا  ملعوه  لاقف  وه  ام  موجنلا  ملع  نع  ینربخأ  كادف  تلعج  هللا ع  دـبع  یبأل  تلق 

هب سانلا  ملعأ 
156- لبق زا  - تیاور -

لصف

نیتئامو نیثالثو  نامث  ۀنس  نابعش  نم  نیقب  عبسل  ءاعبرألا  موی  هتلباقم  خیرات  لمجتلا  باتک  همـسا  انباحـصأ  لوصأ  نم  لصأ  یف  تدجوو 
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موجنلاب حون  ةوبن  ملع  ناک  دق  لاق  رفعج ع  یبأ  نع  نیعأ  نب  ةرارز  نع  جارد  نب  لیمج  نع  هدانسإب  موجنلا  باب  یف 
247-215- تیاور -148-1- تیاور -

هتجحل ةاونمو  هتوبن  یلع  ۀلالد  موجنلا  ملع  یف  ناکف  اهقیرطو  موجنلاب  افراع  ناک  نم  اهفرع  حون  ةوبن  نأ  ثیدحلااذه  نمضتدق  لوقأ 

لصف

ۀلوقنمف یبن  میهاربا ع  نأ  یلع  موجنلا  ۀلالدامأ  و 
ابأ رزآ  نإ  لاق  نیتئامو  نیثالثو  نامث  ۀنس  هخیرات  يذلأ  روکذملا  لصألا  بحاص  هاورام  کلذ  نمف  مانألا  نیب  ةرهاظ  مالـسإلا  ءاملعدنع 

موجنلا یف  ۀـلیللا  تیأر  دـقل  دورمنل  لوقی  وه  حبـصأف و  موجنلا  یف  ۀـلیل  رظنف  هرمأ  نع  الإ  ردـصی  نکی  مل  دورمنل و  امجنم  ناـک  میهاربا 
له لاق  کلذ و  نم  بجعتف  هب  لمحی  یتح  الیلقالإ  ثبلنال  هیدـی و  یلع  انکاله  نوکی  اننامز  یف  دـلوی  ادولوم  تیأر  لاق  وه  ام  لاق  ابجع 
هلهأ یلع  رزآ  عقوف  اهیلإ  اهلعب  صلخی  مل  ۀـنیدملا  یف  اهلعجالإ  ةأرما  عدـی  ملف  ءاـسنلا  نع  لاـجرلا  بجحفدـعب  ـال  لاـق  ءاـسنلا  هب  تلمح 

الإ ءیش  محرلا  یف  نوکی  الف  نینجلاب  سانلا  ملعأ  نکو  نمزلا  کلذ  لباوق  یلإ  لسرأف  هبحاص  هنأ  نظف  میهاربإب  تلمحف 
دراد همادا  -176- تیاور -170-1- تیاور -

هحفص 25] ] 
مل رانلاب و  قرحیـس  دولوملا  نأ  ملعلا  نم  یتوأ  امم  ناک  لاق و  ائیـش  اهنطب  یف  يرناـم  نلقف  رهظلا  محرلا  یف  اـم  مزلف  نرظنف  هنملعو  هنفرع 

اهنم هیجنیس  هللا  نأ  هب و  رثؤت 
170- لبق زا  - تیاور -

همحر يربکعلتلا  یـسوم  نب  نوراه  یلع  ئرق  لصأ  نم  هللا ع  دبع  یبأ  نع  ریـصب  یبأ  نع  زازخلا  میهاربا  نع  ثیدـحلااذه  تیورو  لوقأ 
هللا

لصف

یف ُلیّللا  ِهیَلَع  ّنَج  اّمَلَف  هلالج  لج  هلوق  ریسفت  یف  نآرقلا  ریسفت  باتک  یف  هیلع  هللا  ناوضر  میهاربا  نب  یلع  ثیدحلااذه  يوردق  لوقأو و 
يرأ ینإ  دورمنل  لاقف  ناعنک  نب  دورمنل  امجنم  ناک  هابأ  رزآ  نأ  هربخ  نم  ناک  هظفلاذه و  ام  لاقف  ۀـیاورلا  هذـه  نم  طسبأب  ماعنألا  ةروس 

یف رزآ  لاق  نوکی  دالب  يأ  یف  دورمن  هل  لاقف  رخآ  نید  یلإ  وعدیو  نیدـلااذه  خـسنی  لجر  نامزلااذـه  یف  ءیجی  هنأ  موجنلا  باسح  یف 
مل میهاربإب و  میهاربا  مأ  تلمحو  قرفف  ءاسنلاو  لاجرلا  نیب  قرفی  نأ  یغبنیف  لاق  لاق ال  ایندـلا  یلإ  جرخو  دـلوفأ  دورمن  لاقف  دـالبلا  هذـه 

نبی
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 26] ] 
تجرخف اهجوز  تلزتعا  تلتعااذإ  نمزلا  کلذ  یف  ةأرملا  تناکو  کنع  لزتعأ  نأ  دـیرأو  ۀـلیلع  ینإ  رزآل  تلاق  اهتدالو  ناح  املف  اهلمح 

نم انبل  میهاربإل  یلاعت  هللا  يرجأو  ةراجحلاب  راغلا  باـب  تدـسو  اـهلزنم  یلإ  تعجرو  هتطمقو  هتأـیهف  میهاربا  تعـضوف  راـغ  یف  تلزتعاو 
ثالث هل  یتأ  یتح  عوبـسألا  یف  هریغ  بشیامک  مویلا  یف  بشی  ناک  راغلا و  یف  میهاربا  لاز  امف  دـلوی  رکذ  لک  لتقی  دورمن  ناک  هماهبإ و 

اهیلع یبأف  کلتق  نامزلااذـه  یف  تدـلودق  کنأ  ملعاذإ  کلملا  نإ  ینبای  تلاقفاهب  ثبـشت  هقرافت  نأ  تدارأ  املف  همأ  هترازف  ۀنـس  ةرـشع 
كرحتام و یبراذه  ناک  ول  لاق  تباغ  املف  یبراذـه  لاقف  ءامـسلا  یف  ةرهزلا  يأر  تباغدـق  سمـشلا  تناکو  جرخ  املف  راغلا  نم  جرخو 
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املف نسحاذـه  یبراذـه  میهاربا  لاقف  قرـشملا  رمقلا  يأرف  علطا  کلذ  دـعب  ناک  اـملف  بیغی  يذـلأ  لـفآلاَنِیِلفآلا  ّبِحُأ  ـال  لاـق  مث  حرباـم 
اذهاهعولطب ایندـلا  تءاضأدـق  اهءوض و  يأرو  سمـشلا  تعلطو  حبـصأ  املف  َنّیلاّضلا  ِموَقلا  َنِم  ّنَنوُکََأل  َّیبر  ِِیندَـهی  َمل  ِنَئل  لاق  كرحت 

اَنَأ ام  َو  ًافِینَح  َضرَألا  َو  ِتاوامّسلا  َرَطَف  ِيِّذلل  َِیهَجو  ُتهّجَو  ِّینإ  َنوُکِرـُشت  اّمِم  ٌءِيَرب  ِّینإ  ِموَق  ای  َلاق  تلازو  تکرحت  املف  ُرَبکَأ  اذه  َّیبر 
يأرامل ملاعلا ع  لاق  ضرألا  تاوامسلا و  توکلم  یلإ  رظنو  هتحتام  هقوفام و  شرعلا و  يأر  یتح  تاوامسلا  نع  هل  فشکفَنیِکِرشُملا  َنِم 

یلع اعد  یتح  تامف  هیلع  اعدف  رخآ  يأر  مث  تامف  هیلع  اعدف  ینزی  الجر  يأرف  تفتلا  ضرألا  تاوامسلا و  توکلم  میهاربا 
دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -

هحفص 27] ] 
ۀثالث یلع  یقلخ  تقلخ  ینإ  مهقلخأ  مل  تئـشول  ینإف  يدابع  یلع  عدـتالف  ۀـباجم  کتوعد  نإ  میهاربا  اـی  هیلإ  هللا  یحوأـف  اوتاـمف  ۀـثالث 

نم هبلـص  نم  جرخأف  يریغ  دبعی  فنـصو  هبذعأو  ینتوفی  نلف  يریغ  دبعی  فنـصو  هبیثأف  ائیـش  یب  كرـشیال  یندـبعی و  فنـص  فانـصأ 
هللا همحر  يدنوارلا  هللا  ۀبه  نب  دیعـس  هاورو  هخیرات  نم  لوألا  ءزجلا  یف  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبأ  هاورو  وه  ینتوفی  نلف  یندـبعی 

نآرقلا صصق  یف  سلاجملاو  سئارعلا  باتک  یف  یبلعثلا  اضیأ  هاورو  ءایبنألا  صصق  باتک  یف 
477- لبق زا  - تیاور -

ءانتعالل اهیلع  هیبنتلا  یفکیو  مهتیاورب  ۀلاطإلا  یلإ  ۀجاحالف  ءاملعلا  نم  مهریغ  هاورو 

لصف

لسر ۀصاخ  نم  ةالـصلا  هدیزت  نم  یلع  هللا و  لوسر  اندیـس  یلع  هللا  تاولـص  نارمع  نب  یـسوم  هتلاسرو  هتوبن  نع  نومجنملا  ربخأ  نم  و 
سئارعلا باـتک  یف  یبـلعثلا  هاوراـم  کـلذ  نمف  تاـیاورلا  عـیمج  نع  ینغیاـم  تافنـصملا  نـم  اـهریغو  خـیرأتلا  بـتک  تنمـضت  دـقف  هللا 

طبقلا تقرحأو  اهتقرحأف  رـصم  تویب  یلع  تلمتـشا  یتح  سدـقملا  تیب  نم  تلبقأدـق  اران  نأ  همانم  یف  يأر  نوعرف  نإ  لاـق  سلاـجملاو 
مالغ لیئارـسإ  ینب  یف  دـلوی  هنإ  هل  اولاقف  هایؤر  نع  مهلأسو  نیمجنملاو  نیربعملاو  ۀـنهکلاو  ةرحـسلا  نوعرف  اعدـف  لیئارـسإ  ینب  تکرتو 
ةدالو رکذ  مث  هیف  دلوی  يذلأ  هنامز  کلظأدق  کنید و  لذیو  کضرأ  نم  کموقو  کجرخیو  کناطلس  یلع  کبلغیو  ککلم  کبلـسی 

سیل دالوألا و  روکذ  لتق  یف  نوعرف  عنصام  یسوم و 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 28] ] 
ۀلالد ثیدـح  يورو  فاشکلا  باتک  یف  يرـشخمزلا  هتوبنو  یـسوم  دالیم  یف  نیمجنملا  مکح  رکذو  دارملاب  قیلیام  انهاه  کلذ  رکذ  یف 

نیمجنملا انئاملع  ضعب  ینثدحو  یبلعثلا  ۀـیاور  نم  طسبأب  أدـتبملا  باتک  نم  لوألا  ءزجلا  یف  هبنم  نب  بهو  یـسوم ع  ةدالو  یلع  موجنلا 
لیجنإلا لئاوأ  یف  ۀیبرعلاب  احورشم  کلذ  تدجوو  هیکحأل  هثیدح  ظفل  ظفحأ  مل  یسیع ع و  یلع  نیمجنملا  لئالد  مکحب 

363- لبق زا  - تیاور -

لصف

میرم نبا  یـسیع  ثیدح  ۀقایـس  باب  یف  ةوبنلا  باتک  نم  سداسلا  ءزجلا  یف  هیلع  هلالج  لج  هللا  ناوضر  هیوباب  نب  دمحم  رفعج  وبأ  رکذو 
علط کنبا  دـلو  املف  موجنلا  یف  رظنن  موق  انإ  اولاقو  اهنبا  رمأل  نیمظعم  نیرئاز  سوجملا  ءاملع  نم  دـفو  اهیلع  مدـقو  هظفلاذـه  اـم  لاـقف  ع 
ناک امم  یقبأو  لوطأوه  کلم  یلإ  ریـصی  مث  اهناکم  ایندـلا  تناکام  لج  زع و  هبر  رواجیف  ءامـسلا  یلإ  هعفری  یتح  هقرافیال  مجن  هدـلومب 
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ۀیده هل  انیدهأدق  هعـضوم و  انفرع  کلذبف  هقوف  نم  هیلع  اعلطتم  مجنلا  اندـجوف  ناکملااذـه  یلإ  انعفد  یتح  قرـشملا  لبق  نم  انجرخف  هیف 
هلک عاتملا  دیـس  بهذلا  نأل  نابللاو  رملاو  بهذلاوه  هرمأ و  هبـشی  نابرقلااذه  اندجوانأ  کلذ  طق و  دحأل  هلثم  برقی  مل  انابرق  هل  اهانلعج 

نألو اهلک  یضرملا  یفاعی  کنبا  کلذکو  اهلک  تاهاعلاو  نونجلاو  تاحارجلا  ةابح  رملا  نألو  ایح  ناک  ام  سانلا  دیس  کنباوه  کلذکو 
نم عفری  سیل  ءامسلا و  یلإ  هللا  هعفری  کنبا  کلذکو  هریغ  ناخد  اهغلبی  نلو  ءامسلا  هناخد  غلبی  نابللا 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 29] ] 
هریغ هنامز  لهأ 

20- لبق زا  - تیاور -

لصف

ةرشع یتنثال  تبسلا  موی  هخیرات  عامس  اهیلع  ۀقیتع  هخسن  نم  ینوکسلادمحم  نب  نیسحلا  مساقلا  یبأ  عمج  ةوبنلا  لئالد  باتک  یف  دجوو 
موجنلا ملعب  دوهیلا  ضعب  ۀـفرعم  یف  رکذـف  هفنـصم  باتک  لصأ  نم  خـسنو  ۀـئامعبرأو  نیرـشعو  نیتنثا  ۀنـس  ناضمر  رهـش  نم  تلخ  ۀـلیل 

لاق نمحرلادبع  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبأ  فیرـشلا  ینثدـح  هظفلاذـه  ام  لاقف  ص  دـمحم یبنلا  ۀـثعب  ثیدـح 
نمحرلادبع نب  میهاربا  نب  حلاصانثدح  لاق  قاحـسإ  یبأ  نع  سنویانثدح  لاق  دانهانثدح  لاق  مناغ  نب  هللا  دبع  انثدـح  لاق  نسحلا  انثدـح 

مالغل هللا  ینإ و  لاق  تباث  نب  ناسح  نع  هموق  لاـجر  نع  ثیـش  نبا  انثدـح  لاـق  ةرارز  نب  دعـسأ  نب  نمحرلادـبع  نب  ییحی  نب  فوع  نب 
هل اولاقو  هل  اوعمتجاف  دوهیلا  رـشعمای  حیـصی  برثی  ۀـمطأ  یلع  وه  ایدوهی و  تعمـس  ذإ  تعمـس  املک  لقعأ  نینـس  ناـمثوأ  عبـس  نبا  هقفی 

اضیأ موجنلا  قیرط  نم  هتوبنب  يراصنلا  ۀفرعم  یتأیسو  هظفل  رخآاذه  ۀلیللا  هب  ثعبی  يذلأ  دمحأ  مجن  علط  لاق  کل  ام  کلیو 
881-1- تیاور -

لصف

انیبن ةوبن  یلع  موجنلا  ۀـلالد  لیـصفت  هیف  رکذـی  دـنهلا  کلم  اتـشیک  هلمع  يذـلأ  ینیـصلا  ادـنلا  باتک  همـسا  نـآلا  اندـنع  اـباتک  تدـجوو 
لیصفتلا نود  هتلمج  رکذ  اندصقو  لیوط  حرشوه  هئافلخو و  ص  دمحم

189-1- تیاور -
هحفص 30] ] 

لصف

هنم  ثلاثلا  ءزجلا  یف  یعیطقلا  نب  نیسح  نب  ورمع  نب  دمحأ  نب  دمحم  فیلأت  لییذتلا  ۀمتت  یف  لیلکإلا  ةرد  باتک  یف  تدجوو 
يورملا لصألا  يرجشلا  قاحـسإ  نب  میهاربا  نب  بیعـش  نب  یـسیع  نب  لوألادبع  ۀمجرت  یف  رکذف  دیبعتلا  یلع  ءامـسألا  دیرافم  هلوق  دنع 

موجنلا  ۀلالد  ثیدح  هللا  دبع  یبأ  نبال  تقوملا  ۀقثلا  رمعملا  خیشلا  یفوصلا  دلوملا 
یبنلا باتک  ظفلو  یبنلا  تافـص  نع  شیرق  ضعبل  لقره  لاؤس  نمـضتی  لیوط  ثیدحلاو  ص  دمحم انیبن  ةوبن  یلع  مورلا  کلم  لقرهدـنع 
ءایلیإ دقف  نیح  لقره  نأ  ثدـحف  ماشلا  يراصن  یلع  اقفـشأ  لقرهو  ءایلیإ  بحاص  روطانلا  نبا  ناک  هظفلاذـه و  ام  لاق  مث  لقره  یلإ  ص 

نیح مهل  لاقف  موجنلا  ملع  یف  رظنلا  دـیج  لقره  ناک  روطانلا و  نبا  لاق  کتئیه  انرکنأدـق  هتقراطب  ضعب  لاقف  سفنلا  ثیبخ  اـموی  حبـصأ 
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مهنأش کنمهیالف  دوهیلاـالإ  نتتخی  سیل  هل  اولاـقف  ۀـمألا  هذـه  نم  نتتخی  نم  یف  رهظی  اـکلم  تیأرف  موجنلا  یف  ۀـلیللا  ترظن  ینإ  هولأـس 
ربخب هربخی  ناسغ  کلم  نم  لقره  یلإ  لسرأ  لجرب  یتأ  ذإ  مهرمأ  یلع  مه  امنیبف  دوهیلا  نم  اهیف  نم  نولتقی  ککلم  نئادـم  یلإ  بتکاـف 

نونتخی مهنإ  اولاقف  برعلا  نع  مهلأسف  نتتخم  هنأ  اوربخأو  هورظنفال  مأوه  نتتخیأ  اورظناف  اوبهذا  لاق  لـقره  هربختـسا  اـملف  هللا ص  لوسر 
صمح یلإ  لقره  راسو  ملعلا  یف  هریظن  ناک  ۀیمور و  بحاص  یلإ  بتک  مث  رهظدق  ۀمألا  هذه  کلماذه  لقره  لاقف 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 31] ] 

اهباوبأـب رمأ  مث  صمحب  هل  ةرکـسد  یف  مورلا  ءاـمظعل  لـقره  نذأـف  یبن  هنأ  یبنلا ص و  جورخ  یلع  هیأر  قفاوی  هبحاـص  باـتک  هاـتأ  یتح 
ۀـصوح اوصاحف  یبنلا  اذـه  اوعیاب  لاق  یلب  اولاق  مککلم  تبثی  نأ  دـشرلاو  حالفلا  یف  مکل  له  مورلا  رـشعمای  لاقف  مهیلع  علطأ  مث  تقلغف 
یتلاقم تلق  ینإ  مهل  لاق  اودر  املف  مهودر  لاق  نامیإلا  نم  سیآو  مهترفن  لقره  يأر  اـملف  ۀـقلغم  اهودـجوف  باوبـألا  یلإ  شحولا  رمح 
فنصم ظفل  رخآاذه  لوقأ  لقره  نأش  رخآ  کلذ  ناکف  هنع  اوضرو  هل  اودجسف  ینبجعأام  تیأردق  مکنید و  یلع  مکتدشاهب  ربتخأ  افنآ 

ص دـمحم ةوبن  یلع  هتیؤرب  هبحاصو  لـقره  تلد  موجنلا  نأ  نمـضتی  اذـهف  اـفیفخت  ۀـیاورلا  هذـه  دـیناسأ  رکذأ  مل  لـیلکإلا و  ةرد  باـتک 
بتک یلع  اعلطم  ناکف  نم  ۀیهلإلا و  ۀـقراخلا  تالالدـلاو  ۀـینابرلا  تایآلا  نم  کلذ  ناک  ۀـیمورلا و  بولق  تلذأو  ۀـینمألا  غولب  هل  تئطوو 

هتمظع ریغـصتو  دابعلا  یف  هلالج  لج  هللا  تایآ  نیوهتو  دانعلابالإ  اهدوحج  نکمیال  ماهفألل  ۀمولعم  ۀحـضاو  موجنلا  ۀلالد  دـجو  مالـسإلا 
هتقیلخ ریبدت  یف  هتمکحو  هنأش  یلاعت 

924- لبق زا  - تیاور -

لصف

وهف اهل  هلـالج  لـج  هللا  ریبدـتب  موجنلا  هیلع  تلد  اـمب  ةوبنلا  ۀـئطوتو  ص  دـمحم اـنیبن  ةوبن  یلع  سرفلا  کـلم  يرـسکل  موجنلا  ۀـلالدامأ  و 
نم هیلإ و  انرشأام  یلع  اهیبنت  نوکی  ام  رکذن  انکلو  هیلع  انفقو  املک  داریإب  انباتک  لوطی  خیراوتلا  بتک  یف  روکذم 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 32] ] 

روهشم خیرات  وهف  هخیرات  یف  يربطلا  هرکذام  یلع  رصتقن  نحنو  هیلع  لمتشا  خیرات  لک  یف  هرظنیلف  کلذ  ءافیتسا  دارأ 
116- لبق زا  - تیاور -

لصف

یتلا بابـسألا  نع  ربخلا  رکذوه  هظفلب و  هرکذ  یتأی  امب  ص  دـمحم ةوبنب  مهریغو  نیمجنملاب  يرـسک  ۀـفرعم  نع  هخیرات  یف  يربطلا  رکذ 
کلملاو ۀـفالخلاو  ةوبنلا  نم  ص  دـمحم هیبن  هب  مهمرکأام  برعللاهب  أطوف  سراف  لهأ  نم  سراف  کلم  ۀـلازإ  یلاعت  هللا  هدارأ  نم  تثدـح 
قاحـسإ نب  دمحم  نع  ۀملـسانثدح  لاق  دیمح  نبا  هب  انثدـح  ام  وه  هبنم و  نب  بهو  يورام  کلذ  نمف  زیوربأ  يرـسک  مایأ  یف  ناطلـسلاو 
لاومألا نم  اهیلع  قفنأو  ءاروعلا  ۀلجد  نکس  ناک  يرسک  نأ  هبنم  نب  بهو  نع  یباحصأ  ضعب  هب  ینثدحام  يرـسک  ثیدح  نم  ناک  لاق 

ثلثو نوتـس  هدنع  ناک  سانلل و  سلجاذإ  هیف  سلجیف  هجات  هب  قلعی  ناک  هلثم و  ری  مل  اناینب  ینبدـق  هسلجم  قاط  ناک  وه و  ام  يردـیال  ام 
برعلا فایتعا  فاتعی  بئاسلا  هل  لاقی  برعلا  نم  لجر  مهیف  ناک  رحاسو و  مجنمو  نهاک  نیب  اـم  ءاـملعلا  ةارخلاو  ةارخلا  نم  لـجر  ۀـئام 

نأ املف  وه  ام  رمألااذه  یف  اورظنا  لاقف  هیمجنمو  هترحسو  هناهک  عیمج  رمأ  هبرـضاذإ  يرـسک  ناک  نمیلا و  نم  ناذأب  هیلإ  هثعب  ئطخی  املف 
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کلذ يأر  املف  ءاروعلا  ۀلجد  تقرخناو  لقنریغ  نم  اهطسو  نم  هکلم  قاط  تمصقنادق  دغ و  تاذ  يرسک  حبصأ  ص  ادمحم هیبن  هللا  ثعب 
ۀلجد تقرخناو  لقثریغ  نم  تمصقنا  یکلم  قاط  لاق  نزح و 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 33] ] 

اوجرخفوه ام  رمألااذه  یف  اورظنا  لاقف  مهعم  بئاسلا  اعدو  نیمجنملاو  ةرحسلاو  ناهکلا  عمجو  رسکنا  کلملا  لوقی  هتسکشب  هاش  ءاروعلا 
نهاکلال هرحـس و  رحاسل  یـضمیالف  مهملعب  اوعکـستو  ضرألا  مهیلع  تقاـضو  ءامـسلا  راـطقأب  مهیلع  ذـخأف  رمـألا  یف  اورظنو  هدـنع  نم 

غلب یتح  راطتسا  مث  زاجحلا  نم  أشن  اقرب  قمری  ضرألا  نم  ةوبر  یلع  اهیف  لظ  ۀلیل  یف  بئاسلا  تابو  هموجن  ملع  مجنمل  میقتسیال  هتناهک و 
ناطلـس زاجحلا  نم  نجرخیل  يرأام  قدص  نئل  فاتعی  امیف  لاقف  ءارـضخ  ۀضوراذإف  هیمدـق  تحتام  یلإ  رظنی  بهذ  حبـصأ  املف  قرـشملا 

اوأر ضعب  یلإ  مهـضعب  نوـمجنملاو  ناـهکلا  صلخ  اـملف  هلبق  ناـک  کـلم  نم  تبـصخأام  لـضفأک  ضرـألا  هب  بصختو  قرـشملا  غـلبی 
یبنل هنإو  ءامـسلا  نم  ءاـج  رمـألالإ  مکملع  نیب  مکنیب و  لـیحام  هللا  نوملعت و  ضعبل  مهـضعب  لاـق  يأردـق  اـم  بئاـسلا  يأرو  مهباـصأام 

اورخؤت یتح  هیف  هنوقلت  ارمأ  مکنیب  اومیقأف  مکنلتقیل  هکلم  بارخ  يرـسکل  متینب  نئلو  هرـسکیو  کلملااذـه  بلـسی  ثوعبموه  وأ  ثعبدـق 
اوعـضوف هیف  اوئطخأدق  باسحلا  یلع  هتعـضو  يذلأ  كءانب  اندجوف  رمألااذه  یف  انرظندق  اولاقف  يرـسک  یلإ  اوءاجف  ۀـعاس  رخآ  یلإ  هرمأ 

انإو اهیلع  عضوام  لک  كدـف  اـهعقاوم  یلع  سوحنلا  تعقو  راـهنلاو  لـیللا  هیلع  فلتخا  اـملف  سوحنلا  یلع  ۀـلجد  روکـسو  کـلملا  قاـط 
ام لاومألا  نم  اهیف  قفنأو  رهـشأ  ۀـینامث  ۀـلجد  یف  لمعف  ینبف  نبا  اولاق  مث  اوبـسحف  اوبـسحاف  لاق  لوزیال  اناینب  هیلع  عضت  اـباسح  بسحنس 

یتح وه  ام  يردیال 
1268- لبق زا  - تیاور -

هحفص 34] ] 
نوباقنلا هیلإ  عمتجاو  اوعمجف  ۀبزارملاب  رمأو  اهیلع  تعضوف  نیحایرلاو  شرفلاو  طسبلاب  رمأف  معن  اولاق  اهروس  یلع  سلجأ  مهل  لاق  غرفاذإ 
هترحـسو هناهک  عمج  هوجرخأامل  قمر و  رخآبالإ  جرخی  ملف  هتحت  نم  ناینبلا  ۀـلجد  تفـستنا  ذإ  كانهوه  انیبف  اهیلع  سلج  یتح  جرخ  مث 

کلملا اـهیأ  اولاـقف  یب  نوبعلتو  یقازرأ  مکیلع  تیرجأو  ساـنلا  نود  مکتیندأو  مکتیمـس  مهل  لاـقف  ۀـئام  نم  اـبیرق  مهنم  لـتقف  هیمجنمو 
لاق لعفن  انإف  اولاق  نولوقتام  اورظنا  مهل  لاق  دوعـسلا  نم  قافولا  یلع  هعـضن  یتح  هنیبن  اباسح  بسحنـس  انکلو  انلبق  نم  أـطخأامک  اـنأطخأ 

دعقأو جرخأ  لاقف  انغرفدـق  اولاقف  لبق  يذـک  رهـشأ  ۀـینامثوه  ام  يردـیال  ام  لاومألا  نم  قفنأو  ینبف  نبا  هل  اولاق  مث  هل  اوبـسحف  اوبـسحاف 
رخآبالإ جرخی  ملف  ناینبلاب  ۀـلجد  تفـستنا  ذإ  اهقوف  ریـسیوه  انیبف  اهیلع  ریـسی  جرخو  انوذرب  بکرو  اهیلع  سولجلا  باهف  معن  اولاـق  اـهیلع 
هنوقفلت يذلأ  رمألااذه  ام  ینوقدصتلوأ  ۀـلیفلا  يدـیأ  تحت  مکنحرطألو  مکفاتکأ  نعزنألو  مکرخآ  یلع  نیتآل  هللا  لاق و  مهاعدـف و  قمر 

انرظنف کلذ  مل  انملع  یف  رظنن  نإ  لقثریغ  نم  سلجملا  قاط  تمـصقناو  ۀـلجد  تقرخنا  نیح  انترمأ  کـلملا  اـهیأ  کبذـکنال  اولاـق  یلع 
نأ انملعف  موجن  ملع  مجنملال  ۀـناهک و  نهاکلال  رحـس و  رحاسل  میقتـسیالف  انیدـیأ  یف  طقـسو  انملع  يدرتف  ءامـسلا  راطقأ  انیلع  تملظأـف 

انهرکف انلتقت  نإ  ککلم  کیلإ  انیعن  نأ  انیـشخو  هلجأل  انملع  نیب  اننیب و  لیحف  ثوعبموه  وأ  یبن  ثعبدق  هنأ  ءامـسلا و  نم  ثدح  رمأاذـه 
هرکیام توملا  نم 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 35] ] 

اهلو مهکرتف  کنم  انفوختام  کلذ  نم  انعنم  اولاق  ییأر  هیف  يرألاذـه  یل  متنیب  الهف  مکحیو  لاق  تیأر  امب  انـسفنأ  یلع  كاـنللعو  ساـنلا 
کلذ ملع  یتح  ۀلجد  نع 
156- لبق زا  - تیاور -
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لصف

هللا ص لوسر  اندیس  ةوبن  یلع  موجنلا  ۀلالد  یف  ةاروتلا  نم  هنأ  رکذام  بسنلا  ناوید  نم  ثلاثلا  ءزجلا  رخاوأ  یف  یـضترملا  نب  یلع  رکذو 
نیملـسملا یلإ  هنع  کـلملا  جرخ  يذـلأ  يرـسکامأ  یبنلا ص و  ةاـیح  یف  اذـه  يرـسک  کـلهو  لوقأ  هلثم  هیلإ  راـشملا  يرـسک  نمز  یف 

لوقنف هیلع  وطنم  لصف  یف  هیلإ  هلاح  لآام  یلع  موجنلا  ۀلالد  نم  يربطلا  هرکذام  رکذنسف 
340-1- تیاور -

لصف

رمأامل لاـقف و  هخیراـت  یف  يربطلا  هرکذاـم  کـلذ  نمف  ةریثکاـهب  راـبخألاف  سرفلا  كولم  یلع  نیملـسملا  روهظ  یلع  موجنلا  ۀـلالدامأ  و 
تنـسحو تسبحدق  مئاعنلاو  تردکدق  ۀکمـسلا  نإف  هیف  دازو  لوألا  باتکلا  نم  وحنب  هیخأ  یلإ  ثعب  طاباس  نم  جورخلاب  متـسر  درجدزی 

لاق کلملا  نأ  تیأرام  دشأ  نإ  انیدیأبام و  یلع  نولوتسیو  انیلع  نورهظیـسالإ  موقلا  ءالؤه  يرأال  مارهب و  بهذو  نازیملا  لدتعاو  ةرهزلا 
نم ناک  يرسک و  مجنم  ناب  هاج  مالغ  متـسر  لاسرإ  یلع  درجدزی  ارج  يذلأ  ناک  مهیلإ و  رئاسانأ  یـسفنبانأ و  نریـسألوأ  مهیلإ  نریـستل 

لقثف مجنملا  کلذ  ملع  نم  اوحن  ملعی  متـسر  ناک  افوخ و  هبذـکف  برعلا  برحل  متـسر  ریـسم  یف  يرتام  هیلإ  لسرأف  یلق  داب  بارق  لـهأ 
کلملا یلع  فخو  هریس  هیلع 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 36] ] 

اهیأ مالغلا  لاقف  هلأسف  ینلـس  يدنهلا  دـنبانردل  مالغلا  لاقف  کلوق  یلإ  هب  نئمطاف  هارأ  ءیـشب  ینربخت  نأ  بحأ  ینإ  هل  لاق  هب و  ةرغاشمل 
غلبو مهرد  هیف  یف  يذـلأ  بارغ و  رئاطلاو  قدـص  دـبعلا  لاقف  هرئاد  طخو  انهاه  هیف  یف  ام  هنم  عقیو  کناویإ  یلع  عقیف  رئاط  لبقی  کـلملا 

ناکملااذـه یلع  هنم  عقی  مهرد  هیف  یف  قعقعوه  بصی  مل  قدـص و  لاق  بسحف و  همالغ  هلاق  اـمع  هلأـسف  لـبقأف  هبلط  کـلملا  نأ  ناـباج 
طخلا یف  عقوف  مهرد  هنم  طقـسف  قعقع  تافرـشلا  یلع  عقو  یتح  اوماقأف  يرخأ  ةرئاد  رودو  انهاه  لب  مهردـلا  ناکم  یف  دـنبانرد  بذـکو 

لاقف ءادوس  ءاربغ  اهتلخـس  يدـنهلا  لاقف  جوتن  ةرقبب  یتأف  هاطخ  ثیح  ناباج  يدـنهلا  رفانو  رخـآلا  طـخلا  یف  راـص  یتح  هدـهدتو  لوـألا 
یلع هاعجـشو  دـنبانرد  یتأ  انهاه  نم  ناباج  لاقف  ضیبأ  اهبنذاذإف  اهتلخـس  تجرختـساو  ةرقبلا  ترخنف  ءاعفـس  ءادوس  لـب  تبذـک  ناـباج 

نأ نودـیری و  امیف  مهعم  لوخدـلاب  هرمأی  رکـسعلا  نم  هیلع  قفـشی  نم  یلإ  بتک  ناباج  نأ  هانعمام  يربطلا  لاق  مث  هاـضمأف  متـسر  جارخإ 
سرفلا یلع  برعلا  روهظ  یلع  موجنلا  ۀلالد  هاضتقاام  یلع  رمألا  ناکف  هنم  لبقف  بهذ  سرفلا  کلم 

998- لبق زا  - تیاور -

لصف

دمتعم باتک  وه  ءایصوألا و  باتک  یف  انباحصأ  ضعب  اهرکذ  ص  يرکسعلا نسحلا  نب  يدهملا  انالوم  یلع  موجنلا  ۀلالد  نم  هرکذن  امیف 
نب نسحلا  هاور  ص  يدهملا ةدالوو  ۀـمئألا  تالالد  هیف  هخیرات  رثددـق  هفنـصم و  نامز  یف  بتک  هلعل  قیتع  لصأ  یف  هتدـجو  ءایلوألادـنع 

يرمیصلا دایز  نب  دمحم  نب  یلع  هفلؤمو  يرمیصلارفعج 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 37] ] 
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یخأ نبا  یمقلارفعج  وبأ  ینثدـح  هظفلاذـه  ام  لاقف  هیلع  دـمتعم  ۀـقثوه  هیلإ و  امهباوجو  يرکـسعلاو  يداـهلا  یلإ  تاـبتاکم  هل  تناـکو 
دولوم دلودق  هل  لاق  قاحسإ و  نب  دمحأ  هرضحأف  باسحلا  یف  قذحلاب  افوصوم  يدوهی  مجنم  مقب  ناک  هنأ  ۀلقصم  نب  قاحـسإ  نب  دمحأ 

ءیـش یلع  ینلدت  موجنلا  يرأ  تسل  دمحأل  لاقف  هل  المع  لمعو  هیف  رظنو  علاطلا  ذخأف  ادالیم  هل  لمعاو  علاطلا  ذخف  اذکو  اذـک  تقو  یف 
ینلدـی هیف  رظنلا  نأ  یبن و  یـصووأ  یبنلالإ  دولوملااذـه  لثم  نوکی  کل و ال  سیل  دولوملااذـه  نأ  باسحلا  هجوب  دولوملااذـه  نم  کـل 

نب یلع  لوقی  هتیالوب  لاق  هل و  نادالإ  دـحأ  ضرألا  هجو  یلع  یقبیال  یتح  البجو  الهـسو  ارحبو  اربو  ابرغو  اقرـش  ایندـلا  کـلمی  هنأ  یلع 
قاحـسإ نب  دمحأ  نإف  ةرـصابلا  نیعلاب  هفرع  نم  یلع  هججحو  ةرهابلا  هللا  تایآ  نم  اذه  سواطلادمحم و  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم 

نب ۀمادق  یلإ  ترشأ  تنکدق  روتـسملا و  رـسلا  نم  هیف  لعجام  یلع  موجنلا  ۀلالدب  هلالج  لج  هللا  هلدف  روکذملا  مجنملا  یلع  دولوملا  رتس 
رـضحأو هعلاط  ققح  هنأ  رکذف  هیلإ  راشملا  ثیدـحلااذه  یلع  تفقو  نکأ  مل  ص و  يدـهملا ةدالو  علاط  ققحیل  مجنملا  يرـصبلا  فنحألا 

هیلع امهنم  اعامجإ  کلذ  راصف  هیلإ  ثیدحلااذه  يوار  انقبسامک  هتجئاز و 
1085- لبق زا  - تیاور -

لصف

کلذ هیلإ و  هتقو  یف  ۀیمامإلا  ۀسائر  تهتنا  يذلأ  وه  هیلع و  هللا  ناوضر  نامعنلا  نب  دمحم  نب  دمحم  دیفملا  خیـشلا  مالک  نم  هرکذـن  امیف 
ملعأ هللا  نوکی  نأ  نم  عنامال  هنأ  تالاقملا  باتک  یف  هنع  هانیور  امیف 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 38] ] 

ماسجأ موجنلا  رئاسو  رمقلاو  سمـشلا  نإ  لوقأو  هظفلاذـه  ام  لاقف  تازجعملا  ضعب  نم  هقدـص  یلع  املع  اـهلعجو  هئاـیبنأ  ضعب  موجنلاـب 
ًءایِض َسمّشلا  َلَعَج  يِّذلأ  َوُه  هناحبس  لاق  امک  هتایآ  نم  ۀیآو  هتاوامـسل  ۀنیز  اهلعجو  هدابعاهب  عفتنیل  هللا  اهقلخ  تومال  اهل و  ةایحال  ۀیران 

َوُه یلاعت  لاق  امک  َنوُمَلعَی و  ٍموَِقل  ِتایآلا  ُلّصَُفی  ّقَحلِاب  ّالِإ  َِکلذ  ُهّللا  َقَلَخ  ام  َباسِحلا  َو  َنِینّـسلا  َدَدَع  اوُمَلعَِتل  َلِزانَم  ُهَرّدَـق  َو  ًارُون  َرَمَقلا  َو 
مُه ِمّجنلِاب  َو  ٍتامالَع  َو  لج  زع و  لاق  امک  َنوُمَلعَی و  ٍموَِقل  ِتایآلا  اَنلّـصَف  دَق  ِرحَبلا  َو  ّرَبلا  ِتاُملُظ  ِیف  اِهب  اوُدَتهَِتل  َموُّجنلا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذـّلأ 
نإف اهتاکرح  لولدم  یلع  مالکلاو  اهتلالدـب  تانئاکلا  یلع  ماکحألا  امأفَحِیباصَِمب  اینّدـلا  َءامّـسلا  اّنّیَز  َو  همـسا  كرابت  لاق  امک  َنوُدَـتهَی و 

هرارمتـسا دقتعنال  هیلع و  عطقنال  انأ  ریغ  هقدص  یلع  هل  املع  هلعجو  هئایبنأ  ضعب  هملعأ  یلاعت  هللا  نوکی  نأ  عفدـن  انـسلو  هنم  عنمیال  لقعلا 
نم برـضب  کلذ  نوکی  نأ  رکنیال  هنإف  هیف  مهـضعب  ۀباصإو  تقولااذه  یف  نیمجنملا  ماکحأ  نم  هدجنام  امأف  ۀـیاغلا  هذـه  یلإ  سانلا  یف 

لوقعلا و لئالد  يرجم  راجب  سیل  هنأل  ادبأ  هیف  هتباصإ  حـصتال  اریثک و  هیلع  دـمتعملا  ئطخیو  انایحأ  فلتخیدـق  ةداع و  لیلدـبو  ۀـبرجتلا 
ۀـیمامإلا و نم  هللا  مهمحر  تخبوـن  وـنب  بهذ  هیلإ  لدـعلا و  لـهأ  یملکتم  روـهمج  بهذـماذه  لوـسرلا و  راـبخأال  باـتکلا و  نیهاربـال 

نإف اهتاکرح  لولدم  یلع  مالکلاو  اهتلالدب  تانئاکلا  یلع  ماکحألا  امأف  هللا  همحر  هلوق  یلإ  رظناف  لوقأ  ۀـلزتعملا  نم  یلع  وبأ  مساقلاوبأ و 
تامیلسلا لوقعلا  نأ  حیحص  حیرصت  اذهف  هنم  عنمیال  لقعلا 

دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -
هحفص 39] ] 

یلع املع  هلعجو  هئایبنأ  ضعب  هملعأ  هناحبس  هللا  نوکی  نأ  عفدن  انسلو  هللا  همحر  هلوق  رظناو  تانئاکلا  یلع  لئالد  موجنلا  نوکت  نأ  عنمتال 
نأ لوقعلا  لبقت  لهف  هقدص  یلع  املع  هلعجو  هئایبنأ  ضعب  هملع  یلاعت  هللا  نوکی  نأ  عفدیال  هنأ  قیقحتو  هللا  همحر  هنم  قیفوت  اذهف  هقدـص 
یلع املع  هلالج  لج  هللا  لعجی  نأ  نکمی  لهو  هملعتو  هملع  نمل  اناصقنو  امارح  هب  ملعلاو  همیلعت  نوکی  امب  هئایبنأ  ملعأ  یلاـعت  هللا  نوکی 

ۀیاغلا هذه  یلإ  هرارمتـسا  دقتعنال  هیلع و  عطقنال  انأ  ریغ  هللا  همحر  هلوق  رظناو  الالـضو  اناتهبو  الهجو  ابذک  نوکی  ام  هئایبنأ  نم  یبن  قدص 
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یلع املع  نوکی  هئایبنأ و ال  هملعیال  هللا  نأ  یلع  عطقدق  ناک  الالـض  هب  ملعلاو  همیلعتو  الطاب  ملعلااذه  ناک  ول  هیلع و  عطقنام  هنأ  رکذ  هنإف 
میلعت نم  نکمی  يذلأ  هجولا  یلع  هرارمتسا  نأل  هللا  همحر  قدص  دقلف  ۀیاغلا  هذه  یلإ  سانلا  یف  هرارمتـسا  دقتعنال  انإ  هلوق  امأ  مهقدص و 
نوکی نأ  یلإ  نآلا  ۀجاحلا  مدعو  هل  هلالج  لج  هللا  میلعت  نکمی  يذلأ  یبنلا  مدعل  رمتـسموه  ام  مهقدـص  یلع  ۀـیآ  هئایبنأ  ضعب  یلاعت  هللا 

مهـضعب ۀباصإو  تقولااذـه  یف  نیمجنملا  ماکحأ  نم  هدـجنام  امأ  هللا و  همحر  هلوق  رظناو  ءایبنألا ع  نم  یبن  قدـص  یلع  املع  موجنلا  ملع 
اهلمهأو اهب  قیدصتلا  میرحت  رکذو  اهلطبأو  مهتباصإ  لاحأ  هللا  همحر  هارت  لهف  ةداع  لیلدبوأ  ۀـبرجتلا  نم  برـضب  کلذ  نوکی  هنإف ال  هیف 

نیملـسملاو نینمؤملا  نم  نیمجنملا  ءاملع  نم  ۀـعامج  نأ  ملعاو  تاداعلا  لئالدو  براجتلل  نوکت  نأ  نکمی  اهنأب  تاـباصإلا  لوأـت  اـمنإو 
هذه لئالد  نورکذیام  مهنأ  انفرعو  مهلیواقأ  نم  اریثک  انبرجو  مهلیواحتو  مهرییست  یلع  انفقوو  اندنع  اورضح 

1475- لبق زا  - تیاور -
هحفص 40] ] 

ملع لک  باحـصأ  دـمتعیامک  تالولدـملا  یلع  لئالد  اهل  یلاعت  هللا  ریبدـت  نم  مهملع  هغلبیام  یلع  لب  ةداـعال  ۀـبرجت و  قیرط  نم  موجنلا 
یلإ رظناو  لوقأ  مث  هیلإ  انرشأامک  ةداعلاو  ۀبرجتلاب  فرعتال  اهنأ  يدنهلل  قداصلا ع  ةرظانم  یف  انمدقدق  تادابعلا و  نم  مهملع  هیـضتقیامل 

يرجم راجب  سیل  هنأل  ادبأ  هیف  ۀباصإ  حصتال  اریثک و  هیلع  دمتعملا  ئطخیو  انایحأ  فلتختدق  موجنلا و  ماکحأ  نع  هللا  همحر  دـیفملا  لوق 
لاق امنإو  تاثداحلا  یلع  اهلئالد  نم  نومجنملا  هب  مکحیام  ضعب  قدـص  هارتالف  لوسرلا أ  رابخأال  باـتکلا و  نیهاربـال  لوقعلا و  لـئالد 

رمتـسی ۀـیلقنلاو  ۀـیلقعلا  موـلعلا  نم  ملع  يأ  لوـقأ و  تاـباصإلا  یلع  نورمتـسیال  مهنأو  اریثـک  هـیلع  دـمتعملا  ئطخیو  اـنایحأ  فلتختدـق 
لوقعلا و لئالد  يرجم  راـجب  سیل  هنأ  هللا  همحر  هلوق  رظناو  اهیـضتقت  اـمب  اریثک  نوئطخیـال  نوفلتخیـال و  اـهیف و  ۀـباصإلا  یلع  اهباحـصأ 

اهریغ يرجم  يرجتال  اهنأ  رکذ  امنإو  مالسإلا  عئارـش  یف  ۀمرحم  اهآروأ  ماکحألا  هذه  رکنأ  هارت  لهف  لوسرلا  رابخأال  باتکلا و  نیهاربال 
تخبون ونب  بهذ  هیلإ  لدـعلا و  لـهأ  یملکتم  روهمج  بهذـماذه  هلوق و  رظنا  مث  تاـیانعلاب  دـیؤملاوه  اـقح و  لاـق  دـقلو  تالالدـلا  نم 

هـسفنب بغری  اذ  نمف  لدعلا  لهأ  یملکتم  روهمج  بهذماذه  نأ  رکذ  فیک  ۀلزتعملا  نم  یلع  وبأ  مساقلاوبأ و  ۀیمامإلا و  نم  هللا  مهمحر 
لب مهیلع  رکنی  ملف  ۀیمامإلا  نم  هللا  مهمحر  تخبون  ونب  بهذ  هیلإ  هلوق و  رظناو  لضفلا  نم  دیعب  لقعلا  میقـسالإ  لدـعلا  لهأ  بهذـم  نع 

مساقلاوبأ ص  يدهملا انالوم  لیکو  مهنمو  ۀیضرملا  ۀقحملا  ۀفئاطلا  هذه  نایعأ  نم  تخبون  ونبو  مهیلع  محرت 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 41] ] 
هیلع هلالج  لج  هللا  ناوضر  حور  نب  نیسحلا 

48- لبق زا  - تیاور -

لصف

یـضر یـضترملا  دیـسلا  تامحرلاب  هللا  مهدمغت  نیملکتملا  انباحـصأ  نم  تاثداحلا  یلع  موجنلا  ۀلالد  رکنی  هنأ  هیف  دقتعی  نم  مظعأ  نم  و 
یف هرکذام  اهیف  رظانلا  ربتعااذإ  هللا و  همحر  رالـس  هذـیملت  اهنع  هلأس  لئاسم  ۀـلمج  یف  کـلذ  یف  هتاـملک  نم  هیلع  تفقواـم  غلبأو  هنع  هللا 

ۀقفاوملا مظعأ  نم  اذه  ةدـیدس و  دـعاوقو  ۀحیحـص  لوصأ  اهل  اهرییـستو  اهلاصفناو  بکاوکلا  لاصتا  نإ  لوقی  هدـجو  اهنع  هباوج  رخاوأ 
نوکت نأ  رکنمو  هداسف  یلع  انللدامک  رفکو  رکنم  کلذ  هلعاف و  موجنلا  نأ  هللا  همحر  رکنی  امنإو  موجنلا  ۀـلالد  ۀحـص  نم  هاـنرکذام  یلع 

هداقتعا یلع  نحنو  انماسجأ  یف  ةرثؤم  موجنلا 
559-1- تیاور -
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لصف

زوجی نمل  دـیلقتلاب  یـضرأال  یننإف  هیلإ  انرـشأ  يذـلأ  هجولا  یلع  موجنلا  ۀـلالد  ۀحـص  نم  ۀـیلکلاب  اعنام  هللا  همحر  هتدـجوول  یننأ  ملعاو 
دمتعاو هب  رذتعاام  وحنب  رذتعاو  اهیف  هریغ  لخددق  ناک  تایالولاو  لودلا  نم  هیف  لخدام  لک  یف  مظعملا  دیسلااذه  دلقول  هیلع و  هابتـشالا 

هلالج  لج  هللا  رثآو  هل  دیلقتلاو  هب  ءادتقالا  نم  هملکو  لذلاو  ةذخاؤملا  نم  هیلع  ربصال  امب  هددهف  هیلإ  طسبنا  نمب  هریغ  قثو  دقلو  هیلع 
لکلادنع

413-1- تیاور -

لصف

دیفملا هخیش  نع  اهب  درفنا  یتلا  ۀیلقعلا  لئاسملا  نم  هبتک  ضعب  یف  دجو  هحور  هللا  سدق  مظعملا  دیسلااذه  یلع  هبتشاام  یلع  فقو  نم  و 
وحن هللا  همحر  يدنوارلا  رکذدق  هیف و  هدیلقت  اعرـش  غوسیال  امیف  هیلع  إطخلا  زوجی  نم  دیلقت  زوجیال  هنأ  فرع  ۀـیمامإلا  ءاملع  نم  ۀـلمجو 

نیعست
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 42] ] 
هخیـش نإف  مدعلا  یف  رهوجلا  تابثإ  اهبجعأ  نم  اهلیـصفتب و  نآلا  اندنع  یهو  دیفملا  هخیـش  یـضترملااهیف  فلاخ  ۀیلوصأ  رثکأ  لب  ۀـلأسم 

اهتلمجب أطخ  یهو  اهل  رصتناو  اهدضع  هبتک  نم  ریثک  یف  یضترملاو  اهتحصب  داقتعالا  نساحملاو  نویعلا  یف  مظعتسا  دیفملا 
242- لبق زا  - تیاور -

لصف

یف داحآلا  رابخأب  لمعتال  ۀعیـشلا  نأ  لثم  ۀیعرـش  ةریثک  لئاسم  یف  هنع  هللا  یـضر  ملاعلا  دیـسلااذه  یلع  هبتـشاام  یلع  فقو  نم  کلذکو 
داکیال اهب و  فورعموه  ام  يذـلأ  موجنلا  مولع  نم  ءیـش  هیلع  هبتـشی  نأ  بجعالف  اهب  الوغـش  ناک  یتلا  مولعلا  نم  یهو  ۀـینیدلا  لئاسملا 

لمع دـهاشو  رابخألاو  خـیراوتلا  یلع  علطا  نم  ۀیعرـشلا و  رومألا  یف  داحآلا  رابخأب  لمعتال  ۀعیـشلا  نأ  هیلع  هبتـشا  فیک  یـضقنی  یبجعت 
ۀهبش ریغب  داحآلا  رابخأب  نیلماع  نیضاملا  ۀعیشلا  ءاملعو  یضترملاو  نیملسملا  دجو  رابتعالا  يوذ 

نیفنـصملا و نم  مهریغو  ۀعیـشلا  رابخأ  حفـصتب  نیلوغـشملا  نم  هریغو  ةدعلا  باتک  یف  یـسوطلا  نسحلا  نب  دمحم  رکذامک  نیفراعلادنع 
لمعلا ۀحص  يرثلا  ناکسل  يرولا  ناطلس  ثایغ  باتک  یف  انرکذدق 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 43] ] 

دابعلا ۀفاک  نیب  دالبلا و  رئاس  یف  هب  لمعلا  انحضوأو  داحآلا  رابخأب 
69- لبق زا  - تیاور -

لصف

ناک اهیلإ و  انرـشأ  یتلا  لئاسم  نامثلا  یهو  ۀـیرالاسلا  لئاسملا  یف  موجنلا  ماکحأ  یف  هنع  هللا  یـضر  یـضترملا  مـالک  نم  تیأراـم  غلبأو 
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رهوج هنأ  رهوجلا و  نع  نیلئاـسلا  لاؤس  لـئاسملا  هذـه  لوأو  هیلع  هللا  ناوضر  هریغ  عم  هلیـسغت  یلوت  يذـلأ  وه  هیلع و  ازیزع  هیقفلا  رـالس 
نأ نم  هریغو  دیفملا  هخیـش  بهذم  یلإ  عفدلااذه  نع  عجر  نوکی  نأ  وجرنو  عنملا  ۀیاغ  کلذ  نم  هللا  همحر  یـضترملا  عنمدـق  لعافلاب و 

مولع نم  وه  لعافلاب و  رهوجلا  نأ  هیلع  هبتـشا  نمم  نذإ  بجعالف  دـییأتلا  لـهأ  یلع  کـلذ  هابتـشا  بجعلا  بجعأ  نمف  لـعافلاب  رهوجلا 
رتسأو یفخأ  لقنلاو  رهظأ  لقعلاو  لقنلا  نع  ةرداص  ۀقیرط  لب  لقعلا  مولع  نم  سیل  وه  يذلأ  موجنلا  ملع  یف  ۀلأسم  هیلع  هبتشت  نإ  لقعلا 

659-1- تیاور -

لصف

باوجلا یف  یضترملا  لاقف  لیلقلاالإ  مهلاوقأ  نم  دسفیال  هنأ  عم  نوسداح  نیمجنملا  نإ  لوقت  فیکو  هللا  امهمحر  یضترملل  لئاسلا  لاقف 
نآلا ۀجاحالف  هنالطب  یلع  انهبن  انکدق  ةراتخم و  ۀـلعاف  موجنلا  نأ  لاطبإ  رکذـف  لیوطتلا  نود  هنع  باوجلا  یلإ  جاتحن  يذـلأ  هنم  رکذـنام 

ۀصوصخم الاعفأ  لعفی  نأب  ةداعلا  يرجأ  هناحبس  هللا  نوکی  نأ  وه  رخآلا و  هجولاامأ  هیلع و  انفقوام  هظفلاذه  ام  لاق  مث  هناهرب  رکذ  یلإ 
ناک دق  هنإو  رئاظنلاب  نآلا  نولمتحی  امنإو  ۀـتبلا  نیمجنملا  بهذـم  سیل  کلذ  نأ  انیب  دـقف  هتقرافموأ  هلاصتاو  هبورغوأ  بکوک  عولطدـنع 

نأ ازئاج 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 44] ] 
نوکی نأب  ةداعلا  يرجأ  یلاعت  هللا  نأ  قیرط  انل  نیأ  نم  تبثو و  عقودـق  کلذ  نأب  ملعلا  یلإ  قیرطال  نکل  کلذـب  ةداعلا  یلاـعت  هللا  يرجی 

نم ءیـش  هب  ءاج  عوطقم  عمـس  يأ  ادعـس و  ناک  کلذـک  ناک  اذإ  يرتشملا  نأ  اسحن و  ناک  علاطلا  ۀـجرد  یف  ناک  اذإ  خـیرملاوأ  لـحز 
هباوج رخاوأ  یف  یتأیـسف  ۀتبلا  نیمجنملا  بهذمب  سیل  کلذ  نأ  هللا  همحر  هلوق  امأ  باوجلاو  هتهج  نم  دیفتـساو  هب  ربخ  یبن  يأ  کلذ و 

نم نیمجنملا  ءاملع  باب  یف  اذه  انباتک  یف  اضیأ  یتأیو  ةدیدس  دعاوقو  ۀحیحص  لوصأ  اهلاصفناو  بکاوکلا  لاصتا  نأ  لئاسملا  هذه  نع 
ةرداص موجنلا  ۀلالد  نأ  مالـسإلاب  دبعتی  ناک  نمم  ةریثک  تاقوأب  یـضترملا  دوجو  لبق  ۀعیـشلاریغ  نم  نیمجنملا  ءاملع  باب  یف  ۀعیـشلا و 

داقتعالا کلذ  نکی  مل  اهنع و  اوعجرو  ۀلعاف  مانـصألا  نأ  نودـقتعی  میظع  قلخ  ناک  مث  هدوحجو  هراکنإ  قیلیال  اذـه  هلالج و  لج  هللا  نم 
نأ ازئاج  ناک  دق  هلوق  امأ  نیمجنملا و  نم  هرکذ  نم  لاح  نوکی  نأ  زوجی  اذـکف  ةداعـس  یف  ةدایز  لب  اصقن  اهنع  عوجرلاال  ۀـجح و  لوألا 

زاوج نم  عنمتال  لوقعلا  نأ  هنم  ۀـقفاوماذه  نأ  باوجلاـف  تبثو  عقو  کـلذ  نأـب  ملعلا  یلإ  قیرطـال  نکل  کلذـب  ةداـعلا  یلاـعت  هللا  يرجی 
یف الصأ  قیرطال  هنأ  دیری  ناک  نإ  هنأل  هیف  هل  راذتعالا  بعصی  امم  اذهف  تبثو  عقو  کلذ  نأب  ملعلا  یلإ  قیرطال  هنأ  رکذ  هنوک  امأف  کلذ 

لئاسملا نم  اریثک  نإـف  نـآلا  یلإ  اـهتفرعام  نکل  ملعلا  یلإ  قیرط  كاـنه  نوکی  نأ  نکمی  لوقی  نأ  نسحی  ناـک  هنإـف  میظعف  رمـألا  سفن 
نمضتت هفیناصتو  اهب  افراع  نکی  مل  نأ  دعب  اهفرع 

دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -
هحفص 45] ] 

هلوق و امأ  کلذـب و  ملعلا  یلإ  دـعب  امیف  قیرطلا  دوجو  زاوجب  هیلع  دـهاشاذه  اهل و  ادـقتعمو  اهب  الئاق  ناک  لئاسم  نع  عجر  هللا  همحر  هنأ 
هتلأسم باوج  رخاوأ  یف  هتحصب  فرتعادق  ۀلاحإال و  اهل و  یفنوه  ام  ۀلالدلا و  دوجول  هنم  داعبتسا  وهف  ةداعلا  يرجأ  یلاعت  هللا  نأ  نیأ  نم 

یـضتقیام ۀیعرـشلا  ماکحألا  ضعب  اهلاثمأب  تبث  يذلأ  ۀیـضرملا  ۀقحملا  ۀقرفلا  ءاملع  نم  ۀیورملا  رابخألا  نم  اذه  انباتک  یف  درون  فوسو 
ۀحیحص موجنلا  ۀلالد  نأب  قیقحتلا  یلإ  قیرطلا  دوجو 

یف دعب  رکذنـسو  ءایبنألا ع  نع  لقن  هنأ  انیلإ  دروأ  نم  ضعب  انرکذ  دقف  هتهج  نم  دیفتـساو  هب  ربخ  یبن  يأ  هلوق و  امأ  قیفوتلا و  لهأ  دـنع 
کلذ ناک  تافوسکلاک  موجنلا  تالالد  نم  ۀحـضاو  اقیرط  تامولعملا  اهلثمب  تبنت  یتلا  ۀبرجتلاب  انملعاذإ  مهیلإ و  انرـشأ  نم  باتکلااذه 
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انمدقدق يدنهلل و  هترظانم  یف  قداصلا ع  هرکذامک  تایاورلاب  هملعن  مل  نإ  تاوبنلا و  لهأ  نع  رداص  ملعلااذه  نأ  یف  ایفاشو  ایفاک 
833- لبق زا  - تیاور -

لصف

انلبق ناک  نم  کلذ و  انبرج  انإف  ۀـبرجتلا  یلع  کـلذ  یف  اولوع  نإـف  هیلع  اـنفقوام  ظفلاذـه  اـم  همـالک  ماـمت  یف  یلاـعت  هللا  همحر  لاـق  مث 
انیأردق اهدارطاو و  اهماظتناو  ۀبرجتلا  هذه  مکل  ملس  نم  مهل و  انلق  اداتعم  نوکی  نأ  بجیف  ابجوم  نکی  مل  اذإ  ۀفصلا و  هذه  یلع  هاندجوف 
نمخملا نم  عقی  يذـلأ  قاـفتالا  یلإ  مکنم  تقفتااذإ  ۀحـصلا  متبـسن  ـالإف  مکبذـک  نم  لـقأ  مکقدـصو  مکباوـص  نم  رثکأاـهیف  مکاـطخ 

ۀحیحص ةدعاقال  دمتعم و  لصأریغ  یلع  مهو  ئطخی  نمم  رثکأ  ءالؤه  نم  بیصی  نم  انیأر  دقف  مجرتملاو 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 46] ] 
امنإو نیمجنملل  قافتا  اهببـس  هتباصإ  تناکال  مل  انلق و  بکاوکلا  رییـستوأ  علاطلا  ذخأ  نم  هیلع  لخد  للز  مجنملا  إطخ  ببـس  نأ  متلقاذإف 

ماکحألا ۀحـص  لیلد  ناک  اذإ  امأف  مجنملا  ۀباصإریغ  نم  عطاق  لیلد  موجنلا  ماکحأ  ۀحـص  یلع  ناک  ول  جیرختلاو  لیوأتلااذـه  مکل  حـصی 
تافوسکلاو و تافوسخلا  یف  ۀـباصإلاب  دوحجلا  نإ  باوجلاف  هبحاص  ۀـلباقم  یف  الإ  امهدـحأ  امف  أطخلا  اهداسف  لیلد  ناـک  ـالإف  ۀـباصإلا 

تفرع ۀحـضاولا  قرطلا  هذـه  نأ  یلع  قفاودـق  تاـیلاعلا و  تاـماقملا  یف  هنود  ناـک  نـم  لـثمب  قیلیـال  تالالدـلا  نـم  اـمهارجم  يرجاـم 
هملع ضعب  یف  ملاعلا  أطخ  ناک  ول  بابلألا و  يوذـل  اهتحـصو  موجنلا  ۀـلالد  یف  فاکوه  باوجلا و  رخآ  یف  هتقفاوم  یتأتـسو  باـسحلاب 

نع انرکذ  دـقف  قافتالا  لمتحت  ۀـباصإلا  نأ  هلوق  امأف  انمدـقامک  طلغو  أطخ  اهـضعب  یف  عقو  اهلک  ذإ  مولعلا  نم  ملع  تبثام  هلک  یف  احداق 
ۀفورعم یه  امنإو  اضیأ  ۀـبرجتلابو  قافتالاب  موجنلا  ۀـلالد  نوکت  نأ  لیحتـسی  هنأ  هیلإ  هاندنـسأ  امیف  هریغو  ۀـجلیلهإلا  باتک  یف  قداصلا ع 

نیأ نم  ملعأ  امف  مهاطخ  نم  رثکأ  مهباوص  مجرتملاو  نمخملا  نأ  مهبذـک و  نم  لقأ  مهقدـص  نأ  هلوق  امأ  هلـالج و  لـج  هللا  بناـج  نم 
باحـصأ نإ  هاطخ و  نم  رثکأ  هباوص  دـجو  همیجرتو  هنیمخت  یلإ  اـهیف  کلـسی  قیرط  نم  مجرتملاو  نمخملا  نأ  یلاـعت  هللا  همحر  دـقتعا 

هنع باوجلا  یلإ  جاـتحأال  امماذـه  مجرتملاو  نمخملا  نود  نوکی  ءاـیبنألا  مولع  یلإ  هلـصأ  دنتـسملا  لوقعملا  ملع  یلع  ینبملا  باـسحلا 
مجنملا نم  نوکی  طلغلا  نأ  مهباوج  یف  هللا  همحر  هلوق  امأ  هنم و  هباوجو 

دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -
هحفص 47] ] 

نم طلغلا  نوکی  نأ  یلإ  ۀـجوحملا  ۀـلالدلا  یتأـت  فوس  باوجلا  یف  لوقأـف  کـلذ  ریغ  نم  ۀـلالد  یلإ  نوجاـتحی  مهنأـب  علاـطلا  ذـخأدنع 
ةدحاو و ۀلاحلاف  ۀلدألا  بیترت  یف  مهنم  ناک  طلغلا  نأ  رهظو  ۀیوبنلاو  ۀیهلإلا  ۀقحملا  بهاذـملا  ۀحـص  یلع  ۀـلالدلا  تجوحأامک  مجنملا 
تافوسخلاو و ال تافوسکلا  ۀلالد  یف  مهیلع  دریام  اذهف  هبحاص  ۀلباقم  یف  الإ  امهدحأ  امف  ۀباصإلا  ۀلباقم  یف  طلغلا  نأ  هللا  همحر  هلوق  امأ 

هنأ رکذ  لـئاسلا  نأ  لاؤسلا  یف  مدـقتدق  روکذـملا و  لوقلا  قـالطإ  یغبنیـالف  رومـألا  تاـیلک  نم  اهبـسانیام  روهـشلا و  هلهـأل  مهرکذ  یف 
هللا همحر  هلئاس  يوعدب  هاوعد  لباقتف  لیدعتلاب  هل  دوهشم  لیلج  مهل  دهاشوه  لیلقلاالإ و  مهلاوقأ  نم  دسفیال 

617- لبق زا  - تیاور -

لصف

اومکحاو علاطلا  اوذخ  هنیعبءیش  یف  مهل  لیق  نإ  مهنأ  باوج  مهنم  هنع  لصحی  مل  ماکحألا و  ۀحصب  نولئاقلا  هب  محفأ  امم  هللا  همحر  لاق 
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باوجلاف فیرعتلاو  ۀلأسملا  هذه  مهتلضعأدق  اوئطخأ و  دقف  هب  اومکحام  فالخ  لعفو  كرتلابوأ  ذخألاب  اومکح  نإف  كرتیوأ  ذخؤی  له 
بارخ یلع  رداق  راتخم  لعاف  اهءارو  لب  راتخم  لعافب  تسیل  اهنإ  لوقی  نم  امأف  ۀبجوم  ۀلع  موجنلا  نإ  لوقی  نم  مزلت  امنإ  ۀلأسملا  هذه  نإ 

هللا نإف  لعف  یلع  تلد  نإ  موجنلا و  نإ  اولوقی  نأ  مهنکمی  مهنـأل  مهمزلیـال  هنإـف  اـحمام  تبثیو  تبثیاـم  وحمی  نأ  یلع  ءاـشاذإ و  کـلفلا 
همزلی هلالج  لج  هنأب  هیلع  مکحیالف  هرارـسأ  نم  رتسام  یلع  ادـحأ  هناحبـس  هدـیریام  یلع  علطیال  لعفلاو  كرتلا  یلع  رداـق  راـتخم  لـعاف 

لعفلااذه نولوقی  لب  هکرتوأ  هلعف  یلع  رارمتسالا 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 48] ] 
راتخملا لعافلا  خـسنامک  هتمالع  سکع  یلاعت  هللا  رایتخالا و  طرـشب  كرتی  رمألااذـه  هتلالد و  سکع  هناحبـس  هللا  راـیتخالا و  طرـشب  عقی 

اباوصو ۀمکح  کلذ  ناک  تبثأو و  احمو  عئارشلا 
176- لبق زا  - تیاور -

لصف

طورـش یلع  راتخملا  لعافلا  هلالج  لج  هللااب  لدـت  ةرات  اهنأ  لمتحی  لوقی  هنإف  راتخم  لعاف  دـبعلا  نأ  تالالد و  موجنلا  نإ  لوقی  نم  امأ  و 
اهیلع رارمتـسالا  كرت  یلع  رداقوه  دبعلا و  اهءارو  نکل  ۀحیحـص  اهـسفن  یف  هلالدلاف  طورـش  ریغب  لدت  ةراتو  اهرارـسأ  یلع  هریغ  علطیال 

نوکی نأ ال  اهنم  طورش  زیوجتل  دبعلا  نم  هلعف  لیحتسی  هنأ  هکرتب  اوربخأام  دبعلا و ال  نم  هکرت  لیحتـسی  هنأ  هلعفب  اوربخأام  نإ  مهمزلیالف 
هللا همحر  اهرکذ  یتلا  ۀهبشلا  عفدی  هجواذه  هیلع و  تلدام  فالخ  راتخی  راتخملا  دبعلا 

480-1- تیاور -

لصف

تناکول موجنلا  نأ  هانعمام  ریزولل  لاق  هللا  همحر  هنأ  موجنلا و  تـالالد  ۀحـصب  نولوقی  نیذـلا  ءارزولا  ضعب  عم  هل  ترج  ۀـیاکح  رکذ  مث 
اکلـساذإ یمعأو  ریـصبک  اوناکو  تافاخملا  یف  نیلـصاح  مجنلاب  نولهاجلا  ناک  تافآلا و  نم  نیملاس  نومجنملا  ناکل  ۀباصإلا  یلع  لدـت 

مُهانیَدَـهَف ُدوُمَث  اّمَأ  َو  هلالج  لج  هللا  لاـق  يدرلا  نم  هسفن  صلخو  هملعب  لـمع  اـملع  فرع  نم  لـک  سیل  لاـقی  نأ  باوجلاو  قیرطلا  یف 
نم هب  نوملاسلا  ناکل  مدآ  ینب  نم  ۀـیفوصوملا  عم  ادوجوم  لقعلا  ناک  ول  کل  لاق  الئاق  نأ  ول  هل  لاـقی  مث  يدُـهلا  یَلَع  یمَعلا  اّوبَحَتـساَف 

تافآلا يرن  نحنو  لوقع  اهعم  سیل  یتلا  ةراتخملا  تاناویحلاو  باودلا  نم  هب  نیکلاهلا  فاعضأ  تافآلا 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 49] ] 
هیلع وه  امب  لقعریغ  نم  راتخملا  ناویحلا  كاله  نم  رثکأ  مهلوقعب  ءالقعلا  كاله  لعل  لب  ۀبـسانملاو  ۀنراقملا  یلع  نیقیرفلا  یلع  يرجت 
ناک ول  هل  لاقیو  اهیف  اوفلتخادق  اهیف و  فالخلا  مهنم  دحأ  یلع  رذعتی  ناک  دقل  تایهیدـب  مدآ  ینب  مولع  یف  ناک  ول  هل  لاقیو  لهجلا  نم 
نم رثکأ  اهتلهج  ۀـموحرملا  ۀـمألا  نم  ۀـقرف  نیعبـسو  اثالث  يرن  نحنو  کلاهلا  نم  رثکأ  هنم  ملاسلا  ناکل  ةرورـض  نولعاـف  اـنأب  اـتباث  ملعلا 

تاضراعم انکرتدق  ةرورـضلاب و  نولعاف  انأب  ملعلا  نالطب  یلع  فالتخالااذـه  لدام  کلذ  عم  تاقوألا و  نم  تقو  لک  یف  ۀـیجانلا  ۀـقرفلا 
ةریثک

530- لبق زا  - تیاور -
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لصف

انل ناک  لاقف  تابئاغلاب  هرابخإ  نم  هروضحب  تعقو  اهـضعب  ۀـمیظع  تاـباصإ  هل  ینارعـشلا  هامـس  مجنمریغ  صخـش  نع  هللا  همحر  لاـق  مث 
ۀلاد نیعم  تقو  یف  ةدالولا  نأ  یلإ  نوبهذی  نیذلا  نإ  باوجلاو  ینارعـشلا  ۀباصإ  موجنلا  ملع  نالطب  یلع  لیلد  لدأ  نم  ادبأ  لوقی  قیدص 

موجنلا نإ  مهججح  نم  اذه  نولعجی  مهو  تاباصإلا  هذهب  هل  یلاعت  هللا  فیرعت  یـضتقا  ینارعـشلااذه  علاط  نإ  نولوقیف  موجنلا  علاوط  نم 
هلثم لقع  هل  نم  لک  هتباصإ  یف  كرتشال  هلقع  درجم  نم  بیـصی  ینارعـشلااذه  ناک  ول  تاوامـسلاو و  نیـضرألا  رطاف  تایآ  نم  تـالالد 

لاق و نأب  هیلع  ضرتعا  مث  هانرکذام  وحن  رکذ  مجنم  عم  هل  يرج  اسلجم  یکحو  ۀـیواستم  لوقعلا  نإ  لوقی  نم  کـلذ  مزلی  ناـک  ۀـصاخو 
یف ۀباصإلا  تناکاذإ  هللا  همحر  هل  لاقی  نأ  باوجلاو  هیلإ  جاتحیال  بعتو  ثبع  موجنلا  ملع  یف  رظنلاف  دیلاوملاب  ۀباصإلا  تناکاذإ 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 50] ] 

اذه عم  لاقی  فیکف  کلذل  ۀیـضتقم  هتدالو  تناک  نمل  اهملعت  یلع  ةدالولا  تلددق  قیرطلا و  ملعت  طورـش  یلع  دـیلاوملاب  موجنلا  ماکحأ 
هیلع دمتعاو  هرکذ  امیف  هتجح  نیأو  هیلإ  جاتحیال  بعتو  ثبع  موجنلا  ملع  یف  رظنلا  نأ 

217- لبق زا  - تیاور -

لصف

مهل ازجعم  نوکی  نأ  نم  اعنام  کلذ  ریـصیف  مهریغ  اهیلع  ردقی  فیکف  بویغلاب  مهرابخإ  ءایبنألا ع  تازجعم  نأ  هانعمام  هللا  همحر  لاق  مث 
ینارعشلا نع  هب  باجأ  امهمف  هنم  کلذ  دهاش  هنأ  بویغلاب و  ربخی  ناک  هنأ  نم  ینارعشلا  نم  هدهشام  دعب  نم  لوقاذه  لوقن  انإ  باوجلاو 

لج هللا  ناک  اذإ  هنع  باوجلاف  مهریغ  اـهیلع  ردـقی  فیک  هلوق  اـمأف  نیمجنملا  باوج  وهف  تازجعملاـب  حدـقیال  تاـبئاغلاب  هراـبخإ  نأ  یف 
قیدصت اوعدا  ءایبنألا  نإ  هل  لاقیو  ءایبنألا  نع  هباوجوه  هنع  هباوجف  سیردإ ع  تازجعم  نم  تناکو  تالالد  موجنلا  لعج  يذلأ  وه  هلالج 

یلإ موجنلا  ۀلالد  بسنیو  اقیدصت  هلوقل  یعدیال  مجنم  کلذ  هبـشیالف  هلدعو  هتمکح  عم  یلاعت  مهقدـصف  تازجعملاب  مهل  هلالج  لج  هللا 
یلاعت هللا 

674-1- تیاور -

لصف

نیمجنملاو ۀـنهکلا  نـم  هریغو  حیطـس  راـبخأ  یبـنلا ص  تازجعم  یف  اورکذ  نیربـتعملاو  نیملـسملا  نـم  اریثـک  خـیراوتلا  یف  اندـجودق  و 
یف ۀـنهکلاو  ءایبنألا  فالتخا  لجأل  تابئاغلا  نم  هب  اوربخأ  امیف  ءایبنألا  تازجعم  یف  احداق  کـلذ  نکی  مل  تعقوو و  اـهب  اوربخأ  تاـبئاغب 

نوربخی ءایبنألا  نأل  تاثداحلاو  تابئاغلاب  مهفیرعت  تافص 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 51] ] 
رشبلاب هلصوت  نم  بابسأب  ربخی  مهریغو  رشبلا  نم  ببسریغ  نم  بیغلاب 

70- لبق زا  - تیاور -

لصف
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ۀعامج هلعجام  اهیف  لب  ۀلاطإلا  دح  انغلب  اهرکذ  اندرأول  ام  تابئاغب  نیملسملاو  ۀیلهاجلا  نم  ۀعامجل  عباوتلاو  نجلا  رابخأ  نم  اضیأ  اورکذو 
بویغلاب رابخإلا  کلذ  نکی  مل  هتلاـسرب و  هوربخأ  يذـلأ  کـلذ  ملـسأو  هتوبنب  نجلا  تربخأ  ثیح  ةوبنلا  بحاـصل  ةزجعم  نیملـسملا  نم 

ءایبنألا ع تازجعم  یف  احداق 
288-1- تیاور -

لصف

تازجعم یف  کلذ  حدـقی  مل  تارباکملا و  نم  ءیـشب  اهراکنإ  نسحیال  اـهدوحج و  قیلیـال  یتلا  تاـمانملا  یف  یتأـیام  ـالإ  نکی  مل  ول  و 
رئاس نم  مهریغو  نیمجنملا  فیرعت  نم  تاثداحلاب  ءایبنألا  فیرعت  نیأو  تالالدـلا  هذـهب  ةوسأ  موجنلا  ۀـلالدلف  تابئاغلا  فیرعتب  ءاـیبنألا 

باتکلااذـه فیعاضت  یف  یتأتـسو  مهنع  ردـص  ادـبأ  طلغال  أطخال و  مهنم و  لصوتال  ۀـلیح و  نم  انرکذامک  ءایبنألا  رابخأ  نأل  نیربخملا 
یلع امهنیب  رمألا  هبتـشا  فیک  تبجعت  دـقلو  تابئاغلاب  مهفیرعت  یف  مهریغو  نیمجنملا  نیب  ءاـیبنألا و  نیب  قرفلا  یف  تـالالد  ةداـیز  اـضیأ 

تالالدلاب نیفراعلاو  رئاصبلا  يوذ 
548-1- تیاور -

لصف

دمتعاام فالخب  دـیفملا  هخیـش  لوق  انمدـقدق  هیلع و  عامجإلا  نإ  امهباوجو  هلئاسم  نم  ریثک  یف  هتداـع  یلع  هللا  همحر  یـضترملا  رکذ  مث 
ۀلزتعملا نم  یلع  وبأ  مساقلاوبأ و  ۀیمامإلا و  نم  تخبون  ونب  بهذ  هیلإ  لدعلا و  لهأ  یملکتم  روهمج  بهذم  هیف  لاق  هنإف  هیلع  یـضترملا 

یلع مهرکذ  نمم  هارتامک  هللا  همحر  دیفملا  هخیش  لوقاذه  هیلع و  عامجإلا  نإ  لوقی  فیکف 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 52] ] 
کلذل مهلامعتـساو  نیقابلاو  نیـضاملا  نم  ءالقعلا  ءاملعو  نیملـسملا  ءاملع  نم  نیمجنملا و  ءاملع  نم  اضیأ  رکذـن  فوسو  هفالخب  لوقلا 

هیلع ۀقفش  هیف  هلوق  رکذن  مل  امم  یضترملا  دیسلا  فالخ  یلع  عامجإلا  نأ  یضتقیام  نیعمجأ 
215- لبق زا  - تیاور -

لصف

رخآلا هدلو  نأ  ءازوجلا و  هعلاط  نأ  هتجئاز و  تلمعو  هعلاط  هریغ  ذخأ  هللا  همحر  یـضترملا  نأ  اهـضعب  انیور  بتک  ةدـع  یف  تدـجودق  و 
نأ اضیأ  تدجوو  برقعلاب  هعلاط  نأ  يرخأ  ۀیاور  یف  دسألاب و  ناکف  هتجئاز  تلمعو  هعلاط  ذـخأرفعج  یبأب  ینکملاو  دـمحمب  یمـسملا 

هتجئاز تلمعو  هعلاط  ذخأ  ناندعب  یمـسملا  یـضرلا  دـلو  نأ  ءازوجلاب و  هعلاط  ناکف  هتجئاز  تلمعو  هعلاط  ذـخأ  هللا  همحر  یـضرلا  هاخأ 
اندنع باتک  یف  بسنلا و  ناوید  باتک  یف  یضترملا  دیـسلا  دلو  ضعب  کلذ  رکذ  نمف  ءازوجلاب  يرخأ  ۀیاور  یف  نازیملاب و  هعلاط  ناکف 

یضرلا هیخأو  یضترملا  علاط  نأ  لقعلا  لبقی  لهف  لوقأ  ءاملعلاو  ءاهقفلاو  كولملاو  ءارزولاو  ءافلخلا  نم  میظع  قلخ  علاوط  نمضتی  قیتع 
نودصارلا  رضحو  تذخأ  امهدالوأ  علاوط  نوکی  لهو  هیلع  نانعطیال  يذلأ  مظعملا  امهدلاو  ملع  ریغب  اذخأ  هللا  امهمحر 

حجرأ لامعألا  لامعتسا  نأ  بیرالف  کلذل  نارکنم  امهو  مهجئاوز  تلمعو  یـضرلاو  یـضترملا  نم  ملع  ریغب  نهتدالو  تقو  مهئاسندنع 
تاقوألا فالتخا  یلع  تاحابمو  ۀلمعتسم  اهنأو  تارامأو  تالالد  مهدنع  موجنلا  نأ  هبنی  امموه  لاوقألاب و  اهراکنإ  نم 
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992-1- تیاور -

لصف

مهتباصإامأ هیلع و  انفقوام  ظفلاذه  ام  یضترملا  لاق  مث 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 53] ] 
انماسجأ یف  بکاوکلا  ریثأت  نم  هب  نوربخی  اهرئاس  نیب  کلذ و  نیب  قرفلا  بلط  نم  ۀـلأسملا  ءانثأ  یف  یـضمام  تافوسکلا و  نع  رابخإلاب 

ةدیدس دعاوقو  ۀحیحص  لوصأ  هل  بکاوکلا و  رییستو  باسحلا  ۀقیرط  اهلاصفناو  بکاوکلا  تانارتقاو  تافوسکلا  نأ  نیرمألا  نیب  قرفلاف 
ۀلـصتملا ۀمئادلا  ۀباصإلاالإ  نیرمألا  نیب  قرفلا  نکی  مل  ول  رـضلاو و  عفنلاو  رـشلاو  ریخلا  بکاوکلا  تاریثأت  نم  هنوعدیام  کلذک  سیل  و 
باوصلا نأ  یتح  ۀـیقابلا  ماکحألا  یف  وه  امنإ  مئادـلا  دوهعملا  أطخلا  امنإف  ۀـتبلا  أطخاهیف  عقی  داکیال  اهارجم و  يرجیام  تاـفوسکلا و  یف 

ظفل رخآاذه  ءایحو  نید  ۀـلق  نیرخآلا  یلع  نیرمألا  لمحف  هنم  رثکأ  نینمخملا  نم  قفتی  دـقف  ۀـباصإ  نم  اهیف  قفتی  هلعلام  اهیف و  زیزعلاوه 
ۀقفاوم هذـه  اهارجم و  يرجی  امم  اـهریغو  تاـفوسکلا  نم  باـسحلا  یلإ  دنتـساام  ۀحـصب  فرتعادـق  هنأ  باوجلاو  هللا  همحر  هنم  باوجلا 

نود مهنم  ءاملعلا  باسح  هیلع  لدام  موجنلا  تالالد  نم  حیحصلا  نأ  فلاخنام  نحنو  هیلإ  انبهذام  ۀحـصب  فارتعاو  هیلع  انللدامل  ۀحـضاو 
نذإف ةدیدس  دعاوقو  ۀحیحـص  لوصأ  هل  اهتارییـستو  اهتالاصفناو  بکاوکلا  تانارتقا  نأ  هقیدـصت  یفکیو  نیمختوأ  ۀـبرجتب  مهنع  لاقیام 

موجنلا یف  هررحنو  هانررحام  یلع  تامحرلاب  هلـالج  لـج  هللا  مهدـمغت  نیمظعملا  انباحـصأ  نم  ءاـملعلا  نم  هانرکذدـق  نم  قاـفتا  رهظدـق 
تاحضاو تاثداحلا  یلع  تالالد  اهنأو  باسحلاب 

1191- لبق زا  - تیاور -

لصف

دیفملل فیناصتو  لئاسم  هیف  ریبک  دلجم  یف  تدجوو 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 54] ] 
مکاضقأ یلع  یبنلا ص  لوق  یف  هنم  ۀلأسم  لوأ  امهیحور  هللا  سدق  یضترملاو 

79- لبق زا  - تیاور -
ظفلاذـه ام  رکذ  مث  تاـثداحلا  یلع  لـئالد  موجنلا  نأ  یلع  عمـسلاب  ۀـلالدلا  دروأو  زاجأدـق  یـضترملا و  لـئاسم  نم  ۀـلمج  باوج  هیف  و 

هانرکذ يذـلأ  دـحلا  یلع  هتهج  نم  ملع  امنإو  سیردإوه ع  ءایبنألا  نم  موجنلا  ملعب  ءاج  يذـلأ  نإ  انلق  ۀـقیرطلا  هذـه  یلع  هیلع و  انفقوام 
هیلع و یلقعلا  لیلدلا  لدـی  يذـلأ  هجولا  یلع  دـحلااذه  یلع  لدـی  امنإ  یبنلا  نأل  طقف  هجولااذـه  یلع  الإ  ۀـلالد  اهنوک  زوجنال  انأ  ملعاو 

نم ملعام  سیردإ و  ۀعیرـش  نأل  نکممریغ  نآلا  هنأ  الإ  مولعم  اهتلالد  ۀیفیک  نأ  یلع  عطقلاو  هانرکذام  الإ  قبی  ملف  موجنلا  یف  رذعلا  انیبدق 
اظوفحم یقبدق  مولعلا  کلت  ضعب  ناک  نإف  هیف  لاحلا  ملعیالف  سردنملاک  هلبق 

لازو لطب  نإ  ملعلا و  نوکی  نأ  عنمن  مل  کلذـک  نکی  مل  اذإ  رتاوتلا و  لصتااذإ  مهل  امولعم  نوکی  نأ  عنمن  مل  هولوادـتو  هولقانت  موقدـنع 
نظلا  بلاغ  یضتقت  تایآ  نوکت  نأ  نکمی 

کلذ یف  مهدحأ  مدقتی  امب  نیقثاوریغ  مهتدجو  مهلاوحأ  تربدتاذإ  مهنأل  موجنلا  لهأ  هب  کسمت  امیف  برقألاوه  اذـه  مهنم و  ریثکدـنع 
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رومأ یف  الإ  موجنلا  ملع  یف  لوقلا  کلذـک  نظلا  بلاـغو  براـجتلا  اهیـضتقی  یتلا  تاراـمألا  یلع  ینبملا  بطلا  یف  بیبطلا  مدـقتک  ملعلا 
امیف هنع  یکحیامل  عفادو  هیلإ  انرـشأ  امیف  دییـشتو  هیلع  انللدامل  دییأت  هارتامک  اذـه  لوقأ  رابخألا  نم  بورـضب  ملعت  نأ  نکمی  ۀـصوصخم 

امک اهسفنأب  ةرثؤموأ  ةراتخم  ۀلعافوأ  ۀبجوم  ۀلع  موجنلا  نوکت  نأ  وه  امنإ  هراکنإ  نأ  دهاشو  هانعم  فلاخی 
هحفص 55] ] 

موجنلا تالالد  ۀحص  نم  مولعموه  امل  هراکنإ  لضافلا  دیسلا  کلذ  یلع  رمتـسی  ناک  هنأ  هللا  ذاعمو  هانحـضوأو  اذه  نم  هلطبأ  يذلأ  انلطبأ 
انهاه هانرکذو  انیورامک  رمألا  لصأ  یف 

لصف

یفـصلا طخب  هقیلعت  یلع  هل  ترذتعاو  تبجأام  امهیحور و  هللا  سدق  یـضترملا  دیـسلل  رالـس  ۀـلأسم  نم  هترکذام  عیمجدـعب  تفقودـق  و 
یبأ فیلأت  للعلا  باتک  دـلجملا  لوأو  هطخب  اهرثکأ  تافنـصم  ةدـع  هیف  نـآلا  اندـنع  دـلجم  یف  هنع  هللا  یـضر  يوسوملا  دـعم  نب  دـمحم 

نأ یکحو  موجنلا  اهنم  ةریثک  مولع  یـضترملا  یلع  أرقی  ناک  هظفلاذـه و  ام  هقیلعت  یف  لاـقف  هر  یمقلا  مشاـه  نب  میهاربا  نب  یلع  نسحلا 
أرقیل یـضترملا  سلجم  رـضحف  هسفن  هب  ظفحی  توق  لیـصحت  یف  لصوت  ایدوهی  الجر  نأ  دیدش و  طحق  سانلا  باصأ  نینـسلا  ضعب  یف 

هللا سدق  یـضترملا  نأ  یـضتقیاذه  لوقأ  کلذ  دعب  ملـسأو  ۀـهرب  هیلع  أرقف  ۀـبارج  موی  لک  یف  هل  يرجأف  هل  نذأف  نذأتـساف  موجنلا  هیلع 
لوصأ هل  حیحـص و  هنأ  موجنلا و  ملع  نم  باسحلا  هیـضتقی  امب  قیدـصتلا  نم  هر  رالـسل  هباوج  رخآ  یف  هرکذام  یلع  هداقتعا  ناـک  هحور 
نوکت نأ  نم  هانرکنأام  رکنی  ناک  امنإو  هل  ملعتلا  باوصب  ایتفمو  هتحـصب  الئاقو  ملعلا  اذهب  املاع  ناک  دق  هنأ  ةدـیدس و  دـعاوقو  ۀـحیحص 

هللا انرفظأام  انفرظتـسادق  هانلقو و  هریغو  یـصمحلا  لاق  امک  تاثداحلا  یلع  تالالد  یه  امنإو  ةرثؤمو  ةراتخم  ۀلعافوأ  ۀـبجوم  ۀـلع  موجنلا 
دهشیامل ارکنم  نوکی  نأ  هللا  ذاعمو  موجنلا  ملع  یف  اذاتسأو  امجنم  ناک  یضترملا  دیسلا  نأ  نم  هب  یلاعت 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 56] ] 

مولعلا رئاس  نم  هتحصب  لقنلاو  لقعلا 
41- لبق زا  - تیاور -

لصف

ةدعسم نع  ۀیورملا  ۀغالبلا  جهن  یف  ةروکذملا  حابشألا  ۀبطخ  تنمـضتدق  سواطلادمحم و  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  لوقی 
اهسفنل ةدهاش  یه  لب  رتاوتم  دانـسإ  یلإ  رهاظلا  اهانعمو  رهابلا  اهظفل  جاتحیام  یتلا  نینمؤملا ص  ریمأ  انالوم  نع  قداصلا ع  نع  ۀقدص  نب 

نع هانرکذام  قیدـصتو  موجنلاب  هملع  نم  هانیورام  قیدـصت  یـضتقیام  اهـسدق  یف  ۀـلمکملا  هسافنأ  فیرـش  نم  انالوم ع و  مالک  نم  اهنأ 
لقانم یف  اهارجأو  اهلیل  نم  ةوحمم  ۀیآ  اهرمقو  اهراهنل  ةرصبم  ۀیآ  اهسمش  لعجو  ءامـسلا  ۀفـص  یف  لاقف ع  مولعلا  یف  ۀجح  مهلوق  نیذلا 
اهکلف امهفوج  یف  قلع  مث  امهریداقمب  باسحلاو  نینسلا  ددع  ملعیو  راهنلاو  لیللا  نیب  زیمیل  امهجرد  جرادم  یف  امهریـسم  ردقو  امهارجم 
اهتباث تابثإ  نم  اهرجست  لالدإ  یلع  اهارجأو  اهبهـش  بقاوثب  عمـسلا  قرتسم  یمرو  اهبکاوک  حیباصمو  اهیرارد  تایفخ  نم  اهقتر  هب  طانو 

اهدوعسو اهسوحنو  اهدوعصو  اهطوبهو  اهرئاس  ریسمو 
802-1- تیاور -

یف ۀقولخم  موجنلا  تناکول  دوعـسلاو و  سوحنلا  یف  موجنلا  ۀلالد  قیدصت  هنم  فرعت  کنإف  اهدوعـسو  اهـسوحنو  هلوق ع  یلإ  رظناف  لوقأ 
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ینعم  سوحنلاو  دوعسلاب  اهفصول  ناک  ام  ءایشألا  یلع  ۀلالداهیف  سیل  ءاوسلا و  یلع  ءامسلا 
ءوسلا هب  قاحاهیف  راس  نم  یتلا  ۀعاسلا  فوختو  ءوضلاب  ءامسلا  فصو  اهنم  تاهیبنتو  تاراشإاهیف  لوقأو و  ءالقعلادنع 

لصف

ناورهنلا رفس  یف  مجنم  هضراع  هنأ ع  يورام  امأف 
دراد همادا  -14- تیاور -2-1- تیاور -

هحفص 57] ] 
لین یف  هللااب  ۀناعتـسالا  نع  ینغتـساو  نآرقلا  بذـک  دـقف  اذـهب  کقدـص  نم  هل ع  لاـقف  تقولااذـه  یف  بوکرلا  کـل  حلـصیال  هل  لاـق  و 

عفنلااهیف یتلا  ۀعاسلا  یلإ  هتیده  کمعزب  کنإف  ۀبیر  نود  دـمحلا  کیلوی  نأ  كرمأب  لماعلل  کلوق  یف  یغبنیو  هورکملا  عفدو  بوبحملا 
مجنملاو ۀـناهکلا  یلإ  وعدـت  اهنإف  رحبوأ  رب  یف  هب  يدـتهیام  الإ  موجنلا  ملعتو  مکایإ  سانلا  اهیأ  لاـقف  ساـنلا  یلع  لـبقأ  مث  ررـضلا  عفدو 

هللا مسا  یلع  اوریس  رانلا  یف  رحاسلاو  نهاکلاک 
437- لبق زا  - تیاور -

هیلع هللا  ناوضر  هیوباـب  نب  دـمحم  رفعج  یبأ  فیلأـت  رهاوجلا  نوـیع  باـتک  یف  هیلع  تفقو  اـمیف  تیأر  ینإ  هللاو  هلـالج  لـج  هللااـب  لوقأـف 
یلع ص  انالومل  ضرع  يذلأ  مجنملا  ثیدح 

نب یلع  نب  دمحم  ینثدح  هظفلاذـه  ام  لاقف  هیلإ  تافتلالاو  هب  لمعلا  هتلزنم  یف  قیلیال  نم  هتیاور  لاجر  یف  ادنـسم و  ناورهنلل  هریـسمدنع 
نع دعس  نب  رمع  نع  يرقنملا  محازم  نب  رصن  نع  یشرقلا  یلع  نب  دمحم  نع  مساقلا  یبأ  نب  دمحم  ینثدح  لاق  هنع  هللا  یضر  هیولیجام 

هثیدح رکذ  مث  مجنم  هاتأ  ناورهنلا  یلإ  ریسملا  نینمؤملا  ریمأ  دارأامل  لاق  رمحألا  نب  زجو  نع  انیم  نع  دیزی  نب  فسوی 
551-481- تیاور -287-1- تیاور -

مهرابخأب لمعلا  نم  داحآلا  رابخأب  لمعلا  زوجی  نم  عنمیو  مهتیاور .  یلع  تیبلا  لـهأ  ءاـملع  لوعیـال  لاـجر  ةدـع  ثیدـحلااذه  یف  لوقأ 
یلإ هلاحب  فراع  تفتلیال  ةروجهم و  هتایاورو  هراـبخأ  نإـف  نیـسحلا ص  لـتاق  صاـقو  یبأ  نب  دعـس  نب  دعـس  نب  رمع  مهنم  مهتداهـشو 

رهظو اهیف  نعطو  قرطلا  هذه  یف  ارابخأ  هللا  همحر  هیوباب  نبا  دروأدق  هیلإ و  دنسیوأ  هیوریام 
هحفص 58] ] 

هللااب لوقأف  باوجلا  لیصفت  یف  رهظتسن  انکلو  هیلع  ةدایز  نع  اینغم  نعطلااذه  دانـسإلااذه و  ناک  اهب و  لمعلاریغ  اهتیاورب  دوصقملا  نأ  هنم 
رکذ سیق  نب  ثعـشألا  وخأ  سیق  نب  فیفعوه  یلع ص  انالومل  لاق  يذـلأ  مجنملا  نأ  اضیأ  هیلع  تفقو  امیف  تیأر  یننإ  هلالج  لـج  هللاو 

دهـشدق يذـلأ  هبحاص  یلع  اذـه  یف  مکحدـق  یلع ع  انالوم  ناکل  اهرهاظ  یلع  ۀحیحـص  ۀـیاورلا  هذـه  تناـکول  هنأ  ملعأو  دربملا  کـلذ 
ةرطفلاریغ نع  ناک  نإ  هدربوأ  لاحلا  یف  هلتقیف  ةرطفلا  نم  ادـترم  هنوکب  امإ  رافکلا  ماکحأب  اـضیأ  هباحـصأ  نم  هنأ  ۀـغالبلا  جـهن  فنـصم 

هنأ تنمـضت  ۀیاورلا  نأل  ةرحـسلاو  ۀنهکلا  ماکحأ  هیلع  يرجی  ناک  وأ  رفاکلاک  مجنملا  نأ  تنمـضتدق  ۀـیاورلا  نأل   . هلتقیف عنتمیوأ  هبوتیو 
هدـعبأال و ۀـنهکلاال و  ةرحـسلاال و  رافکلا و  ماکحأب  هبحاص  مجنملااذـه  یلع  مکح  هنأ ع  اذـه  اـنتقو  یلإ  اـنفرعام  رحاـسلاو و  نهاـکلاک 

اهل نوکی  وأ  لقنلا  ۀحص  نم  ۀیاورلا  دعابت  یلع  کلدیاذه  هبحاص و  هنأل  مهتلمج  نم  مجنملاو  یلاعت  هللا  مسا  یلع  اوریـس  لاق  لب  هرزعال 
لقعلل قفاوم  اهرهاظریغ  یلع  لیوأت 

لصف
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ۀفرعملا هنم ع  هل  رهظامل  هنأ  جراوخلا و  یلإ  هجوتامل  نئادملا  نیقاهد  نم  هنأ  انالومل ع  ضرع  يذلأ  مجنملا  ثیدحدعب  امیف  رکذن  نحنو 
لوقنملاو لوقعملا  جـجحلا  نم  اـنرکذامل  ۀـقفاوم  یهو  هباحـصأ  نم  راـصو  ناقهدـلا  ملـسأ  موـلعلا  لـهأ  اهکردـی  مل  یتـلا  موـجنلا  ملعب 

لوقعلل رهابلا  همالک  نم  ةدیعبلا  ۀیاورلا  هذهل  ۀضراعمو 
314-1- تیاور -

هحفص 59] ] 

لصف

نع ینغتساو  نآرقلا  بذک  دقف  کقدص  نم  یلع ع  انالوم  لوق  موجنلا  ملع  میرحتب  ۀیاورلا  هذه  رهاظ  نالطب  یلع  هیبنتلا  نم  هرکذن  اممو 
هللااب ۀناعتسالا 

151-95- تیاور -75-1- تیاور -
ءاغتبا کلذ  نم  مزلام  ۀمالسلاب و  نورشبیو  سوحنلا  نم  ریثکو  شویجلا  موجه  نم  ۀمالسلا  یلع  نولدی  بورحلا  یف  عئالطلا  نأ  هنم  ملعیف 

مـساقلاوبأ لوقی  مولعم  لک  یلع  تالالدلا  نم  هانرکذ  امب  ةوسأ  موجنلا  ۀـلالدل  نوکیف  ریثک  کلذ  لاثمأو  مهتبرد  یلع  دـمحلا  مهیلوی  نأ 
یلع ص انالوم  تاجاجتحا  نم  ۀفیعـضلا  ۀیاورلا  هذه  نیأف  باتکلااذـه  فنـصم  سواطلادـمحم  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع 

اهیلإ ءادتهالا  نم  یبنلا ص  ریغ  ءاملعلا  مولع  رصقتو  اهیلع  ضارتعالا  لاجم  قیضی  یتلا  ۀفیرشلا 

لصف

ناک مهلثم  مجنملا  ناک  ولف  رحسلاو  ۀناهکلا  نم  ذوعتلا  ةریثکلا  تاوعدلا  یف  اندجوانأ  ۀیاورلا  هذه  رهاظ  نالطب  یلع  نونظملا  هیبنتلا  نم  و 
اذه انتقو  یلإ  مجنملا  نم  اذوعت  ۀیعدألا  یف  انفرعام  هنم و  ذوعتلا  ۀیعدألا  ضعب  نمضتدق 

220-1- تیاور -

لصف

انهاک و نکی  مل  هنأ  یبنلا ص  تافص  یف  اهریغ  نم  اهنم و  ریثک  نمـضت  تاوعدلا  نأ  ۀیاورلا  هذه  رهاظ  نالطب  یلع  نونظملا  هیبنتلا  نم  و 
تاوعدـلا ضعب  هنمـضتت  نأ  دـعبی  ناک  ام  رحاسلاو  نهاکلاک  مجنملا  ناک  ولف  موجنلاب  املاع  ناک  ام  اهیف و  نآلا  یلإ  اندـجوام  ارحاسال و 

تانایدلا لهأل  تالالدلاو  تاضارتعالا  نم  الوأ  انرکذام  یفکیو  تافصلا  رکذ  یف  تایاورلاو 
347-1- تیاور -

هحفص 60] ] 

ةراتخم ۀلعافوأ  ۀبجوم  ۀلع  موجنلا  نأ  معز  نم  یلع  درلا  نم  هرکذن  امیف  یناثلا  بابلا 

هراشا

یفکیام باوجلا  نم  باوصلا و  یلع  هیبنتلا  نم  باتکلااذه  ۀبطخ  یف  تمدقدق  لوقأ 
اهنع رداص  ملاعلا  یف  املک  نأ  تابجوم و  اللع  موجنلاو  رمقلاو  سمـشلاو  كالفألا  تناکول  لوقأف  الیـصفت  هدیزأانأ  بابلألا و  يوذدـنع 
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ۀهیدبلاو ةرورضلاب  انملعدق  راتخم و  ناویح  ملاعلا  یف  دجوی  نأ  لاحتسادق  ناک  تادوجوملا  رئاس  نم 
تاراتخملا لاعفألا  داضت  تالولعملاو  للعلا  نأل  ةراتخم  اهنأ  تاناویحلا  نم  اریثک  انملع  لـب  راـتخم  لـعاف  ناـسنإلا  نأ  راـبتعالا  يوذدـنع 

عوـقو نکمأاـم  هریغ  یلع  رداـقریغ  راـیتخاب  راـتخم  نع  ةرداـص  تناـک  وـلف  تادارملا  یف  تاراـتخم  تاـناویحلا  تاراـیتخا  اندـجو  اـنألو 
هنع ردصی  نأ  ردقی  رایتخا  لک  یلع  رداق  هتاذل  راتخم  نع  ةرداص  اهنأ  تبثف  تارایتخالا  ۀفلتخملا  تاناویحلا 

656-1- تیاور -

لصف

یف هللا  همحر  یکجارکلا  نامثع  نب  دمحم  حتفلاوبأ  تافنـصم  ةدـعاهب  فنـصملا  موجنلا  ملعب  فراعلا  لضافلا  ملاعلا  هیقفلا  خیـشلا  لاق  و 
مهتریح ۀـلأسم  نع  اولئـس  مهنأ  ملعا  هظفلاذـه  ام  تاـبجوم  لـلع  موجنلاو  رمقلاو  سمـشلا  نإ  لاـق  نم  یلع  درلا  یف  دـئاوفلا  زنک  باـتک 

ترهظأو
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 61] ] 
موجنلاو رمقلاو  سمـشلاو  قلخلا  لاعفأ  عیمجو  رـشلاو  ریخلاو  ررـضلاو  عفنلا  نم  ملاعلا  یف  ام  رئاس  ناک  ذإ  مهل  لیقف  مهتـسرخأو  مهزجع 
ماکحألا یلع  عالطالا  یلإ  ۀـجاحلا  امف  تبجوأ  امع  هب  جرخی  دـحأل  لعفال  ترثأام و  ریغ  کلفلا  لخاد  سیل  هببـسو و  هتلع  یهو  ۀـبجاو 

علاوطلا  ذخأو 
مهل و لیق  سوحنلاو  دوعـسلا  ثداوح  نم  نوکیـس  امب  ملعلا  لوصح  کلذ  یلإ  ۀجاحلا  اولاق  نینـسلا  لیوحتو  جئاوزلا  لمعو  دیلاوملادنع 

نم مهنمف  هل  ریغمال  نئاک  وهف  هدلوم  هبجوأ  امم  اسحن  هنم  صقنیال  ادعـس و  هیف  دیزی  نأ  ردقیال  ناسنإلا  نإف  ملعلااذه  لوصحب  ۀـعفنملاام 
یف ةاعدملا  ۀلیضفلا  هذه  ام  هل  لیقف  اهنوک  لبق  تاثداحلاب  ملعلا  ۀلیضف  نم  رثکأ  کلذ  یف  سیل  لاقف  هلصأ  یلع  ینبو  هقیرط  یلع  رمتـسا 
مدع یف  ملاعلاک  هب  لهاجلاو  هل  رمثال  ام  باستکا  یف  ءانعلااذه  ام  ارض و  هریغ  نع  هسفن و ال  نع  هب  عفدیال  اعفن و  هبـستکم  هب  لانیال  ملع 
رذعت نم  مهنمو  هب  لقاعلا  ثبـشتیام  مهنم  دری  ملف  ۀبجومریغ  وأ  ۀبجوم  کلفلا  لهو  هببـسو  باستکالااذـه  نع  اضیأ  اولئـسو  هنم  ۀـعفنملا 

هیلع 
ناسنإلا لجعتی  نأ  وه  ریثک و  عفن  باستکا  یف  ریثأت  ملعلل  لب  لاقف  ماکحألا  باحـصأ  لوق  نع  ۀـجرد  ماـجحإلا  هلزنأـف  مازلـإلا  هجوتدـنع 

کنیب قرفلاام  هل  لیقف  اهنم  اصقنوأ  اهل  اعفد  کلذب  نوکیف  اهافوتیو  ۀساحنلا  نم  زرحتیو  اهیف  ةدام  کلذ  یف  نوکیف  اهل  بهأتیو  ةداعسلاب 
ةداعـسلا عقوتم  نأ  کلذ  ۀلـصاو و  هدـقتعم  یلإ  ۀـیذألاو  ۀلـصاح  ملعلااذـه  باستکاب  ةرـضملا  لب  لاـقف  کـلوق  کـیلع  سکع  نم  نیب  و 

قلق هعم  ةراسملاو 
1336- لبق زا  - تیاور -

هحفص 62] ] 
یف دعوام و  یلإ  اعلطتو  دریام  یلإ  اقوش  تاقوألا  ریق  لیطتسیو  تاعاسلا  برق  دیعتسی  بذعم  هبلقو  مسقتم  هرکفف  راظتنالا  هقرحو  عقوتملا 

رخأتو دـعولا  فلخأ  امبرو  هیلإ  لصیام  یلع  الیوعتو  هیتأیام  یلع  الاکتا  هعماطم  یف  هتاـکرح  نع  هب  رـصقیو  هعفاـنم  نع  هعطقیاـم  کـلذ 
هنأ کشالف  ۀسحنملا  عقوتم  امأف  ةرضم  ۀعفنملاو  ةرـسح  ةرـضملا  ریـصتف  بیجعب  مکنم  طلغلاال  بیـصت و  مکماکحأ  عیمج  تسیلف  دعـسلا 

هبلقو ۀصـصغتم  هسفنو  ۀصغنم  هتایحف  اهنم  ربکأ  اهلعجیف  اهنع  هرکفب  فرـصنیال  وهف  اهموجهب  هعله  مظعو  اهمودقب  هبعر  ةدشل  اهلجعتدـق 
هزارتحا ناک  امبرو  عفنیال  زرتحااذإ  تاکرحلا  رتاف  تاضبنلا  فیعض  بتعال  لذع و  هیلسیال  برشال و  لکأ و  هینهیال  لیوط  هممغتو  لیلع 
مکبلاطنال هب و  مکتلباقم  یف  فرتعن  نآلا  نحنو  متفـصنأ  نإ  هب  رارقإلا  مکمزلی  دـهاشوه  مترکذ و  امم  قحلاـب  هبـشأ  لوقلا  اذـهف  عفتنیـال 
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بهأتلاو ملاعلل  لصحت  یتلا  ةرـسملا  هذـه  نع  اـنوربخأ  اـهنع  مکل  نیلئاـس  لوقنف  اـهومترکذ  یتلا  مکاوعد  یلإ  دوعنو  ۀـبجوم  نم  ءیـشب 
بکاوکلا هب  یضقتو  هبجوت  امم  کلذ  عیمج  له  ۀکلهملاو  ةرضملا  نم  ینأتلاو  ۀسحنملا  نم  زارتحالااذه  نع  لصاولا و  دعـسلا  یف  دئازلا 

ماکحأ هنوکب  یـضقتو  بکاوکلا  هبجوت  امم  اولاق  نإ  مهنأ  اوأرف  رداقلا  یحلا  رایتخا  یلإ  ۀـقیقحلا  یف  فاضم  جراخ  اـهماکحأ  نع  وه  مأ 
مل مأ  هتنـس  لیوحتو  هدلومل  متها  هیلع  ءاوسو  علطی  مل  مأ  موجنلا  ماکحأ  یلع  ناسنإلا  علطا  ءاوس  کلذ  نوکیف  مهل  لیق  ملاعلا  یف  کلفلا 

انلاعفأ نإ  اولاقو  اذه  نع  اوجرعف  متهی 
1331-1- تیاور -

هحفص 63] ] 
امیف مکئاملع  نیناوق  نع  متجرخو  مکلوصأ  متضقن  دقل  مهل  لیق  انلق  يذلأ  صقنلاو  ةدایزلا  کلذب  حصتف  انیف  کلفلا  هبجوی  امع  ۀلـصفنم 
متلعج یتـح  رارقـإلا  اذـهب  متعنق  مکارناـم  هبکاوک و  ریثأـت  نم  ـال  هتهج و  نم  ۀـثداح  تسیل  کـلفلااهب  طـیحی  لاـعفأ  زاوج  نم  هب  متررقأ 

ۀـسحنملا نم  زرتحی  نأ  نکمی  ناسنإلا  نأ  مکلوقب  ۀیکلفلا  تاکرحلا  رثؤت  امم  ۀعنامو  ۀیموجنلا  ۀیـضقالإ  بجوتامل  ۀعقاو  ۀیرـشبلا  لاعفألا 
نأ متملـساذإ  مهل  لیقف  اضیأ  اولئـس  مث  اءوس  هسفن  نع  عفری  مل  یـضمأ  هزارتحاو  يوقأ  هلعف  نأ  ولف ال  اهل  هتطلـسام  اهنم  صقنیوأ  اهعفدیف 

متررقأ دقف  قراس  قورط  نم  کلام  یلع  رذـحأ  ناسنإلل  نولوقتاذـه  عم  متنأو  مهیف  موجنلا  هبجوت  امم  تسیلو  مهب  ۀـصتخم  دابعلا  لاعفأ 
اهیلإ متددرو  متیطعأ  اـمع  متعجر  موجنلا  متلق  نإـف  هل  بجوملااـم  قراـسلا و  قورط  نع  نـآلا  اـنوربخأف  هب  صتخملا  ریثأـت  نم  هرذـح  نأ 
اریثأت موجنلل  يرن  امف  مکل  لیقو  باوصلاب  متبجأ  هرایتخاریغ  هل  بجومال  هب و  صتخم  قراسلا  قورط  نإ  متلق  نإ  متیفاـنو و  داـبعلا  لاـعفأ 

تـسیلو ۀـلاد  موجنلا  نإ  نولوقیف  يرخأ  ۀـجرد  مهباحـصأ  لوق  نع  اولزنی  نأ  الإ  أـجلم  مهل  قبی  مل  مهنأ  هللا  كدـیأ  ملعاو  بابلااذـه  یف 
رمأ لک  نولوقتفأ  مهل  لیقو  ةربدم  اهنأ  مهاوعد  اولطبأو  ةرداق  ۀبجوم  اهنإ  لوقی  نمع  اوفرـصنا  کلذ  اولاقاذإف  ۀـئجلمریغ  ۀـمالعو  ۀـلعافب 
دعب قبت  مل  امهم  هیلع  هتلالدام  مرحیو  اهلوادت  مرحی  نأ  زوجیدق  اولاق  نإ  مدـقتام و  اوضقن  معن  اولاق  نإف  ۀـلاحمال  نوکیـس  هنإف  هیلع  لدـت 

كرضیال ۀلاقم  یلع  اورصتقاو  اهیلإ  نوهتنی  ۀجرداذه 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 64] ] 
الوصأ اهوذختاف  مهیلع  تمت  یتلا  طالغألاو  مهلالدتـسا  داسفإ  نم  تکنو  مهلاعفأ  نالطب  نم  قرطباذه  دعب  كربخأانأ  اهیف و  مهتـشقانم 

مهل نودصارلا  اهعـضو  امنإو  ۀقیقحال  اهل و  لصأال  اهرخآ  یلإ  ءازوجلاو  روثلاو  لمحلاب  رـشع  ینثالا  جوربلا  ۀیمـست  نأ  ملعا  مهماکحأل 
ةروهـشم مهدـنع  ةروص  نوعبرأو  نامث  عیمجلاو  اهریغو  رـشع  ینثالا  جوربلا  ۀـقطنم  یبنج  نع  یتلا  روصلا  عیمج  کلذـکو  مهنیب  افراعتم 

اهل نودصارلا  مهقاذح  هعضوو  مهومدقتم  هعنص  اهتیمـستو  اهیلع  بکاوکلا  ۀمـسقو  اههیبشتو  روصلا  هذه  بیترت  نأب  نوفرتعم  مهؤاملعو 
ءزجلا یف  هنیبدق  مهملع و  یف  اهلثم  لمعی  مل  تافنـصم  هل  مهتلج و  نم  وه  کلذ و  یفوصلا  رمع  نب  نمحرلادـبع  نیـسحلا  وبأ  رکذدـق  و 

مهنأ نیب  بتارم و  تسل  مظعلاو  ریداقملا  یف  اهوبتر  مهنأو  بکاوکلا  مهنم  لئاوألا  دـصر  رکذدـق  روصلا و  یف  لومعملا  هباتک  نم  لوألا 
ابکوک رشع  ۀعبـسو  ۀئامعـست  اهودصر  یتلا  بکاوکلا  هذه  نم  اودجو  مهنأوه  هباتک و  نم  هلقانو  ۀقیقح  یلع  هنیبمانأ  ام  کلذل  نولعافلا 

یف اهـضعب  یطـسجملا  هباتک  یف  سومیلطب  اهتبثأ  یتلا  روصلا  یهو  اـهبکاوک  یلع  لمتـشت  ةروص  لـک  ةروص  نوعبرأو  ناـمث  اـهنم  مظتنی 
فصنلا یف  اهـضعبو  ریـسلا  ۀعیرـسلا  بکاوکلاو  رمقلاو  سمـشلا  هقیرط  یف  یتلا  جوربلا  ۀقطنم  یلع  اهـضعبو  ةرکلا  نم  یلامـشلا  فصنلا 

بکاوکو ءازوجلا  بکاوک  لثم  ناسنإلا  ةروص  یلع  اهضعب  اهل  هبشملا  ءیشلا  مساب  ةروص  لک  اومس  مث  یبونجلا 
1229- لبق زا  - تیاور -

هحفص 65] ] 
بدـلاو توحلاو  برقعلاو  دـسألاو  ناطرـسلاو  روثلاو  لمحلا  لثم  ۀـیرحبلاو  ۀـیربلا  تاـناویحلا  ةروص  یلع  اهـضعبو  هیتبکر  یلع  یثاـجلا 
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مهتیمـستو اهل  مهبیترت  سیل  ۀنیفـسلاو و  نازیملاو  لیلکإلا  لثم  تاناویحلا  رئاسو  ناسنإلا  هبـش  نم  جراخ  اهـضعبو  رغـصألا  بدلاو  ربکألا 
نوکیل ةروص  لک  نم  ابکوک  اورکذو  اهئامـسأب  اهومـسو  روصلا  هذه  اوهنأ  امنإو  لاقف  کلذ  یف  مهرذع  رکذو  لیلدلاهیف  هولعفام  اهایإ و 

بونجلاو لامـشلا  یف  هضرع  رادـقمو  جوربلا  کـلف  یف  هعقومو  ةروصلا  نم  هعـضوم  اورکذو  هیلإ  اوراـشأاذإ  هب  فرعی  مسا  بکوک  لـکل 
هذـه ۀـفرعمب  فرعت  ۀـعفنملا  ۀـمیظع  ءایـشأو  تقو  لک  یف  علاطلاو  راـهنلاو  لـیللا  تاـقوأ  ۀـفرعمل  جوربلا  طاـسوأب  رمت  یتلا  ةرئادـلا  یلع 
لیبس یلع  تسیل  باقلألاو  ءامسألاو  لاکشألاو  روصلا  نأ  یلع  حضاو  لیلدوه  عضوملااذه و  یف  همالک  نم  لصفلا  رخآاذه  بکاوکلا و 
اریثک اولعج  لاحلااذه  دعب  مهنإ  مث  زاجو  نکمأل  رخآ  هیبشت  یلإ  کلذ  نع  بزعول  رایتخاو و  حالطصا  یه  امنإو  قاقحتـسالاو  بوجولا 

بجاو وحن  یلع  هورکذام  یلع  مهنأ  یتح  باقلألاو  ۀعوضوملا  ءامـسألا  یلإ  ابـستنمو  لاکـشألاو  روصلا  هذه  نم  اجرختـسم  ماکحألا  نم 
نم فوسکلا  هیف  عقی  يذـلأ  جربلا  ناک  نإ  هنأ  سومیلطب  نع  یتنبه  نبا  هاکحام  یلع  فوسکلا  یلع  مکحلا  نإ  اولاقف  تباث  لقع  لـیلدو 

ۀحنجألا تاوذ 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 66] ] 
ناطرـسلا لثم  ناویحلا  ناک  نإ  سانلا و  لکأی  يذـلأ  ریطلا  یف  ثداحلا  نإف  اههبـشأام  رئاـطلا و  رـسنلاو  ۀـجاجدلاو  یمارلاو  ءارذـعلا  لـثم 

اولعج نیذلا  مه  مهنأ  موقلا  ءالؤه  ملعی  امفأ  ۀحیبق  لاحو  ۀمیظع  ۀحیـضف  هذه  ۀیرهنلاوأ و  ۀـیرحبلا  تاناویحلا  یف  ثداحلا  نإف  نیفلدـلاو 
اهوعدـتبا یتلا  مهلاعفأ  تراـص  فیکف  هورکذ  اممءیـش  نکی  مل  هولعفاـم  ـال  ول  مهنأو  ۀـیرحب  ۀـیرحبلا  روصلاو  ۀـحنجأب  ۀـحنجألا  تاوذ 

نأ ملاعلل و  نوربدملا  مهنأ  یلإ  يدؤیاذـه  اهنع و  ارداصو  اهنم  اجرختـسم  فوسکلا  مکح  نوکی  نأل  ۀـبجوم  اهوعـضو  یتلا  مهتاهیبشتو 
بکاوکلا هبجوتامل  ببس  مهلاعفأ 

540- لبق زا  - تیاور -

لصف

مهئاملع لاوقأ  نویع  هیف  عمجدـق  مهدـنع  سیفن  باتک  وه  ینغملاـب و  فورعملا  هباـتک  یف  لاـق  یتح  ۀـلمجلا  هذـهب  یتنبه  نبا  عنقی  مل  و 
لد هیلع  يوتحت  یتلا  جردلا  يأ  یف  ثلثملا  یف  فوسکلا  عقو  نإ  هیف  لاق  هفنـصم  طخب  ةرهاقلا  یف  ملعلا  رادب  هتیأر  مهنم  ۀلیـضفلا  يوذو 

تاثلثم ةدع  ءامسلا  یف  نأل  ثلثم  لکش  یلع  بکاوک  نم  وه  هللا  كدیأ  ثلثملااذه  ۀفیطللا و  مولعلاو  ۀسدنهلا  باحصأ  داسف  یلع  کلذ 
هل مهتیمـستالإ  هیف  ۀـلعلا  يرنام  اهنوداذـه و  اصتخم  مکحلا  راص  فیکف  اهنع  جراـخو  اـهوفلأ  یتلا  ةروصلا  یف  لـخادوه  اـمم  تاـعبرمو 

بجعأاذه ۀبرـشألا و  داسف  یلع  لد  سأکلا  یف  فوسکلا  ناک  نإ  یتنبه و  نبا  لاق  کلاهملا  یف  ۀسدنهلا  لهأ  عوقول  اببـس  ناکف  کلذب 
امنإ هورکذ  يذلأ  مکحلا  ناک  نإف  اضیأ  ۀیطابلابو  سأکلاب  اهوهبش  بکاوک  ۀعبس  نم  مهدنع  سأکلا  نأ  کلذ  لوألا و  نم 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 67] ] 

هیبشت راـص  فیکف  مسـالا  اذـهب  اهتیمـسو  فلعملاـب  اهتهبـشدق  اـهنایعأب  بکاوکلا  هذـه  نإـف  ۀیمـستلاو  هیبـشتلا  لـجأ  نم  کلذـب  صتخا 
اهیف مکحلا  فارـصنال  ابجوم  مسالا  اذهب  اهل  مهتیمـستو  فلعملاب  اهل  برعلا  هیبشت  نوکی  نأ  نم  یلوأ  سأکلاب  اهل  مهتیمـستو  نیمجنملا 

نم قاذـحلا  ضعب  اندـهاشدق  یتنبه و  نبا  لاق  ضارتعاـالف  مهنود  نیمجنملل  اـههیبشت  یلع  لوعملا  نإ  اولوقی  نأ  ـالإ  مهللأ  باودـلا  یلإ 
نأ معزو  کلملا  راد  ءازإب  نوکی  لاقف  ءامسلا  طسو  ۀجرد  یف  رئاطلا  رسنلا  دجوف  رغاصألا  نم  ناسنإ  دلوم  یف  رظندق  ۀعانـصلا  هذه  لهأ 

رشبلا حالطصا  نم  ۀفورعملا  روصلاو  ءامسألا  یلع  مهلیوعت  نم  هانرکذام  دکؤیاذه  رکذامک و  رمألا 
595- لبق زا  - تیاور -
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لصف

لاق اهریظن  یلع  هبحاص  لاح  نم  لدی  ملف  ءامسلا  طسو  یف  رئاطلا  رسنلا  اهنإ  نولوقی  یتلا  بکاوکلا  هیف  تدجوف  دلوم  یف  انأ  تعلطأدق  و 
نبا قدـص  نإف  ینغلاو  رقفلا  یتلاح  یف  اهنم  ءیـشل  ربتعمریغ  ریطلا  عاونأل  اتقامالإ  طق  هرأ  مل  يرثأف و  اریقف  لجرلا  اذـه  ناـک  یتنبه و  نبا 
یلع لدیال  لاح  یف  هفالتخا  ناک  نإف  نوکی  الف  هضعب  لطبیو  نونظلا  قفاویف  هضعب  حصی  هل  لصأال  ءیش  نع  الإ  وه  امف  رکذ  امیف  یتنبه 

نم روثأملاو  مهبتک  نویع  یف  دوجوملا  اضیأ  مهنایذه  نم  مهمزجو و  مهمکح  ۀحـص  یلع  لدیال  يرخأ  لاح  یف  هقافتاف  مهمکح  نالطب 
سوقلا نم  لوألا  فصنلاو  دـسألاو  امهنیب  كرتشم  يدـجلاو  فلظ  يذ  لک  شوحولا و  یلع  نالدـی  روثلاو  لـمحلا  نإ  مهلوق  مهماـکحأ 

بان يذ  لک  یلع  نالدی 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 68] ] 
رخآلا فصنلاو  شوحولل  لوألا  فصنلا  اولعجف  ناسنإو  ۀباد  ةروص  اهوهبشو  اهوفلأ  یتلا  هتروص  نأل  سوقلا  فصن  اورکذ  امنإو  بلخمو 

مل یتلا  ءامسألاو  روصلا  یلع  سایق  هلکاذه  رذبلل و  ۀلبنسلاو  سرغلل  روثلاو  ضرألا  تارشح  یلع  نالدی  برقعلاو  ناطرـسلاو  اولاق  سانلل 
هکرتو هفالخ  زوجیو  هریغ  نکمی  ناک  دـق  مهرایتخا و  نم  وه  امنإو  لقنلا  نم  ءیـش  یف  یلاعت  هللا  نم  ربخاـهب  مهاـتأال  لـقعلا و  اـهبجوی 

مل فیکو  مکاوس  مسالا  اذهب  اهامس  نم  مکریغ و  دسألا  ةروصب  بکاوکلا  کلت  هبـش  نمف  مغلا  نتف  نوکی  دسألا  سأرب  دلوی  نم  اولاق و 
اهتماقإ یلع  رقتـستال  اهعـضاوم و  یف  تبثتال  مهدنع  روصلاو  هللا  كدـیأاذه  ضرألا  باود  نم  کلذ  ریغب  اهوهبـشتوأ  بلکلا  اهنإ  اولوقت 

لوقلاوه مهدـنعاذه  توحلا و  لوـألا  جربلا  ریـصیو  یناـثلا  جربلا  ریـصت  نأ  یلإ  لقتنتدـق  جوربلا  لوأ  اـهنإ  نولوقی  یتـلا  لـمحلا  ةروصف 
یه رمقلاو  سمشلا  یلإ  ۀفاضملا  ۀسمخلاو  کلفلااهب  كرحتیام  فالخب  قرشملا  ۀهج  یلإ  كرحتت  اهلک  مهدنع  بکاوکلا  نأل  حیحصلا 

اهومس اهتکرح  ءافخلو  هیطب  ۀفیفخ  ةدحاو  ۀکرحب  مهدنع  كرحتم  بکاوکلا  ۀیقبو  ۀعرسلاو  ءاطبإلا  یف  ۀفلتخم  اهتاکرحو  ریسلا  ۀعیرسلا 
مایأ یف  دصر  نم  نیمـس و  باحـصأ  يأر  یلع  ةدـحاو و  ۀـجرد  كرحتت  ۀنـس  ۀـئام  لک  یف  هلبق  نم  سومیلطب و  يأر  یلع  یهو  ۀـتباثلا 

کلف هقطنم  یلع  تناک  یتلا  روصلا  هذـه  عضاوم  نإ  روصلا  باتک  یف  لوقی  یفوصلاو  ۀـجرد  ۀنـس  نیتسو  تس  لک  یف  بسحو  نومأملا 
ذنم تناک  جوربلا 

1268- لبق زا  - تیاور -
هحفص 69] ] 

ناک لوألا و  مسقلا  یف  تناک  روثلا  ةروصو  رـشع  یناثلا  مسقلا  یف  تناک  لمحلا  ةروص  نإ  ماـسجألا و  هذـه  ریغ  یلع  ۀنـس  فـالآ  ۀـثالث 
لمحلا ةروص  اودجو  سراخومیط  مایأ  یف  داصرإلا  تددجامل  ناطرسلا و  ثلاثلاو  ءازوجلا  یناثلاو  روثلا  جوربلا  نم  لوألا  مسقلا  یمـسی 

روثلا یناثلاو  لمحلا  لوألا  مسقلا  اومـسف  اهءامـسأ  اوریغف  عطاقتلا  ۀقطنمدعب  وه  يذلأ  رـشع  یناثلا  مسقلا  نم  لوألا  مسقلا  یلإ  تلقتنادـق 
یف لمحلا  ةروص  ریـصت  یتح  اهنکامأ  نم  روهدـلا  رم  یلع  اهتاکرحب  لـقتنت  روصلا  هذـه  نأ  یف  دـحأ  اـنفلاخیال  لاـق و  ءازوجلا  ثلاـثلاو 

همـالک یف  رم  مث  برقعلا  یناـثلاو  نازیملا  جوربلا  لوأ  یمـسیف  لـمحللوه  يذـلأ  لوـألا  مسقلا  یف  نازیملاو  نازیملل  يذـلأ  عباـسلا  مسقلا 
ینرق یلع  نیطرشلاب  نیفورعملا  نیبراقتملا  نیبکوکلا  نأ  یلع  نوعمجم  مهو  اهجورب  ءامسأ  ریغتل  بجوملا  اهلقنت  نم  هانرکذ  امع  احضوم 

ۀئام عبرأو  نیرـشعو  نامث  ۀنـسوه  اذه و  انتقو  یف  امهنحتما  نم  رـشع و  ینثالا  جوربلا  لوأ  نوکی  نأ  بجیف  رمقلا  لزانم  لوأ  امه  لمحلا 
يدحإ یف  رخآلاو  لمحلا  نم  ۀجرد  نیرـشع  یف  امهدـحأ  دـجو  نینرقلا  يذـل  نیعبرأو  نامثو  ۀـئام  ثالثو  فلأ  ۀنـسل  ۀـقفاوملا  ةرجهلل 

یلع یقبی  رـشع  ینثالا  جوربلا  نم  جرب  يأف  رمألا  اذـهب  ۀـیانعو  ةربخ  هل  تناک  نم  هترکذاـم  فرعیو  لوـألا  جربلا  نم  ینعأ  هنم  نیرـشعو 
کلذـکو توحلا  ةروص  ربکأ  هیلإ  تلقتنادـق  فلظ و  يذ  لـک  یلع  شوحولا و  یلع  لاد  هنأـب  لوـألا  مکحلا  تبث  فیکو  ةدـحاو  ةروص 
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فیرط هنإفاذه  مهفاف  جوربلا  عیمج  لاح 
1309-1- تیاور -

هحفص 70] ] 

لصف

نیمأوتلا بونج  نع  یتلا  بکاوکلا  یمـست  یتلا  برعلا  اوعمـس  مهنأ  اهیناعمب  مهتفرعم  مدع  یلع  ۀلادلا  ءامـسألا  یف  مهطلغ  بیجع  نم  و 
نم ۀیبرغلا  بکاوکلا  عم  عقاولا  رـسنلا  اومـسی  نأ  يأرلا  نم  اوأرف  لکؤی  يذـلأ  زوجلا  نم  قتـشم  هنأ  اونظو  مسالااذـه  اومهفی  ملف  ءازوجلا 

مهرکذ یف  علطا  نم  مهنم و  بتکلا  وفنـصمو  مهخویـشالإ  هلوقت  سیل  داـنعلاو و  لـهجلا  یف  ۀـیاغلا  نم  اذـه  ءازوـجلا و  یلع  اـسایق  زوـللا 
رمألااذه نم  بجعأب  طق  دحأ  عمس  لهف  مهنع  هتیکحام  ۀحص  یلع  فقو  نیعبرألاو  نامثلا  روصلا 

471-1- تیاور -

لصف

طـسوتلا نم  امـسا  اهل  اوقتـشاف  ۀـقطنم  هطـسو  یف  الجر  هبـشت  اهنألوأ  تعفترااذإ  اهطـسوتل  ءازوجلاب  بکاوکلا  هذـه  برعلا  تمـس  امنإو 
نوتـس ۀقیقد  لک  ۀقیقد و  نوتـس  کلفلا  جرد  نم  ۀجرد  لک  نأ  مهماکحأ  داسف  یلع  لادلا  مهلوق  نم  هطـسو و  نونعی  الفلا  زوج  نولوقی 
فیکف طبـضنیال  هب و  صتخم  مکح  رـصحنت  مل  یتلا  ءازجألا  هذه  نم  ءزج  لکلو  هل  ۀیاهنال  ام  یلإ  اذکهو  ۀثلاث  نوتـس  ۀیناث  لک  ۀـیناث و 

نم امهروهظ  نیب  سیل  نامأوت  نادـلو  یل  دـلودق  فلتخی و  اهلـضافت  یتلا  لـمجلاالإ  مهیدـیأ  یف  سیل  لصألااذـه و  یلع  مکحلا  حـصی 
امهنإ تلق  ول  رییغتلا و  امهیف  كردی  مل  هبـصن و  یف  دـحاو  علاط  نم  ةدـحاو  ۀـجرد  یف  اکرتشاف  بالرطـسألا  نیبیام  ردـقب  نامزلاو  قرفلا 

نإف ۀلآلاب  هکاردإ  نکمیام  ۀـیاغ  یف  ۀبـصنلااهیف و  تقفتادـق  ۀـلمجلا  یف  ۀـلاح  هذـه  تلق  کلذ  تیأر  املف  تقدـصل  ۀـقیقدلا  یف  اکرتشا 
هللا الف و  ۀلثامتم  نیدولوملا  نیذه  ۀلاح  نوکت  نأ  بجوی  لمحلا  یلع  مکحلا 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 71] ] 

ماوعألا هرمعب  تدـتماو  رخآلا  تامو  مایأب  هتدالودـعب  امهدـحأ  تام  دـقلو  امهمقـس  نم  امهتحـصال  امهلاوحأال و  امهتروص و  تلثاـمتام 
نم تفرع  يذـلأ  هل  تلقف  نیدولوملا  نیب  قرفلا  کل  جرخی  رادومنلا  یل  لاقف  لاحلااذـه  نع  مهـضعب  تلأس  دـقلو  ماتلا  دعـسلا  هللا  لأسأ 

الإ رادومنلا  یلع  نولوقیال  مهنأ  مکئاملع 
الإ رزحلا  نوکی  رزحلا و ال  تاعاس  ذخ  رادومنلا  لمع  یف  نولوقت  مکنأ  کلذ  حضویو  هنع  ینغأ  دصرلا  لصح  یتمف  دصرلا  مدعدنع 
تـسل اضیأ  هل  تلق  دـصرلادعب و  رادومنلا  هیطعیال  نأب  نابف  قرفلا  هاتأال  ۀـقیقحلا و  طـخی  مل  اـنهاه  دـصرلا  ناـک  اذإ  دـصرلا و  مدـعدنع 

تناک  ءاوس  تاعاسلا  نیب  رادومنلا  لمعی  امنإف  هجو  لک  یلع  عرفو و  لصأ  لک  یف  مکنیب  فالتخالا  ةرثک  یف  کشأ 
مل کلذ و  یف  طلخف  رمألااذه  یف  ۀلیحلا  امف  قرفلااهیف  حـصی  مل  ةدـحاو  ۀـعاس  یف  نیمأوتلا  نیذـه  ةدالو  تناکدـق  رزحوأ و  دـصردنع 

مهفی ءیشب  تأی 
789- لبق زا  - تیاور -

لصف
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يدؤیال هیلع و  قفتیام  کلذ  یف  سیل  اعیمج و  امهفلاخی  سرفلا  رادومنو  سومیلطب  رادومن  فلاـخی  سیلاو  رادومن  نأ  هللا  كدـیأ  ملعاو 
نم هفرعأام  ترکذو  مهطالتخا  عضاوم  تعبتتول  لصأ و  اهل  ملعیال  يواعد  اهعیمجو  لقعلا  اهنم  دحاو  ۀحـص  یلع  لدیال  قفتم و  رمأ  یلإ 

راثکإلا نع  ینغ  هتدروأ  امیفو  راصتخالا  یف  ضرغلا  نع  تجرخل  مهماکحأل  ۀلطبملا  مهلوصأ  ضقانت 
350-1- تیاور -

هحفص 72] ] 

لصف

رمقلاو سمـشلا  نأ  هللا  كدـیأ  ملعا  اهیلع  دـمتعتف  کلذ  یف  ۀـقیرطلا  فرعتلاهیف  هدـقتعنام  موجنلا و  یف  انتلاقماذـه  دـعب  کل  رکذأاـنأ  و 
لاق ةرداق و  ۀیحال  ۀقطانال و  ۀقیقحلا و  یف  ۀـلعاف  تسیلو  ضارعألا  اهلحت  ءازجأ  نم  هفلؤم  ملاعلااذـه  سنج  نم  ۀـثدحم  سانجأ  موجنلاو 

ةرهابلا هللا  تایآ  نم  یهو  اهل  كرحملاوه  اهیف و  یلاعت  هللا  لـعف  یهف  اـهتاکرح  اـمأف  ۀـیران  ماـسجأ  اـهنأ  هیلع  هللا  ناوضر  دـیفملا  اـنخیش 
َنوُدَـتهَی و مُه  ِمّجنلِاب  َو  ٍتامالَع  َو  یلاعت  هللا  لاق  ارحبو  ارب  نورئاسلا  يدـتهیاهب  یـصحتال و  هداـبعل  عفاـنماهیف  هئامـس و  یف  ۀـنیزو  هقلخل 

نأ ملعن  نحنو  ملاعلا  یف  نیرثؤم  رمقلاو  سمـشلا  نوک  عفدـنال  انإف  اهیلإ  بوسنملا  ریثأتلا  امأف  یلاعت  هللا  ـالإ  اـهملعیال  حـلاصم  قلخللاـهیف 
اهیلعام ضرألاب و  الصتم  اعاعـش  رمقلاو  سمـشلل  نإف  ۀطـساوبوأ  امهـسفنأب  امهنیب  ۀسامم  عم  الإ  رخآلاب  اهدحأ  رثؤیال  ناک  نإ  ماسجألا و 

رهظأ سمـشلا  ریثأت  ناک  نإ  دـهاشموه و  رمقلاو و  سمـشلا  ریثأت  رکنی  يذـلأ  اذ  نم  ۀـثداحلا و  تاریثأتلا  هب  حـصتو  ۀـسامملا  ماقم  موقی 
یلع عطقنال  سحی و  اریثأت  اهل  دجن  انـسلف  بکاوکلا  نم  امهریغامأ  ناویحلاو و  تابنلاو  نادلبلاو  نامزألا  یف  رمقلا  ریثأت  نم  نیبأو  سحلل 
نود نم  ناک  نإ  ضرألا و  یف  الصتم  اعاعـش  اهل  نأل  لوقعلا  یف  زئاجلا  نم  وه  لب  لیحتـسملا  عنتمملا  نم  سیل  اضیأوه  لقعلاب و  هبوجو 

عم اهریثأتف  لاقیامک  ریثأت  اهل  ناک  نإف  قلخلا  لاـعفأ  نع  جراـخ  سحلا  یلع  یفخ  ریثأـت  اـهل  نوکی  نأ  رکنم  ریغف  رمقلاو  سمـشلا  عاـعش 
هللا لاعفأ  نم  ۀقیقحلا  یف  رمقلاو  سمشلا  ریثأت 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 73] ] 

کلذـکو رجحلا  جـشو  فیـسلا  عطقو  جـلثلا  دربو  رانلا  تقرحأ  لوقنامک  زوجتلاو  عسوتلا  هجو  یلع  الإ  اهیلإ  هتفاضإ  حـصی  سیل  یلاعت و 
هلوق ءیـشب  ائیـش  لغـشی  یلاعت  هللا  نأ  یلع  لدـی  اممو  عفنو  اهل  یمحأ  هللا  نأ  ۀـقیقحلا  یف  عرزلا و  تعفنو  ضرألا  سمـشلا  تمحأ  انلوق 

ّلُک نِم  ِِهب  انجَرخَأَف  َءاملا  ِِهب  انلَزنَأَف  ٍّتیَم  ٍدَـلَِبل  ُهانقُـس  ًالاِقث  ًاباحَـس  ّتلَقَأ  اذِإ  یّتَح  ِِهتَمحَر  َيَدـی  َنَیب  ًارـُشب  َحایّرلا  ُلِـسُری  يِذـّلأ  َوُه  هناـحبس 
یف مهیلع  هانرکنأ  امب  لوقال  ماکحألا و  باحـصأ  لوق  یلإ  عوجر  هاـنرکذ  اـمیف  سیل  َنوُرّکَذـَت و  مُکّلََعل  یتوَملا  ُجِرُخن  َِکلذَـک  ِتارَمّثلا 

بکاوکلا تاریثأت  نم  هانزوجام  یلع  مهعطقو  هناحبس  هللا  نود  نم  امهیلإ  رمقلاو  سمشلا  تاریثأت  ۀفاضإ  مهیلع  انرکنأ  انأل  مالکلا  مدقتم 
رمقلاوأ سمـشلا  نوکت  نأ  انرکنأو  ةردقلاو  ةایحلا  اهل  مهاوعد  عم  ۀقیقحلا  یف  لاعفألا  عیمج  اهیلإ  مهتفاضإو  ۀیعمـسال  ۀیلقع و  ۀجح  ریغب 

نم اهبجوأ  ببـس  نع  تناکوأ  انیف  ۀعرتخم  تناکول  انلاعفأ  نإف  حیحـصلا  لقعلا  ةداهـشب  انلاعفأ  نم  ءیـشل  ابجوم  بکاوکلا  نم  ءیـش  وأ 
قرفلا لوصحو  انماسجأ  فیلأتو  انمقسو  انتحـص  نم  انیف  لعفیام  عیمج  نیب  اهنیب و  قرف  ناک  انتادارإو و ال  اندوصق  بسحب  حصت  مل  انریغ 
یلاعت هللا  نأ  مهلوق  مهیلع  انرکنأو  انرایتخاریغ  اهل  ببـسال  هنأ  انتردق و  نم  تثدـح  اهنأب  حـضاو  ناهربو  انب  اهـصاصتخا  یلع  ۀـلالد  لکل 
يرجأ هللا  نإف  ۀلالدوأ  اریثأت  اهل  تبثی  لطاباذه  هنوک و  نم  دبال  هیلع  لدیءیـش  لک  نإف  هیلع  ۀـلاد  بکاوکلاو  الإ  العف  ملاعلا  یف  لعفیال 

کلت
1362- لبق زا  - تیاور -

هحفص 74] ] 
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ۀلـصب هلجأ  یف  دیزیو  ةوعدـب  هدـبع  نع  ءوسلا  یلاعت  هللا  فرـصیدق  ۀحلـصملا و  نم  هاریامل  ةداعلا  کلت  ریغت  هنم  لیحتـسی  سیل  ةداعلا و 
مهیلع انرکنأو  دمحلاو هللا  نومجنملا  هیعدـیامل  مئالمبوه  سیل  ۀعیرـشلل و  قفاوملاوه  ۀـلدألا و  هیلع  انل  تتبث  يذـلأ  اذـهف  ۀـقدصوأ  محر 

یلع حیحـص  لصأ  ملعلا  اذهل  ناک  نإف  ۀنیب  اهنمءیـش  یلع  سیل  ۀضراعتم و  ۀنونظم  يواعدو  ۀـضقانم  لوصأ  یلع  ماکحألا  یف  مهدامتعا 
لالدتـسالا نإ  هیلع  هللا  ناوضر  دـیفملا  انخیـش  لاق  دـق  مهیواعد و  ۀـلمج  نم  مهیدـیأ و ال  یف  ام  وه  سیلف  زوجیو  لـقعلا  یف  غوسی  هجو 

یلع اـملع  هلعجو  هئاـیبنأ  ضعب  هملع  لـج  زع و  هللا  نوکی  نأ  عنمیـال  هنم و  لـقعلا  عنتمی  سیل  نوکیـس  اـمم  ریثـک  یلع  موجنلا  تاـکرحب 
خیشلا مالک  هیف  انیکح  ادرفنم  الـصف  نحن  انمدقدق  هیلع و  دمتعا  هنأ  دقتعنو  هباتک  یف  هیلع  هللا  ناوضر  یکجارکلا  هرکذام  رخآاذه  هقدص 

انل ۀقفاوملا  هیف  ام  یلع  انهبنو  تالاقملا  لئاوأ  باتک  یمـسملا  هباتک  یف  هیلع  هلالج  لج  هللا  ناوضر  نامعنلا  نب  دمحم  نب  دـمحم  دـیفملا 
تاحابملا مولعملا  نم  اهنأو  تاثداحلا  یلع  ۀلالد  نوکت  نأ  حصی  موجنلا  نأ  یلع 

979-1- تیاور -

لصف

ۀـضراعم یف  هیلع  تفقواـم  غـلبأ  نم  باتکلااذـه و  فنـصم  سواطلادـمحم  نب  دـمحم  نـب  رفعج  نـب  یـسوم  نـب  یلع  مساـقلاوبأ  لوـقی 
نمموه هیلع و  هللا  ناوضر  یصمحلا  یلع  نب  دومحم  هنامز  یف  نیملکتملا  خیش  هرکذام  باحصألا  ءاملع  يرخأتم  فیناصت  یف  نیمجنملا 

قارعلا لصو 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 75] ] 
نآلا اندنع  همالکو  هیلإ  ناسحإلا  یف  غلابو  هیلع  أرقو  ۀنـس  ۀماقإلاب  هحیرـض  رونو  هحور  هللا  سدق  سارف  یبأ  نب  مارو  يدج  همزلأو  جـحلل 

یف قلعتی  امب  اضیأ  فرتعادـق  هیلع و  تأرق  اهنأب  هللا  همحر  هطخ  اـهیلعو  ناـیعألا  نم  ۀـلمج  اـهنع  هلأسدـق  لـئاسم  تاـمهم  هیف  دـلجم  یف 
ام موجنلا  باسح  ۀحـص  یف  لاقف  ءاوس  هاـنررقامک  ةرثؤموأ  ةراـتخم  ۀـلعافوأ  ۀـبجوم  ۀـلع  موجنلا  نوک  رکنأو  باـسحلا  ۀـهج  نم  موجنلا 

امموه انمهیال و ال  امم  کلذ  نإف  اهنورکذـی  یتلا  اهتالاصتاو  موجنلا  رییـست  نم  باسحلا  یف  قلعتی  امیف  مهیلع  درنال  انإ  لوقأو  هضفلاذـه 
ةراتخموأ ۀـلع  موجنلا  نأ  لاطبإ  یلإ  یهتناامل  لاق  مث  دورو  راکنإب  لباقیال  اـهباسح  نأـب  هللا  همحر  هنم  اذـهفانأ  لوقأ  دورو  راـکنإب  لـباقی 

لاطبإ نم  اذه  انباتک  یف  هانرکذ  يذلأ  نیعماسلا و  یلع  دیقعتلاو  ظافلألا  ۀـلاطإ  یف  نیملکتملا  ۀـقیرط  یلع  اهنکل  ۀحیحـص  اهوجو  رکذو 
لطبیام لکب  لطبیو  لاق  نإ  هانعمام  ۀـلع  موجنلا  نوک  لاطبإ  یف  دازو  ماـهفألا  یلإ  بیرق  ماوعلاو  صاوخلل  حـضاو  ةراـتخموأ  ۀـلع  اـهنوک 

هرکذ و یلإ  ۀجاحال  ام  ةراتخم  ۀلعافال  ۀـبجوم و  ۀـلع  یهام  موجنلا  نأ  یف  هقرطو  وه  هتاباوج  نم  رکذو  نیراتخمریغ  اننأب  ةربجملا  يوعد 
بعت  یلإ  جاتحیام  هانرکذ  يذلأ 

مهنأ انملعدـق  نورکنت و  فیک  لیق  نإـف  هظفلاذـه  اـم  لاـقف  هسفن  لأـس  ةراـتخمو  ۀـلع  اـهنوکب  موجنلا  ماـکحأ  لـطبأامل  مث  نیفراعلادـنع 
یلع يرجت  ۀلبقتـسم  رومأ  نع  نوربخی  اذـکو  کلذ  یف  نومکحیام  یلع  رمـألا  نوکی  ۀـلهألا و  ۀـیؤرو  فوسخلاو  فوسکلاـب  نومکحی 

ناسنإلا
دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -

هحفص 76] ] 
هظفلاذه ام  باوجلا  یف  هللا  همحر  لاق  مث  ماکحألا  عفدت  فیک  هانرکذ  يذلأ  رمألل  حوضولا  عمف  اهنع  اوربخأام  یلع  رومألا  کلت  يرجتف 

قیرط نم  نوملعی  مهنأل  باسحلا  باـب  نم  وه  اـمنإو  ماـکحألا  باـب  نم  سیل  ۀـلهألا  ۀـیؤرو  فوسخلاو  فوسکلا  یف  مهراـبخإ  نإ  اـنلق 
امهنیب ضرعلا  کـلانه  عفتری  بنذـلاو  سأرلا  نیتدـقعلا  يدـحإ  عـضوم  یف  رمقلا  عـم  اهعامتجاباذـه  نوـکی  یتـم  سمـشلا  نأ  باـسحلا 
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نم نوملعیو  فوسخلاوه  کلذ  سمشلا و  نم  رونلاو  ءوضلا  دمتسیوه  ذإ  ءوض  الب  یقبیف  هنع  سمشلا  رون  عطقنیف  امهنیب  ضرألا  طسوتتف 
رمقلاو سمشلا  نیب  داعبإلا  لقأ  رادقم  اضیأ  باسحلا  قیرط 

امنإ مکحلا  باب  نم  باسحلا ال  باب  نم  اذه  هب و  نوربخیف  ایئرم  هنودب  نوکی  ایئرم و ال  هعم  رمقلا  نوکی  يذلأ  قاحملا  نع  هفارـصنادنع 
اذـهب یفتکا  هللا  همحر  یـصمحلا  ملاعلا  خیـشلا  لـعل  لوقأ  اذـکو  اذـک  ثداوحلا  نم  ناـک  فوسخوأ  فوسک  ناـک  نإ  اولوقی  نأ  مکحلا 
ۀیؤرو فوسخلاو  فوسکلاب  مهباسح  یف  اومکح  لاق  دق  بابلااذه و  نم  سیل  اذه  نإ  هلضف  عم  هلثم  لوقی  فیکفالإ  هانمدق و  امب  مالکلا 

اذکو اذـک  ثداوحلا  نم  ناک  فوسخوأ  فوسک  ناک  اذإ  اولوقی  نأ  مکحلا  امنإ  هلوق  امأ  کلذـب و  مکحلا  حـصی  نیعم  تقو  یف  ۀـلهألا 
امکح یمسی  امهالکو  هیلع  اعرفو  لوألا  مکح  همکح  نوکی  هرکذ  يذلأ  اذه  نإ  لوقأف 

ثداوحب  نومکحی  مهنأ  عم  فاصنإلادنع 
بابلألا يوذ  نیب  ةروهشملا  مولعلا  نم  هیلع  ناک  امل  ابسانتم  بابلااذه  یف  همالک  يرأالف  فوسخلاو  فوسکلادنع 

1282- لبق زا  - تیاور -
هحفص 77] ] 

یتلا ۀلبقتـسملا  رومـألا  اـمأف  هظفلاذـه  اـم  هللا  همحر  یـصمحلا  لاـق  مث  باوصب  سیلف  اـنهاه  هاـنرکذام  هرن و  مل  مـالک و  هل  نوکی  نأ  ـالإ 
نوفرعیال نیذـلا  رجزلاو  لأفلا  باحـصأل  عقی  کلذ  لثمو  قافتالاب  هنم  لیلق  عقی  امنإو  اهنم  نولوقیاـم  یلع  عقیـال  اـهرثکأف  اـهنع  نوربخی 

هنع نوربخیام  عوقو  قفتیف  ءایشأ  نع  لوقعلا  یـصقان  نم  ریثکو  عورـصملا  هب  ربخیدق  يذلأ  راجحألاب و  نلقانتی  یتاللا  زئاجعلل  لب  موجنلا 
یف هنع  نوربخی  يذـلأ  نأ  مهلاح  مولعم  نم  نیمجنملا  نـأل  مهیلع  درلا  یف  فاـک  هنأ  ادـقتعم  هرکذ  نوکی  نأ  لیحتـسی  اضیأاذـه  لوقأ و 
یلإ اهـضعبو  قافولاو  قیقحتلا  یلإ  اهـضعب  بسنی  فیکف  فوسخلاو  فوسکلا  یف  ۀـبجاولا  قیرطلا  وحن  یلع  باسحلابوه  امنإ  لبقتـسملا 

هخـسان و طلغوأ  رذـعل  هلاق  هللا  همحر  هلعلو  هیلإ  بسنی  نأ  هفرعی  نم  یـضتریال  ام  اذـه  لوقعلا و  یـصقانللو  عورـصملل  قفتیامک  قاـفتالا 
نأ حـصیال  ةداعوأ و  ۀـبرجت  نع  نوکی  نأ  لیحتـسی  موجنلا  ملع  نأ  قداصلا ص  انالوم  نع  ۀـجلیلهإلا  باتک  نع  هاـنیکح  اـمیف  مدـقتدق 

هئایبنأ ع ناسل  یلع  یلاعت  هللا  ریغ  نم  همیلعت  نوکی 
960-1- تیاور -

لصف

یناثلا ءزجلا  یف  هرکذام  موجنلا  یف  هنع  هللا  یضر  یـضترملا  لئاسلا  لأسام  وحن  یلع  اهرکذ  ۀلأسملا  هذه  نأ  انل و  هتقفاوم  یلع  لدی  اممو 
یقارعلا قیلعتلا  نم 

صتخی امم  هرکذی  امیف  یصمحلا  نسحلا  نب  یلع  نب  دومحم  لاقف  تابئاغلاب  هفیرعتب  یبنلا ص  تازجعم  هرکذدنع 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 78] ] 
لوقی مجنملا  انلق  باوجلا  یف  لاق  مث  اهب  ربخیام  یلع  رومألا  کلت  دـجوتف  رومأ  نع  ربخی  مجنملا  سیل  لیق أ  نإف  هظفلب  هرکذـنو  موجنلاب 
مکحأ نمف  ثدـحیام  یلع  تالالد  اهتاکرحو  موجنلا  تالاصتا  لعج  یلاعت  هنأل  کلذ  قیرط و  نع  الإ  هنع  ربخی  امع  ربخیـال  لوقی و  اـم 

نم ملعت  ناـک  اـم  هنأ  ص  اـنلوسر لاـح  نم  مولعمو  بوـیغلا  نع  راـبخإلا  نم  اذـه  سیل  نظوأ و  ملعب  اـمإ  اـهیلع  فوـقولا  هنکمأاـهب  ملعلا 
یـصمحلا هرکذ  يذلأ  اذه  سواطلادـمحم و  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  لوقی  طق  هبتک  يأرال  هب و  مهأال  ائیـش و  ملعلااذـه 

نع الدـب  نوکیل  هحور  هللا  سدـق  سارف  یبأ  نب  مارو  يدـج  ۀـمدخ  یف  هماقم  مایأ  هفنـص  یقارعلا  قیلعتلا  باـتک  اذـه  هاـنققحام و  ةروص 
کلذلو هل  ادقتعم  يدج  ناک  ام  الإ  هیف  رکذام  هنإ  لوقی  هیلع  دمتعا  نم  تعمسو  مجعلا  دلب  یف  هنطو  یلإ  هجوتاذإ  هنع  هللا  یـضر  هبحاص 
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ناک ام  هنأ  ص  انلوسر لاح  نم  مولعمو  هنع  هللا  یضر  یصمحلا  لوق  امأف  هیلإ  راشملا  باتکلااذه  ظفحب  هنع  هللا  یـضر  مارو  يدج  ینفلک 
ائیش و ملعلااذه  نم  ملعت  لبق  ۀملک  هظفل  نم  طقـس  خسانلا  لعلو  لج  زع و  هللا  نم  ناک  هملع ص  نإف  ناتطقن  اهقوف  ءاتلاب  هلعلف  ائیـش  ملعت 

هلهأ موجنلا  ملعاذه  نیملـسملا و  نم  ملعأ  امیف  فالخ  ریغب  نیلـسرملاو  ءایبنألا  مولع  عیمجب  املاع  ص  انیبن ناک  دقفالإ  اهوحنوأ و  دق  وه 
ةزجعم امنإو  هیلع  انفقوام  ضعب  انریغو  نحن  انیوردق  ءایبنألا ع و  نم  ۀعامجو  سیردإ  مولع  نم  هنأ  نوعمجم 

دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -
هحفص 79] ] 

یف هظفلب  هنع  انرکذام  یلعف  ءامـسلاو  ضرألا  ناطلـس  نم  لب  رـشبلا  نم  دحأ  میلعت  ریغب  ءایبنألا  مولع  نم  هریغو  ملعلا  کلذـب  ملع  هنأ  انیبن 
دیج نم  قیلعتلاریغ و  یف  ةروکذملا  ۀـلأسملا  مامت  یف  هللا  همحر  لاق  هتدـیقع و  یف  قیلعتلا  یف  هنع  هانیکح  امب  قیلی  رذـع  هل  نوکی  هتلأسم 
يأ یلإ  کلذـب  ریـشت  هلعفأـال  مأاذـه  لـعفأأ  مکحأو  هیف  رظنلا  معنأو  بسحأو  علاـطلا  ذـخ  ماـکحألا  لـهأل  لوـقت  نأ  مهلوـق  هب  لـطبیام 

ةدوج دقتعی  نأ  هردـق  تمظعتـسادق  اضیأاذـه  انأ و  لوقأ  هفلاختف  هلعفاف  هلعفتال  کنأوأ  هلعفتالف  هلعفت  کنأ  مکح  نإف  کل  ضرعیءیش 
هللا اهلعج  موجنلا  نإ  لوقی  نم  امأ  ۀبجوم و  ۀلع  موجنلا  نأ  یعدی  نم  یلع  دریاذه  امنإو  ماکحألا  باحـصأ  عیمج  یلع  درلا  یف  لوقلااذه 
هللا سدـق  یـضترملا  باوج  نم  هانمدـق  امع  ةدایز  یـصمحلا  انخیـشل  لوقی  هنإف  ثداوحلاو  سوحنلاو  دوعـسلا  یلع  لئالد  هتاذـل  راتخملا 

هتعاط یلع  لد  هلالج  لج  هللا  نأ  امک  کل  اسوحن  نوکی  هفلاخت و  کنأ  عنمیال  کل  ةداعـس  ناـک  ارمأ  تلعف  نإ  کـنأب  همکح  نأ  هحور 
هدـح و یلع  علطی  مل  هب و  مکحام  یلع  هملع  رادـقمب  علطادـق  مجنملا  نوکی  هتفلاخمل و  سوحنلا  مهنم  قلخ  راـتخاف  هداـبعل  ةداعـس  یهو 

هنأ هیلع  هللا  ناوضر  یـصمحلا  مظعملا  خیـشلا  اذهل  یـضتقی  هنأ  ملعاو  هتمحرب  هللا  هدمغت  یـضترملل  انباوج  یف  باوجلااذه  مامت  مدـقتدق 
نیفوصوملا ءاملعلا  نم  فلخت  نم  رخاوأ  نم  وه  باتکلااذه و  یف  هیلع  انللدو  هانررحامل  ۀقفاوم  هذـه  باسحلاو و  موجنلا  ۀحـصل  دـقتعم 

نیملکتملا نم  قارعلا  لهأ  هیلع  ةءارقلاب  عفتنا  نم  لضفأو 
1355- لبق زا  - تیاور -

هحفص 80] ] 
ءالـضفلا و نم  هارجم  يرجیال  نم  یلع  هفینـصت  لضفیو  ءاملعلا  نم  هریغ  یلع  هحجری  هحیرـض  رونو  هحور  هللا  سدق  مارو  يدـج  ناک  و 

یف مارو  يدج  ةایح  یف  هقیقحت  ظفل  نع  هانیکحامک  یقارعلا  قیلعتلا  نم  یناثلا  ءزجلا  یف  موجنلا  ملع  یف  ۀـلأسملا  هذـهل  هقیقحت  ناک  دـق 
فنـصی مل  هنأل  هیلإ  یـصمحلا  راشأامل  ادـقتعمو  هب  الئاق  ناک  هیلع  هللا  ناوضر  مارو  يدـج  نأ  یلع  الیلد  هتمحرب  هللا  هدـمغت  هتفایـض  راد 

لوقأو هیلإ  انتراشإ  یف  مدقتامک  هیلع  ۀلالدلاو  هفشک  یغبنیام  تامهم  نم  راص  يذلأ  موجنلا  ملع  یف  ۀصاخو  هیف  يدج  فلاخیام  قارعلاب 
هلاح  فلتخی  باسحلا  نإف  عقیال  لبقتسملا  یف  هب  نومکحیام  رثکأ  نأ  هللا  همحر  هلوق  امأ  و 

هبتارم و لئاوأ  فالخب  کلذ  هیف و  طلغلا  نکمأ  باسحلا  قرط  یف  بساحلا  عفترااذإف  نیبساحلا  یلع  لهـس  هبتارم  لوأف  بابلألا  يوذدنع 
نیرظانلا یلع  کلذ  لهـس  اهباسح  لئاوأ  یف  اهلئاسم  ناک  اذإ  ضئارفلا  يرتام  باوجلا أ  یف  فصنأ  نم  یلع  هیف  تواـفتلا  یفخیـال  اذـه 

لاح اذکف  نیدقانلاو  ضئارفلا  ملع  یف  نیرهاملا  یلإ  تجاتحاو  نیبساحلا  طلغ  نکمأ  نیثراولا  ماهس  تعفتراو  تخـسانتاذإ  اهباوبأ و  یف 
یف انرکذدق  نیبساحلا و  یلع  طلغلا  هیف  عقیف  هنم  دیعبلا  بعصیو  نیقیلاب  قیقحتلا  یلع  لدیف  هنم  بیرقلا  لهسیو  موجنلا  باسح  هیلع  لدام 

نیفصنملل کلذ  نع  مهباوج  انحضوأو  مهطلغ  بابسأ  تاهوجواذه  انباتک 
1201-1- تیاور -

لصف

نادولوم دلویدق  هنأ  هانعمام  همالک  ضعب  یف  هللا  همحر  لاق  و 
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دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 81] ] 

توبثل ادـقتعم  هرکذ  نوکی  نأ  هدعبتـسأ  امماذـه  اضیأ و  لوقأف  سوحنلاو  دوعـسلا  یف  اـمهلاح  فلتخیو  ةدـحاو  ۀـجردو  دـحاو  تقو  یف 
نوکی و ریدـقتلااذه ال  لوقی  موجنلا  ماکحأ  ۀحـصب  لوقی  نم  نأل  تالالد  راتخملا  لعافلا  هللا  اهلعج  موجنلا  نإ  لوقی  نم  یلع  هب  ۀـلالدلا 

تقو يواست  عم  هنم  حـصی  هتاذـل  رداقلا  نإ  لوقی  هتاذـل  رداق  راتخم  لئالدـلا  هذـه  لعاف  نأ  تالالد و  اـهنأب  اـنلقامک  مهنم  لوقی  نم  اـمأ 
دقف لوقأو  اهریغ  رداقلا  دری  مل  اذإ  اهتلالد  ۀطورشم  لئالدلا  نوکتو  سوحنلاو  دوعـسلا  یف  نیدولوملا  نیب  فلاخی  نأ  ۀجردلا  یف  ةدالولا 

نأ نم  لقنلاو  لقعلا  عنمی  مل  تانئاکلل و  ةراتخم  ۀـلعافوأ  تاثداحلل  ۀـبجوم  ۀـلع  موجنلا  نوکت  نأ  هنم  لـقنلاو  لـقعلا  عنم  يذـلأ  نأ  رهظ 
للع اـهنأ  معز  نم  یلع  جاـجتحالا  یف  تاداـیز  نم  اـنرطاوخ  نم  هدرون  نأ  ردـقن  اـنکام  انکرتدـق  تاـثداحلل و  تاـمالع  موـجنلا  نوـکت 

تالالدلا ةرثکل  هیلع  فقی  نم  رجضتی  الوطم  انباتک  نوکی  الئل  تالولعمو 
837- لبق زا  - تیاور -

لصف

یلع نیقیرفلا  یلع  دیزنو  باوصلا  نم  هوجوب  يوعدلا  هذه  نالطب  یلع  باتکلااذه  ۀبطخ  یف  انهبن  دـقف  ةراتخم  ۀـلعاف  اهنأ  معز  نم  امأ  و 
وهف ةربجملا  لوق  نالطب  یلع  لد  لقنلاو  لقعلاو  نآرقلا  نم  لـک  لوقنف  هیلع  هللا  ناوضر  یـصمحلا  هرکذاـم  ضعب  کیرنـس  اـننأ  انمدـقام 

لوقنملاو لوقعملا  نم  ۀینادحولا  یلع  لد  لیلد  لک  لوقنو  نیراتخمریغ  اننإو  ۀبجوم  ۀلع  نع  نورداص  اننإ  لاق  نم  لوق  نالطب  یلع  لیلد 
اهعضاوم یف  ۀلدألا  کلتو  هلالج  لج  هللا  لعفک  لعفت  موجنلا  نإ  لاق  نم  لوق  نالطب  یلع  لیلد  وهف 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 82] ] 

لوقعلا يوذل  ۀحضاو  ۀحورشم  ةروکذم 
37- لبق زا  - تیاور -

لصف

ام لاقف  موسوملا  ملعلااذـه  ءاملع  ملعأ  نم  وه  موجنلا و  رارـسأ  باـتک  یف  رـشعموبأ  هرکذاـم  ةراـتخم  ۀـلعاف  موجنلا  نأ  یف  هرکذـن  اـممو 
نأ رهظـألا  لـب  رهاـظ  عیطتـسملاریغ  عیطتـسملا و  نیب  قرفلا  نـأل  ةراـتخمال  ۀعیطتـسمریغ و  موجنلا  هذـه  نأ  یعبط  یلع  بلغـألا  هظفلاذـه 

دحاو عبط  یلع  يرجی  امنإ  عیطتـسیال  يذلأ  امهدحأ و  هنم  نوکی  الف  اعیمج  نیلعفلا  نع  کسمی  نأ  ردـقیو  هدـض  لعفی  لعفل  عیطتـسملا 
هلوق اهرارـسأ و  یلع  علطملااهب  ریبخلا  لوقاذـه  نإ  لوقأ  اـهریغ  یلإ  لـقتنتال  لاـح و  یف  اـهنع  کـسمتال  ةدـحاو و  اـهتکرح  بکاوکلاو 

مکحی نأ  زاوجل  موجنلا  نم  ءیش  یلع  مکحلاب  متحلا  لطب  ةراتخم  تناکول  اهنأ  ۀبطخلا  یف  تمدقدق  اهرایتخال و  نیعدملا  یلع  ۀجحلاک 
دـسنادق ناکف  هریغبوأ  هدـضب  مکحیو  مکحلا  کلذ  لطبیف  مجنملا  کلذ  هآرام  ریغ  هرایتخاب  راتخملا  مجنملا  يریف  موتحم  مکحب  مجنملا 

مولعم حضاو  باوجاذه  موجنلا و  ماکحأب  ملعلل  يوعدلا  باب 
813-1- تیاور -

لصف
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تاـیآلاب مهلاوقأ  تتبثو  تاراـتخم  تـالعافو  تـالولعمو  لـلع  موـجنلاو  رمقلاو  سمـشلاو  كـالفألا  نأ  نـالطبب  اوـثعب  ءاـیبنألا ع  نأ  عـم 
نم راتخم  مهثعاب  نأ  یلع  ـالیلد  عئارـشلاب  مهفـالتخا  ناـک  تاـفلتخملا و  عئارـشلاب  اوءاـج  مث  تاداـعلل  تاـقراخلا  نیهاربلاو  تازجعملاو 

ةراتخمال ۀـلماک و  تسیل  موجنلا  نأ  یلع  الیلد  نیفلکملا  لوقعل  ۀـقراخلا  نیهاربلاو  تایآلاب  مهقیدـصت  ناک  عئابطلاب و  لماعال  ۀـلعریغ و 
قدصت یهو  تافصلاو  رایتخالا  ۀلماک  نوکت  فیکو 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 83] ] 

ماظن رثتنادق  ناک  نیلعافلا و  لذرأو  صقنأو  هفـسأ  نم  نوکت  موجنلا  تناکف  تالعافال  تاراتخمریغ و  اهنأ  یعدـی  نم  تاقراخلا  تایآلاب 
اهنأو ۀلع  موجنلا  نأ  یعدا  نم  لوق  نالطب  تبث  دقف  اهلحم  لیزیو  اهلـضف  لطبیو  اهقدـصیال  نم  اهقیدـصتب  نیملاعلا  عیمج  دـسفو  کلفلا 

نیمـسقلا نیذه  یلع  لوحمف  کلذـب  رابخألا  دوروو  اهتفرعم  نم  عنملاو  اهمیرحتو  موجنلا  قیدـصت  نع  یهنلاب  درو  ثیدـح  لک  ۀـلعاف و 
اهل رطافلا  ةردقب  تاثداحلا  یلع  تامالعو  تالالد  اهنأب  لوقلا  موجنلا  ملع  نم  حـص  امنإو  امهب  قیدـصتلا  میرحتو  امهنالطب  تبث  نیذـللا 
یف هملعب  طیحی  اـمع  اهدـعابت  عم  تارظاـح  رومأـب  قیدـصتلا  یلع  لـئالد  هرظنو  هلقعو  مدآ  نبا  بلق  لـعجامک  تالالدـلا  یف  اـهب  رمـآلا 

انمدقدق موجنلا و  ملع  نم  ثلاثلا  مسقلااذـه  قیقحت  نم  هانرکذ  امب  مولعلا  یف  ۀـجح  هلوق  نم  رابخأ  نم  درون  فوسو  تاهجلاو  تافاسملا 
هلسر ع یلع  هلالج و  لج  هیلع  ۀلادلا  تایآلا  دوحج  نع  هناصو  قیقحتلا  یف  رفظلاب  هلالج  لج  هللا  هفرـشو  قیفوتلا  بلط  نمل  ۀیافک  هیف  ام 

هذهب مولعلا  نع  ءافعضلا  نم  موق  فقوت  یف  ببـسلا  لعلو  ۀفوشکملا  هتایآ  نم  هب  ۀیادهلاب  هنابأام  ۀفوصوملا و  موجنلا  لیلد  رارـسأ  ۀفرعمب 
نیذـلا نیفعـضتسملا  نیمجنملا  ثیدـح  نیأو  تابئاغلا  نم  هب  اوربخأ  اـمیف  ءاـیبنألا  نیب  نیمجنملا و  نیب  لاـحلا  هبتـشی  نأ  مهفوخ  ءایـشألا 
فرعی مل  نیذلا  تاولـصلا  لضفأ  مهیلع  ءایبنألا  ماقم  نم  تایآلاو  تازجعملاب  يوعدلا  ۀلاحتـساب  مهلاقم  نایبو  مهلاح  ناسل  مهیلع  دهـشی 

نم فئاقال و ال  نهاکال و  مجنم و  ذاتسأ  مهل 
1344- لبق زا  - تیاور -

هحفص 84] ] 
یف هلالج  لج  هللا  نم  ةزجعم  هیلع  نوءرقیو  هیلإ  نوبسنی  ذاتـسأریغ  نم  مولعلاب  مهتطاحإ  درجم  ناکف  هنع  اهاور  نم  هنم و ال  مولعلا  اوذخأ 

روهـشمو هیلع  أرق  يذـلأ  ذاتـسألا  فورعم  مهنم  دـحاو  لک  نإف  نیمجنملا  ءاـملع  کلذـک  سیل  مهقیرط و  توبثو  مهقیقحتو  مهقیدـصت 
هیلإ ریشأ  يذلأ  هملع  اهنع  ذخأ  يذلأ  بتکلاب 

299-1- تیاور -

لصف

ثداوحلاـب مهراـبخإ  یف  احدـقو  ءاـیبنألا ع  تازجعم  یف  اـنعط  تاـبئاغلاب  فـیرعت  هـنم  لـصح  قـیرط  لـک  ناـک  وـل  هـنأ  انمدـق  انکدـق  و 
تاثداحلا نع  مهرابخإب  قحلا  لهأ  نم  تابئاغلا و  نع  مهرابخإب  تایضایرلا  باحصأ  نم  خیرأتلا  بتک  هتنمضت  يذلأ  ناکل  تالبقتسملا 
تازجعملا یلع  اهب  حدـقال  اهلاثمأو  هذـه  نکلو  تاوبنلا  یف  اـنعط  تاـثداحلاب  فیرعتلا  یـضتقت  یتلا  تاـقداصلا  تاـمانملا  مکح  ناـک  و 

تانئاکلا یلع  موجنلا  لئالد  نم  هلالج  لج  هللا  لعجام  کلذکو 
437-1- تیاور -

لصف
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اـصع نم  مهملع  هغلبی  مل  امب  مهیلع  هلالج  لج  هللا  جتحا  رحـسلا  هنامز  یف  رثکامل  یـسوم ع  نأ  اورکذ  لوقنملاو  لوقعملا  لهأ  نأ  ملعاو 
یتوملا ءایحإ  نم  مهملع  هغلبی  مل  امب  مهیلع  هلالج  لج  هللا  جتحا  هنامز  یف  بطلا  رثکامل  یسیع ع  نأ  مهیـصعو و  مهلابح  تفقلت  یـسوم 

یلع فیرشلا  نآرقلا  ۀحاصفب  مهیلع  هلالج  لج  هللا  جتحا  ص  انیبن نمز  یف  ۀحاصفلا  ترثکامل  یـسیع و  دی  یلع  صربألاو  همکألا  ءاربإو 
کلذ یف  فرعیال  يذلأ  ص  دمحم هلوسر  ناسل 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 85] ] 

مهنامز یف  تناک  یتلا  مولعلا  یلع  ةدایزلا  نم  هب  اوتأام  لجأل  داـبعلا  یلع  ۀـجح  ءاـیبنألا  تازجعم  تناـکف  باـتک  ةءارقـال  أـطخ و  لاـحلا 
تاداعلل ۀقراخ  مهریغو  نیمجنملا  یلع  ۀجح  تالآال  ذاتسأ و  ریغب  تابئاغلاب  ءایصوألاو  ءایبنألا  فیرعت  نوکی  کلذکف  داتعملل  ۀقراخ 

255- لبق زا  - تیاور -

موجنلا ملع  ۀحص  یلع  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نم  رابخأ  نم  هرکذن  امیف  ثلاثلا  بابلا 

هراشا

ریثک ناـک  نم  اـهفرعی  ةریثک  موجنلا  ملع  ۀحـص  یف  نیعمجأ  مهیلع  هللا  تاولـص  نیملاـعلا  یف  ۀـجح  مهلوق  نیذـلا  نع  راـبخألا  نإ  لوقأـف 
يور امیف  لوألا  ثیدحلا   . هیلإ ۀیادهلا  یف  فصنملا  یفکیو  هیلع  علطملا  رجضیال  ام  ثیداحألا  نم  انهاه  رکذأ  امنإو  مولعلا  یلع  عالطالا 

نب دـمحم  هتناـمأو  هلـضفو  هتلادـع  یلع  قفتملا  خیـشلا  یلإ  اندانـسإب  اـنیور  موجنلا  ملع  نیدـلا  یف  رـضیال  هنأ  مولعلا  یف  ۀـجح  هلوق  نمع 
نب نسحلا  نع  لاضف  نبا  نع  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  انباحصأ  نم  ةدع  لاق  هظفلاذه  ام  ۀضورلا  باتک  یف  ینیلکلا  بوقعی 

431-1- تیاور -
هحفص 86] ] 

یهو اهیف  رظنلا  لـحیال  موجنلا  نإ  نولوقی  ساـنلا  نإ  ءادـفلا  کـل  تلعج  هللا ع  دـبع  یبـأل  تلق  لاـق  ۀبایـس  نب  نمحرلادـبع  نع  طابـسأ 
لاقف ع اهیف  رظنلا  یهتشأو  اهیهتشأل  ینإ  هللا  وف  ینیدب  رضتال  تناک  نإ  ینیدب و  رضی  ءیشب  یل  ۀجاحالف  ینیدب  رـضت  تناک  نإف  ینبجعت 

لاق مث  رمقلا  علاط  یلع  نوبـسحت  هب  عفتنیال  هلیلقو  كردیال  هریثک  اهنمءیـش  یف  نورظنت  مکنإ  لاق  مث  کنیدـب  رـضتال  نولوقیامک  سیل 
نیب مک  يردتأ  لاق  هللا  تلق ال و  ۀقیقد  نم  رمقلاو  ةرهزلا  نیب  مک  يردـتأ  لاق  هللا  تلق ال و  ۀـقیقد  نم  ةرهزلاو  يرتشملا  نیب  مک  يردـتأ 

نم ظوفحملا  حوللا  نیب  ۀلبنـسلا و  نیب  مک  يردتفأ  لاقف  طق  نیمجنملا  نم  دـحأ  نم  هتعمـسام  هللا  تلق ال و  ۀـقیقد  نم  ۀلبنـسلاو  سمـشلا 
نمحرلادبع نم  کشلا  ۀقیقد  نوعبـسوأ  ۀقیقد  نوتـس  هبحاص  یلإ  امهنم  دحاو  لک  نیب  ام  لاق  طق  مجنم  نم  هتعمـسام  هللا  تلق ال و  ۀقیقد 

نع ام  ددـعو  اهنیمی  نع  ام  ددـعو  ۀـمجألا  طسو  یف  یتلا  ۀبـصقلا  فرع  هیلع  عقوو  لجرلا  هبـسحاذإ  باسحاذـه  نمحرلادـبع  ای  لاـق  مث 
ةدحاو ۀمجألا  بصق  نم  هیلع  یفختال  یتح  اهمامأام  ددعو  اهفلخام  ددعو  اهراسی 

976-37- تیاور -
یف هللا  دبع  یبأ  نب  دمحم  هاور  نممف  تاقثلا  نم  ۀلمج  تایاورلاو  لوصألاو  تافنـصملا  یف  انباحـصأ  نم  ثیدـحلااذه  يوردـق  لوقأ و  .
هلعل لصأ  باتک  یف  هتدـجو  نامثع  نب  دامح  نع  سلعف  وخأ  ییحی  نب  دـمحم  ۀـئام و  ثالثو  عست  ۀنـس  اهخیرات  ۀخـسن  یف  هتیأر  هیلاـمأ 

مولع لهأ  ۀحصب  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  یناثلا  ثیدحلا   . هتایح ةدم  یف  بتک 
هحفص 87] ] 

موجنلا
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موق اندنع  هللا ع  دبع  یبأل  تلق  لاق  مناغ  نب  دمحم  نع  هدانـسإب  ایؤرلا  ریـسفت  باتک  یف  ینیلکلا  بوقعی  نب  دمحم  یلإ  اندانـسإب  هانیورام 
هللا در  املف  نینمؤملا  ریمأ  یلع  نون و  نب  عشوی  یلع  سمـشلا  درت  نأ  لبق  احیحـص  کـلذ  ناـک  لاـقف ع  اـیؤرلا  نم  حـصأ  موجنلا  نولوقی 

ئطخم مهنمو  بیصم  مهنمف  موجنلا  ءاملع  لض  امهیلع  سمشلا  یلاعت 
331-105- تیاور -2-1- تیاور -

موجنلا ملع  لصأ  ۀحصب  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  ثلاثلا  ثیدحلا  .
نب لیمج  نع  ریمع  نبا  نع  میهاربا  نب  یلع  نع  یفاکلا  باتک  نم  ۀـضورلا  باتک  یف  ینیلکلا  بوقعی  نب  دـمحم  یلإ  اندانـسإب  هاـنیورام 

دنهلا یف  تیب  لهأ  برعلا و  نم  تیب  لهأ  الإ  اهملعیام  لاقف  موجنلا  ملع  نع  لئس  هنأ  هللا ع  دبع  یبأ  نع  هربخأ  نمع  حلاص 
255-171- تیاور -2-1- تیاور -

سیردإ ع یصو  دالوأ  دنهلاب  موجنلا  نوملعی  نیذلا  نأ  نیمجنملا  ءاملع  ضعب  ینثدحو 
تیب لهأ  الإ  اهملعیام  لاقف  موجنلا  ترکذ  لاق  هللا ع  دبع  یبأ  نع  هلصأ  باتک  نم  ریمع  یبأ  نب  دمحم  یلإ  اندانـسإب  ثیدحلااذه  انیورو 

برعلاب تیب  لهأ  دنهلاب و 
163-90- تیاور -2-1- تیاور -

تاـیاغلا و غلبأ  یلع  اـهملعیال  هلعل  برعلاـب  تیب  لـهأ  دـنهلاب و  تیب  لـهأ  ـالإ  اـهفرعیال  موجنلا  نأـب  ةدراوـلا  راـبخألا  موـهفم  نإ  لوـقأو 
انرکذدق اننأل  دنهلا  نم  تیب  لهأ  برعلا و  نم  تیب  لهأ  الإ  تالآو  ذاتـسأ  ریغب  اهملعیال  وأ  تاباصإلا  یف  ادبأ  ئطخیال  اکاردإ  اهکردیال 

نم موجنلا  ملع  اوفرع  مهنأ  نورکذـی  نیمجنملا  نم  اریثـک  نإ  تاـباصإ و  هل  لـصحتو  موجنلا  ماـکحأ  نم  اریثـک  ملعی  نم  دوـجو  رکذـنو 
یبنلا ع سیردإ 

هحفص 88] ] 
هنأ یلع  لیلد  موجنلاب  برعلا  نم  تیب  لهأ  ملعو  مهملع  نإف  لاح  لک  یلع  اهب و  نوملاع  مهنأ  رابخألا  تضتقا  نیذـلا  دـنهلا  لـهأ  نم  و 

ۀحصب مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  عبارلا  ثیدحلا   . مهلئاضف ۀلمج  نم  هنأل  عورـشمو  مهـصاصتخال  لیلج  هسفن  یف  حیحـص  ملع 
موجنلا ملع  لصأ 

نب یلع  نع  اعیمجدـمحم  نب  دـمحأ  یلع و  نب  دـمحأ  نع  اـضیأ  ۀـضورلا  باـتک  یف  ینیلکلا  بوـقعی  نب  دـمحم  نع  اندانـسإب  هاـنیورام 
لاق فافخلا  مشاه  نع  يدزألا  دامح  نع  یبلحلا  رمع  نب  دمحأ  نع  نمحرلادبع  نب  سنوی  نع  یطساولا  نب  دمحم  نع  یمثیملا  نیسحلا 

تذخأف لاق  مکدنع  کلفلا  نارود  فیک  لاق  ینم  موجنلا  یف  رصبأ  قارعلاب  تفلخام  تلقف  موجنلاب  كرـصب  فیک  هللا ع  دبع  وبأ  یل  لاق 
رهدلا نم  اموی  رودتال  نیدقرفلاو  يدجلاو  شعنلا  تانب  لاب  امف  لوقتام  یلع  رمألا  ناک  ول  لاقف  اذکه  تلق  اهتردأف و  یسأر  نم  یتوسنلق 

تلقف و اهئوض  یف  اءزج  ةرهزلا  نم  ۀنیکسلل  مک  لاقف  هرکذی  باسحلا  لهأ  نم  ادحأ  تعمـسال  هفرعأال و  ءیـش  هللا  اذه و  تلق  ۀلبقلا  یف 
رمقلا نم  ةرهزلل  مک  لاق  مث  نوبـسحتام  یلعف  هرـسأب  امجن  متطقـسأفأ  هللا  ناحبـس  لاقف  هرکذی  ادـحأ  تعمـسال  هتفرعام و  مجن  هللا  اذـه و 

نیرکسعلا لابام  لاق ع  مث  تقدص  لاق  اذه  فرعأام  تلق  اهئوض  یف  اءزج  رمقلل  مکف  لاق  هللا  الإ  هملعیال  ءیش  اذه  تلق  ءوضلا  یف  اءزج 
نیأف رخآلا  امهدحأ  مزهیف  نایقتلی  مث  رفظلاب  هبحاصلاذـه  بسحیو  رفظلاب  هبحاصلاذـه  بسحیف  بساحاذـه  یف  بساحاذـه و  یف  نایقتلی 

تناک
دراد همادا  -246- تیاور -2-1- تیاور -

هحفص 89] ] 
مهلک قلخلا  دیلاوم  ملع  نم  الإ  کلذ  ملعیال  نکلو  قح  باسحلا  لصأ  نإ  تقدص  لاق  کلذ  ملعأال  هللا  تلقف ال و  سوحنلا 

122- لبق زا  - تیاور -
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موجنلاب املاع  ناک  رزآ  نأ  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  سماخلا  ثیدحلا  .
نع ملاس  نب  ماشه  نع  ریمع  یبأ  نبا  نع  هیبأ  نع  میهاربا  نب  یلع  نع  ۀـضورلا  باتک  یف  ینیلکلا  بوقعی  نب  دـمحم  یلإ  اندانـسإب  انیور 

حبـصأف و موجنلا  یف  ۀلیل  رظنف  هرمأ  نع  الإ  ردصی  نکی  مل  دورمنل و  امجنم  ناک  میهاربا ع  ابأ  رزآ  نإ  لاق  هللا ع  دـبع  یبأ  نع  ریـصب  یبأ 
هب لمحی  یتح  الیلقالإ  ثبلیالف  هیدـی  یلع  انکاله  نوکی  انـضرأب  دـلوی  ادولوم  تیأر  لاق  وه  ام  لاق و  اـبجع  تیأر  دـقل  دورمنل  لوقی  وه 

صلخیال ۀـنیدملا  یف  اهلعجالإ  ةأرما  عدـی  مل  ءاسنلا و  نع  لاجرلا  بجحف  لاق  لاقف ال  ءاسنلا  هب  تلمح  له  لاق  کلذ و  نم  بجعتف  لاـق 
تافراع لباوقلا  نم  ءاسن  یلع  لسرأف  هدی  یلع  كالهلا  نوکی  يذلأ  هبحاص  هنأ  نظف  میهاربإب ع  تلمحف  هلهأ  یلع  رزآ  عقوو  اهلعب  اهیلإ 

ائیـش و اهنطب  یف  يرنام  نلقف  رهظلا  یف  اهنطب  یف  ام  لج  زع و  هللا  مزلأف  نطبلا  یف  هب  نملعالإ  محرلا  یف  ءیـش  نوکی  نامزلا ال  کـلذ  یف 
اهنم هیجنیس  هللا  نإ  ملعلا  نم  تؤی  مل  رانلاب و  قرحیس  هنأ  ملعلا  نم  یتوأ  امیف  ناک 

872-170- تیاور -2-1- تیاور -
میهاربا ةوبن  یلع  ۀلالد  موجنلل  نأ  یف  هانعم  انمدقدق  ثیدحلااذه  هرومأ و  ترج  فیکو  میهاربا  هلالج  لج  هللا  ظفح  فیک  رکذ  مث  لوقأ 

موجنلا ملع  ۀحص  نم  رزآل  ناک  ام  ۀحصب  موصعملا  قداصلا  نع  موجنلا  ملع  ۀحص  باب  یف  انهاه  هانرکذ  امنإو 
هحفص 90] ] 

یف ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  سداسلا  ثیدـحلا  . ۀـیاردلا یف  قدـصأو  هیوری  امیف  غلبأ  بوقعی  نب  دـمحم  نألو  ۀـیاورلا  قرط  فالتخالو 
موجنلا یف  هرکذام  ریبدتب  مولعلا 

نع ۀـیطع  نب  کلام  نع  بوبحم  نبا  نع  هیبأ  نع  میهاربا  نب  یلع  نع  ۀـضورلا  باتک  یف  ینیلکلا  بوقعی  نب  دـمحم  نع  اندانـسإب  انیور 
دراب بکوک  لحزو  راح  بکوک  خـیرملا  نإ  بویأابأ  ای  یل  لاقف  نانوکی  مم  دربلاو  رحلا  نع  هللا ع  دـبع  ابأ  تلأس  لاق  دـلاخ  نب  نامیلس 

رهـشأ ۀثالث  ۀجرد  لحز  طحنا  ۀجرد  خیرملا  عفترا  املک  کلذـک  نالازیالف  عیبرلا  یف  کلذ  لحز و  طحنا  عافترالا  یف  خـیرملا  أدـباذإف 
فیرخلا لوأو  فیـصلا  رخآ  یف  ناک  اذإف  رحلا  دتـشی  کلذلف  خـیرملا  قحلیف  طوبهلا  یف  لحز  یهتنیو  عافترالا  یف  خـیرملا  یهتنی  یتح 

یف خیرملا  یهتنی  یتح  ۀجرد  خیرملا  طحنا  ۀجرد  لحز  عفترا  املک  کلذـک  نالازیالف  طوبهلا  یف  خـیرملا  أدـبو  عافترالا  یف  لحز  أدـب 
اذـه طبهاذـه  عفترا  املکو  دربلا  دتـشی  کلذـلف  فیـصلا  رخآو  ءاتـشلا  ناوأ  یف  کلذ  لحز و  قحلیف  عافترالا  یف  لـحز  یهتنیو  طوبهلا 

نم لعفلا  کلذـف  راح  موی  ءاتـشلا  یف  ناک  اذإ  رمقلا و  نم  لعفلا  کلذـف  دراـب  موی  فیـصلا  یف  ناـک  اذإـف  اذـه  عفترااذـه  طـبه  اـملکو 
نیملاعلا بردبع  انأ  میلعلا و  زیزعلا  ریدقتب  لک  سمشلا و 

932-149- تیاور -2-1- تیاور -
موجنلا ملع  ۀحص  نم  هرکذ  امیف  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  عباسلا  ثیدحلا  .

باتک یف  اضیأ  ینیلکلا  بوقعی  نب  دمحم  یلإ  اندانسإب  انیور 
2-1- تیاور -
هحفص 91] ] 

لاق هللا ع  دبع  یبأ  نع  ینئادملا  هللا  دبع  وبأ  ینثدح  لاق  نامثع  نب  یلع  نب  نسحلا  نع  دایز  نب  لهـس  نع  انباحـصأ  نم  ةدع  لاق  ۀضورلا 
ءایـصوألاو و ءایبنألا  مجنوه  راح و  ءام  نم  تایراجلا  تسلا  موجنلا  رئاس  قلخو  دراب  ءام  نم  عباسلا  کـلفلا  یف  لـحز  قلخ  یلاـعت  هللا  نإ 

امجن یلاعت  هللا  قلخام  بشجلا و  لکأو  نبللا  دسوتو  بارتلا  شارتفاب  رمأیو  اهیف  دهزلاو  ایندـلا  نم  جورخلاب  رمأی  نینمؤملا ع  ریمأ  مجنوه 
هناحبس هنم  هیلإ  برقأ 

427-135- تیاور -
موجنلا ملع  نم  هرکذام  قیدصتب  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  نماثلا  ثیدحلا  .
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نع طابـسأ  نب  یلع  نع  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  انباحـصأ  نم  ةدـع  لاق  ۀـضورلا  باتک  یف  بوقعی  نب  دـمحم  یلإ  اندانـسإب  انیور 
ینسحلا ری  مل  برقعلا  یف  رمقلاو  جوزتوأ  رفاس  نم  لاق  هللا ع  دبع  یبأ  نع  هللا  دبع  نع  ناریخ  نب  میهاربا 

229-180- تیاور -2-1- تیاور -
موجنلا ملع  قیقحت  یف  هتداهشب  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  عساتلا  ثیدحلا  .

تلقف أ معن  لاق  یه  قحأ  موجنلا  نع  هللا ع  دبع  ابأ  تلأس  لاق  یمعثخلا  ییحی  نب  دمحم  نع  دایز  نب  دمحم  نع  میکح  نب  ۀیواعم  هاورام 
اهملعی نم  ضرألا  یف  معن  لاق  اهملعی  نم  ضرألا  یف  و 

189-76- تیاور -2-1- تیاور -
هلـصأ باتک  نع  میکح  نب  ۀـیواعم  نع  اندانـسإب  اـنیور  موجنلا  ملع  ۀحـص  یف  مولعلا  یف  ۀـجح  هلوق  نمع  هرکذـن  اـمیف  رـشاعلا  ثیدـحلا 

تیب لهأ  الإ  اهملعیام  موجن  ۀعبرأ  ءامسلا  یف  لاق  هللا ع  دبع  یبأ  نع  رخآانثدح 
دراد همادا  -158- تیاور -73-1- تیاور -

هحفص 92] ] 
مهباسح ماق  کلذلف  ادحاو  امجن  اهنم  نوفرعی  دنهلا  نم  تیب  لهأ  برعلا و  نم 

77- لبق زا  - تیاور -
قیتع ۀـقرولا  فصن  عطق  هبلاق  باتک  یف  تدـجو  موجنلا  ملعب  مولعلا  یف  ۀـجح  هلوق  نم  قیدـصت  نم  يور  اـمیف  رـشع  يداـحلا  ثیدـحلا  .

هظفلاذه ام  يروباشینلادمحم  نب  زیزعلادبع  نب  یلع  مساقلا  یبأ  فیلأت  هلئاضف ع  نمضتی  یلع ص  انالوم  ۀنازخب 
تنک  لاق  بلغت  نب  نابأ  نع  لضف  نب  میهاربا  ینثدح  لاق  دمحأ  نب  یلع 

لاقف دیعـسای  کب  ءاـجام  لاـق  مالـسلا و  هیلع  درف  هیلع  ملـسف  نمیلا  لـهأ  نم  لـجر  هیلإ  لـخد  ذإ  دـمحم ع  نب  رفعج  هللا  دـبع  یبأ  دـنع 
ریخال لاقف ع  بقلأ  تنک  اذهبو  كادف  تلعج  لجرلا  لاقف  ینزملا  دیعسای  تقدص  لاقف  هب  ینفرعی  نم  لقأام  یمأ و  هب  ینتمس  مسالااذه 

هل لاقف  کتعانـصام  ینزملا  دیعـسای  ِنامیِإلا  َدـَعب  ُقوُسُفلا  ُمسِالا  َسِئب  ِباقلَألِاب  اوَُزبانَت  ـال  َو  هباـتک  یف  لوقی  لـج  زع و  هللا  نإ  بقللا  یف 
کلأسأ انأف  هل  لاقف ع  موجنلاب  انم  ملعأ  ادـحأ  نمیلا  یف  ملعأال  موجنلا و  یف  رظنت  تیب  لهأ  نم  فورعم  لجر  انأ  كادـف  تلعج  لـجرلا 

لاق ۀـجرد  نم  ةرهزلا  ءوض  یلع  رمقلا  ءوضل  مک  ینربخأ  لاقف ع  ملعب  کبیجأ  انأف  كادـف  تلعج  موجنلا  نم  تئـشام  لس  ینامیلا  لاـقف 
لاق ۀـجرد  نم  يرتشملا  ءوض  یلع  ةرهزلا  ءوضل  مکف  لاق  يردأال  لاق  ۀـجرد  نم  خـیرملا  ءوض  یلع  ةرهزلا  ءوضل  مکف  لاـقف ع  يردأـال 

تعلطاذإ یتلا  موجنلا  مسا  امف  لاق ع  يردأال  لاق  ۀـجرد  نم  دراـطع  ءوض  یلع  يرتشملا  ءوضل  مکف  يردـتال  تقدـص  لاـقف ع  يردأـال 
تجاه

دراد همادا  -68- تیاور -2-1- تیاور -
هحفص 93] ] 

رقبلا تجاه  تعلطاذإ  یتلا  موجنلا  مسا  امف  لاق ع  يردأال  لاق  بالکلا  تجاه  تعلطاذإ  یتلا  موجنلا  مسا  امف  لاق ع  يردأـال  لاـق  لـبإلا 
مجنوه نینمؤملا و  ریمأ  مجن  هنإفاذه  لقتال  لاقف ع  سوحنلا  مجن  لاق  لحز  مکدنع  امف  يردتال  کلوق  یف  تقدـص  لاقف ع  يردأال  لاق 
هئوضب بقثی  هنإو  ۀعباسلا  ءامـسلا  یف  هعلطم  نإ  لاقف ع  بقاثلا  ینعمام  لاقف  هباتک  یف  یلاعت  هللا  هرکذ  يذـلأ  بقاثلا  مجنلاوه  ءایـصوألا و 

نإ كادـف  تلعج  معن  لاق  ءاملع  مکدـنع  له  نمیلا  لهأ  اخأای  بقاثلا  مجنلا  یلاـعت  هللا  هامـس  کـلذ  نمف  ایندـلا  ءامـسلا  یف  ریـصی  یتح 
ةدحاو ۀـعاس  یف  رثألا  وفقیو  ریطلا  رجزیل  مهملاع  نإ  لاق  مهملاع  ملع  نم  غلبام  لاقف ع و  مهملع  یف  سانلا  نم  دـحأک  اوسیل  اموق  نمیلاب 

ملاع نإ  لاقف ع  ۀـنیدملا  ملاع  نم  غلبام  كادـف  تلعج  لاق  نمیلا  ملاع  نم  ملعأ  ۀـنیدملا  ملاـع  نإ  لاـقف ع  دـجملا  بکارلل  رهـش  هریـسم 
لاق املاع  رـشع  ینثاو  ارحب  رـشع  ینثاو  ارب  رـشع  ینثا  سمـشلا  هریـسم  ملع  یلإ  ۀـظحللا  یف  یهتنیو  ریطلا  رجزیال  رثألا و  وفقیال  ۀـنیدملا 
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دیناسأب ثیدحلااذه  تیورو  جرخف  ینامیلا  لجرلا  ماق  مث  يردتال  تقدص  لاقف  ههنکام  يردیوأ  اذه  ملعی  ادـحأ  تننظام  كادـف  تلعج 
هلصأ باتک  نم  یمرضحلا  مساقلا  نب  هللا  دبع  باتک  نم  قداصلا ع  نع  بلغت  نب  نابأ  یلإ 

1142- لبق زا  - تیاور -
موجنلا ملعب  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نم  قیدصت  نم  يور  امیف  رشع  یناثلا  ثیدحلا   . يرخألا یلع  ةدایز  نیتیاورلا  يدحإ  یف  و 

نب دمحأ  نب  دمحم  فیلأت  ۀمکحلا  رداون  باتک  یف  تدجو 
2-1- تیاور -
هحفص 94] ] 

لاق موجنلل  کباسح  فیک  لهس  نب  نسحلل  نسحلا ص  وبأ  لاق  لاق  اضرلا ع  نع  هاور  ۀعیـشلا  ءاملع  نیب  ردقلا  لیلجوه  یمقلا و  هللا  دبع 
ۀجرد لضف  يرتشملا  رون  یلع  رمقلا  رونل  مکو  ۀجرد  لضف  رمقلا  رون  یلع  سمشلا  رونل  مک  هل  نسحلا ع  وبأ  لاقف  هتملعتالإ  ءیش  یقبام 

هرسیأاذه نإ  ءیش  كدی  یف  سیل  لاقف ع  يردأال  لاقف  ۀجرد  لضف  ةرهزلا  رون  یلع  يرتشملا  رونل  مکو 
360-75- تیاور -

دمحم نب  هللا  دبع  یبأ  حون و  نب  سابعلا  یبأ  ۀیاور  ص  اضرلا یسوم  نب  یلع  انالومل  يدنهلا  رضن  نب  حابـصلا  لئاسم  باتک  یف  تدجوو 
عامتجا رکذو  تلصلا  نب  نایرلا  نع  هیف  لصتملا  دانـسإلاب  امهتایح  یف  بتک  ناک  امبر  نآلا  انل  قیتع  باتک  لصأ  نم  یناوفـصلادمحأ  نب 

يدنهلا رضنلا  نب  حابصلا  روضحو  ءاملعلا  عیمج  یلع  اضرلا ع  ۀجح  روهظو  نومأملا  ةرضحب  ءاملعلا 
لوأ نأ  اورکذ  حیحـص  لصأ  یف  ملعوه  هظفلاذـه  ام  لاقف  موجنلا  ملع  نع  هلاؤس  اهنم  ةریثک  لئاسم  نع  هاـیإ  هلاؤسو  اـضرلا ع  انالومدـنع 

يذـلأ مجنملا  ثعب  یلاـعت  هللا  نإ  لاـقیو  یلاـعت  هللا  نـم  ملعلااذـه  لـصأو  ارهاـم  هـب  نـینرقلا  وذ  ناـک  سیردإ و  موـجنلا  یف  مـلکت  نـم 
مهنم الجر  ملعف  دنهلا  دلب  یتأف  کلذ  اولمکتـسی  ملف  لیوط  ثیدح  یف  مهملعف  مجعلا  دلب  یتأف  لجر  ةروص  یف  ضرألا  یلإ  يرتشملاوه 

اوباشف اهنم  قیقدـلا  نومجنملا  كردـی  ملف  یتش  بابـسأل  هب  اوصخو  ءایبنألا  ملع  نم  وه  موق  لاق  دـنهلاب و  موجنلا  ملع  راـص  كاـنه  نمف 
یلع انالوم  ظفل  رخآاذه  بذکلاب  قحلا 

هحفص 95] ] 
مهتداع ع  نإف  لاقیو  اورکذاهیف  هلوق  امأف  دابعلا  یلع  ۀجح  هلوق ع  دانسإلا و  ۀلیلجلا  ۀیاورلا  هذه  یف  یسوم ع  نب 

ثلاثلا ثیدحلا   . هللا ص لوسر  نع  يور  ةراتو  لوقی  یبأ  ناک  ةراتو  ةرات  مالکلااذه  وحن  نولوقی  ۀماعلا  نم  نیفلاخملا  يدـلو  ۀـیقتلادنع 
موجنلا باسح  ۀحصب  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نم  ةداهش  نم  يور  امیف  رشع 

انالوم لئالد  نم  هیف  امیف  عساتلا  ءزجلا  یف  لئالدلا  باتک  یف  ۀقثلا  ینامعنلارفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  هللا  دـبع  یبأ  یلإ  يدـیناسأب  هیورأ 
نب میهاربا  انثدح  لاق  نیطقی  نب  دیبع  نب  یـسوم  نب  دمحم  ینثدح  لاق  مامه  نب  دمحم  انثدـح  لاق  اضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  یبأ 

نومأملا و سلجم  یف  ناسارخب  نیتسائرلا  يذ  يدـی  نیب  اـفقاو  تنک  لاـق  نیملعلا  يذ  نبا  ینثدـح  لاـق  لـلطب  فورعملا  ینیطقیلادـمحم 
اضرلا لأس  نیتسائرلا  اذ  نإ  مث  اوفلتخاو  کلذ  یف  اوضاخف  رخآلا  لبق  قلخ  امهیأو  راهنلاو  لیللا  رکذ  يرجف  اضرلا ع  نسحلا  وبأ  هرضحدق 

ۀهج نم  الوأ  هدـیرأ  لاقف  کـباسح  نم  وأ  لـج  زع و  هللا  باـتک  نم  باوجلا  کـیطعأ  نأ  بحتأ  لاـقف ع  هیف  هدـنع  اـمعو  کـلذ  نع  ع 
یف يرتشملاو  نازیملا  یف  لحزف  لاق  معن  لاق  اهفرـش  یف  تناک  بکاوکلا  نإ  ناطرـسلا و  ایندـلا  علاط  نإ  نولوقت  متـسلأ  هل  لاقف  باسحلا 

معن و لاق  اراهنالإ  نوکی  اذه ال  لمحلاب و  ءامسلا  طسو  یف  سمشلاو  روثلا  یف  رمقلاو  توحلا  یف  ةرهزلاو  يدجلا  یف  خیرملاو  ناطرـسلا 
هلوق لاق ع  هللا  باتک  یف 

دراد همادا  -333- تیاور -2-1- تیاور -
هحفص 96] ] 
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هقبسی راهنلا  يأ  ِراهّنلا  ُِقباس  ُلیّللا  َال  َو  َرَمَقلا  َكِرُدت  نَأ  اَهل  ِیَغبَنی  ُسمّشلا  َال  لج  زع و 
107- لبق زا  - تیاور -

دمحم ثیدحل  دضاعم  رخآ  قیرط  نم  اضیأ  يور  موجنلا  باسح  قیدصت  نم  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  رـشع  عبارلا  ثیدحلا  .
میهاربا نب 

يذ لئاسم  نم  لاق و  ص  اضرلا اـنالوم  راـبخأ  یف  ةدـحاولا  باـتک  یف  الـضاف  اـملاع  ناـک  یمقلا و  روهمج  نبا  نع  دـیناسأ  ةدـعب  هاـنیور 
هللا قلخ  ضعب  لاق  لیللا و  لبق  راهنلا  هللا  قلخ  ضعب  لاقف  راهنلاو  لیللا  قلخ  یف  نومأملا  يدـی  نیب  اورکاذـت  سانلا  نأ  اضرلل ع  نیتسائرلا 
متئش نإف  ۀملظلا  لبق  ءایـضلا  قلخو  لیللا  لبق  راهنلا  قلخ  لج  زع و  هللا  نإ  لاقف  اضرلا ع  نسحلا  یبأ  یلإ  لاؤسلاب  اوعجرف  راهنلا  لبق  لیللا 

نأ تملع  دقف  موجنلا  نم  امأ  لاقف ع  اعیمج  نیتهجلا  نم  اندجوأ  نیتسائرلا  وذ  لاقف  نآرقلا  نم  متئـش  نإ  موجنلا و  نم  کلذ  مکتدـجوأ 
ِیَغبَنی ُسمّشلا  َال  هیف  یلاعت  هلوق  عمتساف  نآرقلا  نم  امأ  راهنلا و  فصن  یف  اهفرش  یف  سمشلاو  الإ  کلذ  نوکی  ناطرـسلا و ال  ملاعلا  علاط 

َنوُحَبسَی ٍکَلَف  ِیف  ّلُک  َو  ِراهّنلا  ُِقباس  ُلیّللا  َال  َو  َرَمَقلا  َكِرُدت  نَأ  اَهل 
761-108- تیاور -2-1- تیاور -

مث هظفلاذه  ام  موجنلا  ۀفص  یف  هل  ۀبطخ  یف  یلع ع  نب  نسحلا  انالوم  رابخأ  لئاوأ  یف  ةدحاولا  باتک  یف  یمقلا  روهمج  نبا  يورو  لوقأ 
دابعلا راصبأ  تذفنام  اهءوضال  ول  یتلا  ۀئیضملا  يراردلا  موجنلا  نم  اهسرح  نم  اهلعجو  اهـسدنح  یف  اهءوض  حیباصم  ءامـسلا  یف  يرجأ 

هسلاغمب ملظملا  لیللا  ملظ  یف 
دراد همادا  -129- تیاور -2-1- تیاور -

هحفص 97] ] 
لابقإلاو رابدإلاو  لاقتنالاو  لوحتلا  نم  ۀقیلخلا  جوحأامل  لبسلا  جاهنم  یلع  ۀلدأاهیف  لعجو  هسدانحب  مهلدملا 

112- لبق زا  - تیاور -
رابخألا نم  مهنع ع  انلقنامل  قفاوم  ماعاذه  و 

هلأسف لجر  هیلإ  ماق  ینودـقفت  نأ  لبق  ینولـس  لاق  ربنملا و  دعـصامل  نینمؤملا ص  ریمأ  نأ  هدانـسإب  یمقلا  روهمج  نبا  باتک  نم  لوقأ و 
ِراـهّنلا َۀَـیآ  اـنلَعَج  َو  ِلـیّللا  َۀَـیآ  اـنوَحَمَف  لوـقی  لـج  زع و  هللا  نأ  تعمـسام  ءاـیمع أ  نـع  لأـس  یمعأ  لاـقف  رمقلا  یف  يذـلأ  داوـسلا  نـع 

هملع نم  قبس  يذلاب  هحانج  رمأف  لیئاربج  یلاعت  رمأو  نیسمش  هشرع  رون  نم  قلخ  یلاعت  هللا  نإ  رمقلا  یف  هارت  يذلأ  داوسلا  وحملافًةَرِصبُم 
لاحترالاو روهدلاو  نینسلاو  روهشلاو  مایألاو  تاعاسلا  ددعو  رمقلاو  سمـشلاو  راهنلاو  لیللا  فالتخا  نم  نوکی  نأ  دارأامل  هتمظع  تلج 

کلذ هبشأام  اهجوز و  اهنع  یفوتملاو  ۀقلطملاو  لمحلا  مایأ  ةدعو  ریجألا  رجأو  نیدلا  لحمو  ةرمعلاو  جحلاو  رابدإلاو  لابقإلاو  لوزنلاو 
667-46- تیاور -2-1- تیاور -

ۀقثلا خیـشلا  نع  ۀعامج  دـیناسأب  انیور  موجنلا  ملع  قیدـصتب  هتداهـش  نم  مولعلا  یف  ۀـجح  هلوق  نمع  يور  امیف  رـشع  سماخلا  ثیدـحلا  .
نب هللا  دـبع  ساـبعلا  یبأ  فیلأـت  لئالدـلا  باـتک  نم  یناـثلا  ءزجلا  یف  هطخ  نم  هـتلقنو  يرئاـضغلا  هللا  دـبع  نـب  نیـسحلا  لـضافلا  هـیقفلا 

نییمقلا خیش  هنأ  نیفنصملا  ءامسأ  باتک  یف  یشاجنلا  لاق  ۀقث و  هنأ  تسرهفلا  یف  یـسوطلارفعج  وبأ  يدج  هیف  لاق  يذلأ  يریمحلارفعج 
هدانسإب مههجوو 

ۀبیعم یهو  ةذل  موجنلا  رظن  یف  یل  نإ  هللا ع  دبع  یبأل  تلق  لاق  يرباسلا  عایب  نع 
سانلا دنع 

دراد همادا  -26- تیاور -2-1- تیاور -
هحفص 98] ] 
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نم سمـشلا  یقـست  مک  لاقف  اهتددعو  معن  تلق  علاوطلا  دـعت  لاقف  ةذـلاهیف  یل  نإف  مثإاهیف  نکی  مل  نإ  کلذ و  تکرت  مثإاهیف  ناک  نإف 
حوللا نم  سمشلا  یقست  مکو  لاقف  اذه  تلق و ال  اهرون  نم  سمشلا  ةرهزلا  یقست  مکو  لاقف  طق  هعمـسأ  مل  ءیـش  اذه  تلق  رمقلا  اهرون 
موجنلا ملعی  سیل  لاق  مث  ۀمجألا  یف  ۀبصق  طسوأ  فرع  لجرلا  هملعاذإ  ءیـش  اذه  لاقف  طق  هعمـسأ  مل  ءیـش  اذه  تلق و  ارون  ظوفحملا 

دنهلا نم  تیب  لهأ  شیرق و  نم  تیب  لهأ  الإ 
423- لبق زا  - تیاور -

خیشلا یلإ  ۀعامج  دیناسأب  انیور  موجنلا  یف  رشع  يداحلا  ثیدحلا  ةدضاعمب  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  رشع  سداسلا  ثیدحلا 
انثدـح لاق  نیدـلجم  لصأ  نم  یناـثلا  ءزجلا  یف  لاـصخلا  باـتکب  هرکذ  اـمیف  هیلع  هللا  ناوضر  یمقلا  هیوباـب  نب  رفعج  یبأ  نأـشلا  میظعلا 

نع هریغو  هیبأ  نع  یقربلا  هللا  دـبع  یبأ  نب  دـمحأ  نع  يدابآدعـسلا  نیـسحلا  نب  یلع  ینثدـح  لاق  هیلع  هللا  ناوضر  لـکوتملا  نب  یـسوم 
تنک  لاق  بلغت  نب  نابأ  نع  لضفلا  نب  میهاربا  نع  یناعنصلا  نامیلس  نب  دمحم 

لقأام یمأ و  هب  ینتمس  مسالااذه  لجرلا  لاقف  دیعسای  کب  ابحرم  لاقف  هیلع  ملـسف  نمیلا  لهأ  نم  لجر  هیلع  لخد  ذإ  هللا ع  دبع  یبأ  دنع 
یف ریخال  هللا ع  دبع  وبأ  هل  لاقف  بقلأ  تنک  اذهبو  كادف  تلعج  لجرلا  لاقف  ینزملا  دیعـسای  تقدص  هللا  دـبع  وبأ  هل  لاقف  هب  ینفرعی  نم 

رظنن تیب  لهأ  انإ  كادف  تلعج  لاق  دیعسای  کتعانـصام  ِنامیِإلا  َدَعب  ُقوُسُفلا  ُمسِالا  َسِئب  ِباقلَألِاب  اوَُزبانَت  َو ال  لوقی  یلاعت  هللا  نإ  بقللا 
لاقف انم  موجنلاب  فرعأ  دحأ  نمیلاب  نکی  مل  موجنلا و  یف 

دراد همادا  -461- تیاور -95-1- تیاور -
هحفص 99] ] 

مکدنع لحز  امف  يردتال  کلوق  یف  تقدص  لاق  يردأال  ینامیلا  لاقف  ۀجرد  رمقلا  ءوض  یلع  دیزی  سمـشلا  ءوض  مک  هللا ع  دـبع  وبأ  هل 
لج زع و  هللا  لاق  يذلأ  بقاثلا  مجنلاوه  ءایـصوألا ع و  مجنوه  نینمؤملا ص و  ریمأ  مجن  هنإفاذه  لقتال  لاقف  سحن  مجن  لاقف  موجنلا  یف 
هللا هامـس  مث  نمف  ایندلا  ءامـسلا  یف  ءاضأ  یتح  هئوضب  بقث  هنإو  ۀعباسلا  ءامـسلا  یف  هعلطم  نإ  لاق  بقاثلا  ینعمام  ینامیلا  لاقف  هباتک  یف 

غلبیام لاقف ع و  مهملع  یف  سانلا  نم  دحأک  اوسیل  اموق  نمیلاب  نإ  كادف  تلعج  معن  لاق  ءاملع  مکدنعأ  نمیلا  اخأای  بقاثلا  مجنلا  یلاعت 
یهتنی ۀنیدملا  ملاع  نإ  لاقف ع  دجملا  بکارلل  رهـش  ةریـسم  ةدحاولا  ۀـعاسلا  یف  رثألا  وفقیو  ریطلا  رجزیل  مهملاع  نإ  لاق  مهملاع  ملع  نم 

ارحب رشع  ینثاو  ارب  رـشع  ینثاو  اجرب  رـشع  ینثا  عطقت  سمـشلا  ةریـسم  ةدحاولا  ۀظحللا  یف  ملعیو  ریطلا  رجزیال  رثألا و  یفقیال  ثیح  یلإ 
جرخو ماق  مث  لاق  ههنکام  يردیوأ  اذه  ملعی  ادحأ  نأ  تننظام  كادف  تلعج  ینامیلا  لاقف  املاع  رشع  ینثاو 

900- لبق زا  - تیاور -
موجنلا ملع  ۀحصب  قیدصتلا  یف  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  رشع  عباسلا  ثیدحلا  .

قحأ موجنلا  نع  هللا ع  دبع  ابأ  تلأس  لاق  هرکذ  مدـقملا  میکح  نب  ۀـیواعم  باتک  ریغ  نم  یمعثخلا  ییحی  نب  دـمحم  یلإ  اندانـسإب  هانیور 
اهملعی نم  ضرألا  یف  معن و  لاق  اهملعی  نم  ضرألا  یف  تلق و  معن  یل  لاق  یه 

211-95- تیاور -2-1- تیاور -
موجنلا ملع  ۀفرعم  قیدصتب  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  رشع  نماثلا  ثیدحلا  .

خیرات لمجتلا  باتک  همسا  قیتع  لصأ  یف  اندجو 
2-1- تیاور -
هحفص 100] ] 

موجنلا  ترکذ  لاق  ۀقث  هنأ  یشاجنلا  رکذدق  يرتخبلا و  نب  صفح  نع  دمحأ  وبأ  لاق  نیتئامو  نیثالثو  نامث  ۀنس  هتلباقم 
برعلا نم  تیب  لهأ  دنهلاب و  تیب  لهأ  الإ  اهملعیام  لاقف  هللا ع  دبع  یبأ  دنع 
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196-104- تیاور -
موجنلا ملع  یف  رظنلا  ۀحابإ  نم  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  رشع  عساتلا  ثیدحلا  .

اناک اندجو  انابأ  نأ  هللا ع  دـبع  یبأ  یلإ  ابتک  امهنأ  لهـس  یبأ  ینبا  نوراهو  دـمحم  نع  هرکذ  مدـقملا  لمجتلا  باتک  یف  هاندـجوام  وه  و 
معن بتکف  هیف  رظنلا  لحی  لهف  موجنلا  ملع  یف  نارظنی 

190-81- تیاور -2-1- تیاور -
موجنلا ملع  لیلحتب  يوتفلا  یف  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  نورشعلا  ثیدحلا  .

انبتک انکدق  مجنملا و  تخبون  دلو  نحن  هیلإ ع  انبتک  الاق  لهس  یبأ  ینبا  نوراهو  دمحم  نع  هرکذ  مدقملا  لمجتلا  باتک  یف  اضیأ  اندجو 
سمـشلاو موجنلا  هیف  کلفلا  نإ  لوقی  مهـضعبف  کلفلا  ۀفـص  یف  نوفلتخی  نومجنملاو  معن  تبتکف  موجنلا  ملع  یف  رظنلا  لحی  له  کیلإ 

نارود نإ  لوقی  مهـضعبو  رودتال  كرحتتال و  اهنإف  رمقلاو  سمـشلاو  موجنلاب  رودی  يذلأ  وه  ءامـسلا و  نودوه  ءامـسلاب و  قلعم  رمقلاو 
قرـشملا نم  ةادـغلا  نم  علطتو  ضرـألا  تحت  برغملا  یف  بیغتف  ضرـألا  تحت  کـلفلا  عم  رودـت  سمـشلا  نإ  ضرـألا و  تحت  کـلفلا 

دیحوتلا نم  جرخی  مل  ام  لحی  معن  بتکف ع 
540-81- تیاور -2-1- تیاور -

موجنلا نم  وحن  ریسفت  یف  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  نورشعلاو  يداحلا  ثیدحلا  .
ناک لاق  ّرِمَتسُم  ٍسَحن  ِموَی  لج  زع و  هلوق  یف  هللا ع  دبع  یبأ  نع  رمع  نب  نسحلا  نع  دمحم  وبأ  اضیأ  لمجتلا  باتک  نم 

دراد همادا  -74- تیاور -2-1- تیاور -
هحفص 101] ] 
لحزب اسوحنم  رمقلا 

21- لبق زا  - تیاور -
توربجلا کلام  هملعام  هنم  هملعو  توکلملا  یلع  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نم  عالطا  نم  انیور  امیف  نورشعلاو  یناثلا  ثیدحلا  .

عـست ثیداحأ  یف  لاقملا  یف  ۀقثلاوه  لاصخلا و  باتک  یف  هاور  امیف  هیلع  هللا  ناوضر  هیوباب  نب  دمحم  رفعج  یبأ  یلإ  دـیناسأ  ةدـعب  انیور 
ءایشأ ۀعست  یلاعت  كرابت و  هللا  یناطعأ  دقل  هللا  نینمؤملا ص و  ریمأ  لاق  لوقی  هتعمس  لاق  هللا ع  دبع  یبأ  یلإ  ثیدح  یف  هدانـسإب  لاصخ 

باطخلا لصفو  ایالبلاو  ایانملا  تملعو  باحـسلا  یل  يرجأو  بابـسألا  تملعو  لبـسلا  یل  تحتف  دقل  یبنلا ص  الخ  یلبق  ادحأ  اهطعی  مل 
مهنید ۀمألا  هذهل  هللا  لمکأ  یتیالوب  نإ  يدعب و  یتأیام  یلبق و  ناک  ام  ینع  باغ  امف  هلالج  لج  یبر  یل  نذأف  توکلملا  یف  ترظن  دقلو 

مالسإلا تیضرو  مهنید  مهل  تلمکأ  ینأ  مهربخأدمحم  ای  ص  دمحمل ۀیالولا  موی  هناحبس  لوقی  ذإ  مهمالـسإ  یـضرو  ۀمعنلا  مهیلع  متأو 
دمحلا هلف  یلع  هب  نم  یلاعت  هللا  نم  کلذ  لک  یتمعن  مهیلع  تممتأو  انید  مهل 

739-221- تیاور -2-1- تیاور -
لوقأ یتأیام  یضمام و  هنم  ملعی  توکلملا  یف  هرظن  نأ  هنم  دارملا  ناک  هظفلب و  ثیدحلا  رخآاذه 

هلالج لج  هللا  ناوضر  يربکعلتلا  یسوم  نب  نوراه  یلع  ةءورقم  ۀخسن  نم  هتلقنو  حلاص  نب  نامیلس  هیف  ةدایزو  ثیدحلااذه  ینعم  يورو 
لاق ِضرَألا  َو  ِتاوامّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاربِا  ِيُرن  َِکلذَک  َو  لج  زع و  هللا  لوق  یف  هللا ع  دبع  یبأ  نع  هظفلاذه  ام  لاق  هیلع 

دراد همادا  -176- تیاور -2-1- تیاور -
هحفص 102] ] 

لوسرب کلذ  عنصو  مهبساکم  یلع  سانلا  يری  ناک  هیلع و  ام  شرعلا و  يأر  یتح  عبسلا  نیضرألا  یف  عبسلا و  تاوامـسلا  یف  ام  هل  طشک 
هدعب نم  ۀمئألاب ع  کلذ  عنصو  هللا ص 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1242 

http://www.ghaemiyeh.com


168- لبق زا  - تیاور -
هذه یتحار  يرأامک  ضرألا  تاوامسلا و  یف  ام  يرأ  ینإ  لوقی  یلع ع  نب  دمحم  ناک  لاق  لضفم  نع  يوری  امشاه  تعمسو  مثیهلا  لاق 

131-76- تیاور -2-1- تیاور -
موجنلا ملع  ۀحص  یلع  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نم  جاجتحا  یف  نورشعلاو  ثلاثلا  ثیدحلا  .

لئالد باتک  نم  یناثلا  ءزجلا  یف  هیلع  هللا  ناوضر  یمامإلا  يربطلا  ریرج  نب  متـسر  نب  دـمحم  دیعـسلا  خیـشلا  نع  اندانـسإب  هانیورام  وه  و 
وبأ انثدح  الاق  يربکعلتلادمحأ  نب  یسوم  نب  نوراه  نب  دمحم  نیسحلا  وبأ  یبرحلا و  هللا  دبع  نب  نیسحلا  هللا  دبع  وبأ  ینربخأ  لاق  ۀمامإلا 

مشاه ینب  یلوم  يرقملا  موزخم  نب  دمحأ  نب  دمحم  نیـسحلا  وبأ  انثدح  لاق  هنع  هللا  یـضر  يربکعلتلادمحأ  نب  یـسوم  نب  نوراهدمحم 
نب سیق  نع  رذنملا  نب  دایز  نع  یفوکلا  حلاص  نب  یح  نب  یلع  نع  نمحرلادبع  نب  ییحیانثدح  لاق  يربلا  مساقلا  نب  دمحأ  انثدـح  لاق 

اریاسم ذئموی  تنکو  نئادملاب  انرصو  ناورهنلا  لهأ  دصق  املف  هوجولا  نم  هجو  یلإ  راساذإ  اریثک  نینمؤملا ص  ریمأ  ریاسأ  تنک  لاق  دعس 
نیقاهد نم  ناقهد  هاقلت  نمیف  ناـک  اـهلبقف و  هیلإ  ۀـیدهاهب  اوءاجدـق  نیذارب  مهعم  مهنیقاـهد  نم  نئادـملا  لـهأ  نم  موق  اـنیلإ  جرخ  ذإ  هل 

نینمؤملا ص ریمأب  رصب  املف  فلس  امیف  هلوق  یلإ  عجرتو  ینعی  امیف  هیأرب  مکحت  سرفلا  تناکو  لیفسرس  یعدی  نئادملا 
دراد همادا  -535- تیاور -2-1- تیاور -

هحفص 103] ] 
ءافتخالا مویلااذه  لثم  یف  میکحلا  مزلو  سوحنلا  باحصأ  دعسو  دوعـسلا  باحـصأ  سحنف  علاوطلا  موجنلا  تسحانت  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاق 

سیل نارینلا و  کجرب  نم  تدقتاو  نازیملا  جرب  یف  مارهب  هیف  فرشو  نالاتق  نابکوک  هیف  نرتقادق  تیمم  موی  اذه  کموی  نإ  سولجلاو و 
رخآ یف  ۀحرابلا  لزنام  يردتأ  رادـقألا  نم  رذـحملاو  رابخألاب  ئبنملا  ناقهدـلا  اهیأ  لاق  مث  نینمؤملا ص  ریمأ  مسبتف  ناکمب  برحلا  کل 

تایراجلا ریـسم  تنأ  نینمؤملا ص  ریمأ  هل  لاقف  امیوقتو  ابالرطـسأ  همک  نم  جرخأو  کلذ  رظنأس  لاـق  ناطرـسلا  لـح  مجن  يأ  نازیملا و 
لاق عماوجلاو  عباوتلا  نم  ةرهزلاام  عجارملاو و  علاطملا  نع  هدعابتو  دسألا  لوط  نع  ینربخأف  لاق  لاق ال  تاتباثلا  یلع  یـضقتفأ  لاق  لاق ال 
یف رجفلا  لیصحت  مکو  تارادملا  عاعـش  ردق  مکو  تارجفلا  یلإ  تاعاسلا  نیب  ام  يراردلا و  یلإ  يراوسلا  نیب  امف  لاق  کلذب  یل  ملعال 

تقرتحاو نیجام  جرب  بلغتو  نیصلا  یف  تیب  یلإ  تیب  نم  لقتنا  مویلا  کلملا  نأ  ناقهدای  تملع  له  لاق  کلذب  یل  ملعال  لاق  تاودغلا 
قیرطب مدجو  ۀلیإب  دوهیلا  نابر  دقفو  دـنهلا  قارم  مزهناو  حیـسلا  لمن  جاهو  سلدـنألا  نصح  مدـهتو  بیدنرـس  بج  حـفطو  جـنزلاب  رود 

نم اهبرغو  اهقرـش  اهثدحأ  يذـلأ  ام  ثداوحلا و  هذـهب  تنأ  ملاعفأ  ۀینیطنطـسقلا  تافارـش  تطقـسو  ۀـیرومع  بهار  یمعو  ۀـیمورب  مورلا 
تملع لهف  لاق  کلذب  یل  ملعال  لاق  سحنت  نم  سحنت  اهیأبو  بطقلا  یلعأ  یف  یضقت  بکاوکلا  يأبف  لاق  کلذب  یل  ملعال  لاق  کلفلا 

دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -
هحفص 104] ] 

ضایغلا یف  ضعبو  لاـبجلا  یف  ضعبو  رحبلا  یف  مهنمو  ربلا  یف  مهنم  اـملاع  نوعبـس  ملاـع  لـک  یف  اـملاع  نوعبـسو  ناـنثا  مویلا  دعـس  هنأ 
یف کل  ارانتساامل  لحزو  يرتشملا  نارتقا  یلع  تمکح  کنظأ  ناقهدای  لاق  کلذب  یل  ملعال  لاق  مهدعس  يذلأ  امف  نارمعلا  یف  ضعبو 
نم فلأ  فلأ  فالختـسا  یلع  لیلد  کلذ  رمقلا و  عیبرت  موجنب  همرج  لصتاف  راسدـق  رحـسلا و  یف  هقیرـشتو  خـیرملا  ؤلألت  رهظو  قسغلا 
لاق هنأ  لجرلا  نظ  کلذ  لاق  املف  ۀیواعمل  هرکسع  یف  سوساج  یلإ  راشأو  اذه  تومیو  مهلثم  تومیو  ۀلیللاو  مویلا  نودلوی  مهلک  رـشبلا 

ای یلب  لاق  ریوصتلا  ۀیاغ  یف  ریدقتلا  نیع  كرأ  مل  ناقهدلل أ  لاقف  هتقول  تامف  هردـص  یف  هسفن  ترـسکتو  هبلق  یف  ءیـش  هذـخأف  هوذـخ 
حدقنا هنأ  ۀحرابلا  تمعزام  بطقلا و  ۀئشان  نحن  امنإ  نویبرغال  نویقرشال و  ءالؤه  یبحـصو  ینأ  كربخمانأ  ناقهدای  لاقف  نینمؤملا  ریمأ 
اهدلوو اهبسحاف  صیع  ۀیـضق  هذه  ناقهدای  ینع  بهذ  هبهلف  يدنع  هءایـضو  هرون  نأل  یل  هعم  مکحی  نأ  بجی  ناک  دقف  نازیملا  جرب  نم 

مزهف نینمؤملا ص  ریمأ  یـضمو  ۀمجألا  هذه  یف  بصقلا  دوقع  یـصحت  کنأ  تملعل  کلذ  تملعول  راودألاو و  راوکألاب  املاع  تنک  نإ 
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ءامسلا نم  هتدام  ملعاذه  اننامز  لهأ  يدیأب  ملعلااذه  سیل  ناقهدلا  لاقف  رفظلاو  ۀمینغلاب  داعف  مهلتقو  ناورهنلا  لهأ 
1129- لبق زا  - تیاور -

لوطأوه لوألاریغ و  لیصفتو  دانسإب  نینمؤملا ص  ریمأ  عم  ناقهدلا  ثیدح  ۀیاور  یف  نورشعلاو  عبارلا  ثیدحلا 
2-1- تیاور -
هحفص 105] ] 

ترمـسو اهرـسج  عطقدق  ناورهنلا و  یلإ  اثارب  رهن  نم  نینمؤملا ص  ریمأ  لحرامل  لاق  ۀتابن  نب  غبـصألا  یلإ  لصتم  دانـسإب  هانیور  لمکأو 
ریمأ يأر  املف  ضکری  لجر  اذإـف  جراوخلا  لاـتق  یف  کشدـق  هباحـصأ  نم  لـجر  هعمو  ناروب  رـسج  یلإ  شیجلا  حرـسدق  لزنف و  اـهنفس 
تنأ یلع ع  هل  لاقف  نیبراه  اولو  اثارب  رهن  ۀحرابلا  کلوزن  جراوخلا  غلبامل  لاق  كارشبام  لاق و  نینمؤملا  ریمأ  ای  يرـشبلا  لاق  نینمؤملا ع 
يدـی یلع  لج  زع و  هللا  مهلتقی  یتح  تالیخنلاال  تالیثألا و  اوزاجتال  ناورهنلا و  اوربعام  هللا  تبذـک ال و  لاق  معن  لاـق  اولو  نیح  مهتیأر 
موجنلا باسح  یف  هیأرب  يدـتقی  لجر  هیلإ  لبقأ  ذإ  کلذـکوه  انیبف  ةرـشع  انم  لـتقیال  ةرـشع و  مهنم  وجنیـال  رودـقم  ردـقو  دوهعم  دـهع 

ریغ دابآدنـسلا و  خـیراتو  ۀـلباقملاو  ربجلاو  ۀـئزجتلاو  برـضلاو  باسحلاب  هتفرعمو  کلفلا  یف  بطقلا  میوقتو  عجارملاو  علاوطلاب  هتفرعمل 
نم اناقهد  لجرلا  ناک  هیلإ و  تدـصق  امع  نعجرتل  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاق  هیلع و  ملـسو  هسرف  نع  لزن  نینمؤملا ص  ریمأب  رـصب  املف  کلذ 
مزلف تاسحنلا  موجنلا  تدعاستو  تادعسلا  موجنلا  تسحانت  لاقف  راوس  لیفسرسای  مل  هل و  لاقف ع  راوس  لیفسرس  همساو  نئادملا  نیقاهد 

تسیلو نارینلاب  لحز  حدتقاو  نازیملا  هیف  فسکناو  ناجرب  هیف  بلغت  تیمم  موی  اذه  کمویو  دوعقلاو  ءافتخالا  مویلااذه  لثم  یف  میکحلا 
رظنأس لاق  ناطرسلا  جرب  ناک  يرجم  يأ  یف  نازیملا و  ۀصق  نع  ناقهدای  ینربخأ  هل  نینمؤملا ص  ریمأ  لاقف  ناکمب  کل  برحلا 

دراد همادا  -57- تیاور -
هحفص 106] ] 

تنأفأ لاق  لاق ال  تاـتباثلا  ریـسم  تنأ  ناـقهدای  هل  لاـق  نینمؤملا ع و  ریمأ  مسبتف  ابالرطـسأو  اـجیز  جرخأو  همک  یلع  هدـیب  برـضف  کـل 
لاق عماوجلاو  عباوتلا  نم  ةرهزلاام  عجارملاو و  علاطملا  نم  هل  ام  کلفلا و  نم  دسألا  ۀعاس  امف  ناقهدای  لاق  لاق ال  تاثداحلا  یلع  یـضقت 
مکو تاربدـملا  تاعاسلا  ردـق  مکو  تاکرحتملا  تاعاسلا  یه  امف  بطقلا  یلع  یـضقت  بکاوکلا  يأ  یلعف  لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  ملعأـال 
رخآ بلقناو  نیصلا  یف  تیب  بلقنا  ۀحرابلا  نإ  کملع  کل  حص  ناقهدای  لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  کلذب  یل  ملعال  لاق  تاردقملا  لیـصحت 
لمن جاهو  سلدـنألا  نصح  ضقناو  ۀـیقیرفإ  کلم  کلهو  بیدنرـس  بج  حـفطو  دـنهلا  راـنم  مطحتوأ  جـنزلا  رود  تقرتحاو  نیـسنامدب 

ربلا عابـس  تجاهو  ۀینیطنطـسقلا  تافرـش  تطقـسو  ۀیرومع  بهار  یمعو  ۀینیمرإب  يراصنلا  قیرطب  مذجو  ۀلیإب  دوهیلا  نابر  دـقفو  حیـسلا 
تبرطـضاو نیرـضحلا  یلإ  ناتیحلا  تجاهو  نیقلعلا  یلإ  شحولا  راطو  ۀلیفلا  عم  فرزلا  تقتلاو  جهارلل  ۀبونلا  لاجر  تعجرو  اهلهأ  یلع 

جرب يأ  سحنلا و  بحاص  دعـسأ  جرب  يأ  ۀـیبرغ و  مأ  ۀیقرـش  کـلفلا  نم  اهثدـحأام  ثداوحلا و  هذـهب  ملاـع  تنأـفأ  نیلقنـألاب  شوحولا 
ملاع فلأ  نوعبـس  ملاع  لک  یف  املاع  نوعبـس  هیف  دعـس  مویلا  نأ  کملع  کلد  لهف  لاق ع  کلذـب  یل  ملعال  لاق  دعـسلا  بحاص  سحنأ 

مهدعـسأ کلفلا  نم  يذـلأ  ام  انل  نبأـف  نارمعلاو  بارخلاو  ضاـیغلاو  لهـسلا  یف  مهنمو  لاـبجلا  یف  مهنمو  ربلا  یف  مهنمو  رحبلا  یف  مهنم 
کنظأف ناقهدای  لاق  نینمؤملا  ریمأ  ای  کلذب  یل  ملعال  لاقف 

1329- لبق زا  - تیاور -
هحفص 107] ] 

نم فلأ  ۀـئام  فالختـسا  کلذ  رمقلا و  مرجب  همرج  لصتاو  امهفراشدـق  قسغلا  یف  کل  اـحال  نیح  لـحزب  يرتشملا  نارتقا  یلع  تمکح 
دوعسم نب  دعس  یلإ  هدیب  راشأو  مهنماذه  ادغو و  ۀلیللا  نوتومی  مهلک  رشبلا  نم  فلأ  ۀئام  كالهتساو  دحاو  موی  یف  نودلوی  مهلک  رشبلا 

كرأ مل  هل أ  لاق ع  مث  هتقو  نم  تامو  هداؤف  یلع  ضبقفاذه  اوذخ  لوقی  ص  ایلع نأ  نظف  جراوخلل  اسوساج  هرکـسع  یف  ناک  یثراحلا و 
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یجرب یف  حدتقا  ۀحرابلا  نأ  تمعزام  امأف  کلفلا  مالعأو  بطقلا  ۀئشان  نحن  امنإ  نویبرغال  نویقرشال و  ءالؤه  یباحصأو  انأ  قیفوتلا  نیع 
تنک نإ  اهبـسحاف  ۀمیقع  ۀیـضق  هذهف  ینع  بهاذ  هبهلو  هقرحو  يدـنع  هرونو  هءایـض  نإف  یل  هب  مکحت  نأ  کیلع  بجی  ناک  دـقف  نارینلا 
تناک بصق  ۀمجأ  یلإ  راشأو  ۀمجألا  هذه  یف  ۀبصق  لک  ددع  تملعل  کلذ  تملعول  راودألاو و  راوکألاب  افراع  تنک  نإ  اهفرعاو  ابساح 

نینمؤملا ریمأ  ای  یلاعت  هللا  وه  اهکمهف و  ص  ادمحمو یـسیعو  یـسوم  میهاربا و  مهف  يذلأ  نإ  يالومای  لاق  ناقهدـلا و  دهـشتف  هنیمی  نع 
ۀعاطلا ضرتفملا  یصولاو  مامإلا  کنأو  هلوسرو  هدبع  ادمحم  نأ  هل و  کیرشال  هدحو  هللا  الإ  هلإال  نأ  دهشأ  انأف  كدی  دم  نیعدعب  رثأال 

1022-1- تیاور -
فیلأت ماوعلا  ناتسبو  مارکلا  ۀهزن  باتک  نم  هانلقن  موجنلا  ملع  ۀحصب  مولعلا  یف  ۀجح  هلوق  نمع  يور  امیف  نورـشعلاو  سماخلا  ثیدحلا  .

انفلکف ۀیمجعلاب  هطخ  باتکلااذه  يزارلا و  نیسحلا  نب  دمحم 
هحفص 108] ] 

هبرع نم  ظفلاذه  ام  هنم  یناثلا  دلجملا  رخاوأ  یف  رکذف  ۀیبرعلا  یلإ  هلقن  نم 
موجنلا و ملع  یلإ  ۀمطاف  ینبای  مکنوبسنی  سانلا  نإ  هل  لاق  رضح  املف  هرضحأ  نم  رفعج ع  نب  یـسوم  یلإ  ذفنأ  دیـشرلا  نوراه  نأ  يورو 

موجنلا رکذاذإ  اوتکـساف و  ردقلا  رکذاذإ  اوتکـساف و  یباحـصأ  رکذاذإ  لاق  هللا ص  لوسر  نإ  نولوقی  ۀماعلا  ءاهقفو  ةدیجاهب  مکتفرعم  نإ 
هل لاقف  اـهب  نیفراـع  اوناـک  مهتماـمإب  ۀعیـشلا  لوقت  یتلا  هتیرذو  هدـالوأو  موجنلا  ملعب  قئـالخلا  ملعأ  ناـک  یلع  نینمؤملا  ریمأ  اوتکـساف و 
لج زع و  هللا  اهحدمام  ۀحیحص  موجنلا  نأ  ولف ال  موجنلا  حدمدق  یلاعت  كرابت و  هللا  هیف و  نوعطم  هدانسإو  فیعض  ثیدحاذه  مظاکلا ع 
َنِم َنوُکَِیل  َو  ِضرَألا  َو  ِتاوامّـسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاربِا  ِيُرن  َِکلذَـک  َو  هلیلخ ع  میهاربا  یف  لج  زع و  هللا  لاـق  اـهب  نیملاـع  اوناـک  ءاـیبنألاو ع 

سیردإو ع میقس  ینإ  لاق  اهیف و ال  رظنام  موجنلاب  املاع  نکی  مل  ولفٌمیِقَس  ِّینإ  َلاقَف  ِموُّجنلا  ِیف  ًةَرظَن  َرَظَنَفرخآ  عضوم  یف  لاق  َنِیِنقوُملا و 
ٌمیِظَع و َنوُمَلعَت  َول  ٌمَسََقل  ُّهنِإ  َو  ِموُّجنلا  ِِعقاوَِمب  ُمِسقُأ  الَف  یلاعت  هلوق  یف  هباتکباهیف  مسقأدـق  لج  زع و  هللا  موجنلاب و  هنامز  لـهأ  ملعأ  ناـک 
یلاعت و هللا  رمأب  یه  راهنلاو  لیللا  یف  رهظی  يذـلأ  تارایـس و  عبـسو  اـجرب  رـشع  ینثا  کلذـب  ینعیًارمَأ  ِتاّربَدُـملاَفرخآ  عضومب  هلوق  یف 

ِمّجنلِاب َو  ٍتامالَع  َو  مهیف  یلاعت  هللا  لاق  نیذلا  ءایبنألا  ۀثروو  ءایصوألاو  ءایبنألا  ملعوه  موجنلا و  ملع  نم  فرـشأ  نوکی  نآرقلا ال  ملعدعب 
ام ملعلااذه و  فرعن  نحنو  َنوُدَتهَی  مُه 

دراد همادا  -9- تیاور -2-1- تیاور -
هحفص 109] ] 

هورهظتال  ملعلااذه  یسوم  ای  کیلع  هللااب  نوراه  لاقف  هرکنن 
ۀلأسم تیقب  نوراه  لاـق  مث  كدـج  مرح  یلإ  عجراو  ملعلااذـه  طـغو  هب  ماوعلا  سفنتو  مکنع  هوعیـشیال  یتح  ساـنلا  ماوعو  لاهجلادـنع 
کلبق تومأاـنأ  مأ  یلبق  تومت  تنأ  هللا ص  لوسر  نم  کـتبارق  قحبو  ربنملاو  ربقلا  قحب  لاـق  لـس  لاـق  اـهب  ینربخأ  کـیلع  هللااـب  يرخأ 
یتافوو بذکأال  تبذکام و  کلبق  تومأانأ  لاق  نامألا  کل  لاقف  كربخأ  یتح  ینمآ  یـسوم  هل  لاقف  موجنلا  ملع  نم  اذه  فرعت  کنإف 

مکنأو انؤامإو  اندـیبع  نیملـسملا  عیمج  نإ  نولوقت  مکنأ  ینوربخأ  لاق  لـس  لاـق  رجـضتال  اـهب و  ینربخت  ۀـلأسم  یل  تیقبدـق  لاـق  بیرق 
فیکف کلذـک  ناک  اذإ  کلذ و  لوقنانأ  اومعز  نیذـلا  بذـک  یـسوم  لاقف  ملـسمب  سیلف  انل  هلـصویال  قح و  هیلع  انل  نوکی  نم  نولوقت 

ۀیراجللو ینبای  هل  لوقنو  كولمملا  يرتشنو  مهعم  لکأنو  مهعم  دعقنو  مهقتعنو  يراوجو  ادیبع  يرتشن  نحنو  مهیلع  ءارـشلاو  عیبلا  حـصی 
هللا هللا  ةافولا  هترضحامل  یبنلا ص  لاق  دق  ءارـشلاو و  عیبلا  حصام  انؤامإو  اندیبع  مهنأ  ولف  یلاعت  هللا  یلإ  ابرقت  انعم  نولکأی  مهدعقنو  ۀینبای 

بذک هتعمـس  يذلأ  اذهف  مهقتعن  نحنف  ءامإلاو  دـیبعلا  نم  مککیلامم  اومرکأو  ةالـصلا  یلع  اوبظاو  ینعی  مکنامیأ  تکلمام  ةالـصلا و  یف 
مهاوعد اولمح  کلملا  ءالو  نونظی  لاهجلا  ءالؤهو  نیدلا  ءالو  ینعن  انل  قئالخلا  عیمج  ءالو  نأ  یعدن  نحن  نکلو  ۀلطاب  يوعدو  هلئاق  نم 

هنولصوی يذلأ  نیدلا و  ءالو  کلذب  ینعی  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  مخ  ریدغ  موی  یبنلا ص  لوقل  کلذ  یعدن  نحنو  کلذ  یلع 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1245 

http://www.ghaemiyeh.com


دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -
هحفص 110] ] 

انوعنم دـقف  هللا ص  لوسر  تومدـعب  نم  سمخلاو  مئانغلا  امأف  ریزنخلا  محلو  مدـلاو  ۀـتیملا  لثم  انیلع  مارح  وهف  ۀـقدصلاو  ةاکزلا  نم  اـنیلإ 
ۀـیده و ال دـحأ  انیلإ  ذـفنأ  نإف  کلملا  ءالوال  نیدـلا  ءالو  مهؤالو  انل  مه  نیذـلا  مدآ  ینب  يدـیأ  یف  ام  یلإ  نوجاتحم  هیلإ  نحنو  کـلذ 

کلذ ةاشلا و  دی  عارکلا  تلبقل  عارک  یلإ  يدهأول  ۀیرق و  مسا  عارکو  تبجأل  عارک  یلإ  تیعدول  یبنلا ص  لوقل  اهلبقن  ۀقدص  اهنإ  لوقی 
هجوتف فارـصنالا  یف  هل  نذأ  نوراه  نإ  مث  اهانلبق  ۀیده  تناک  نإف  اهانددرل  ةاکز  اهنأ  انملعو  ةاکز  انیلإ  اولمحول  ۀـمایقلا و  موی  یلإ  ۀـنس 

ص یفوتف مسلا  همعطأو  هذاعتساف  ءایشأ  هیلع  اولوقت  مث  ۀقرلا  یلإ 
595- لبق زا  - تیاور -

موجنلا ملع  میظعت  موصعملا  نع  يوری  نم  ةداهش  یف  نورشعلاو  سداسلا  ثیدحلا  .
لاق لاقف  ربخی  نأ  جرحتی  لجرلا  لعجف  موجنلا  باسح  نع  هلأس  الجر  نإ  لاق  عیمج  نب  دیلولا  یلإ  لصتم  دانسإب  قیتع  باتک  یف  تدجو 

هتملع ینأ  تددوو  هنع  سانلا  زجع  لوقی  سابع  نبا  تعمس  ۀمرکع 
192-61- تیاور -2-1- تیاور -

لصف

نم نیرـشعلاو  يداحلا  دلجملا  یف  راجنلا  نب  دـمحم  دادـغبب  نیثدـحملا  خیـش  نع  هتیورام  موجنلا  یف  سابع  نبا  نع  تیورو  تیأر  اممو 
ثعبف ربخیو  نهکتی  ایدوهی  الجر  انهاه  نإ  سابع  نبال  لیق  لاق  ۀمرکع  یلإ  هدانـسإبدارط  نب  یلع  ۀمجرت  یف  بیطخلا  خیرات  یلع  هلییذت 

لاق کتربخأ  تئـش  نإ  نکلو  هللا  الإ  هملعیالف  بیغلاامأ  لاق  بیغلاب  ربخت  کـنأ  ینغلب  يدوهیاـی  هل  لاـقف  هءاـجف  هیلإ  ساـبع  نب  هللا  دـبع 
باتکلا یلإ  فلتخی  نینس  رشع  هل  دلو  کل  لاق  تاه 

دراد همادا  -198- تیاور -174-1- تیاور -
هحفص 111] ] 

اذـه لاقف  كرـصب  بهذـی  یتح  ایندـلا  نم  جرختالف  تنأ  امأ  رـشاعلا و  موی  تومیو  باتکلا  نم  اـمومحم  ادـغ  یتأـی  هنإـف  لاـق  معن  لاـق 
تامو باتکلا  نم  امومحم  سابع  نبا  نبا  ءاجف  ۀـمرکع  لاق  ۀنـسلا  سأر  تومأ  لاق  کسفن  نع  ینربخأف  یـسفنو  ینبا  نع  هب  ینتربخأاـم 
سابع نبا  جرخام  مث  سمأ  تام  اولاقف  هلهأ  تیتأف  يدوهیلا  لعفام  رظنا  ۀـمرکعای  سابع  نبا  لاق  ۀنـسلا  سأر  ناک  اـملف  رـشاعلا  مویلا  یف 

هرصب بهذ  یتح  ایندلا  نم 
406- لبق زا  - تیاور -

لصف

یلإ مدآ  نم  ءایـصوألاو  ءایبنألا  باـتک  فلؤم  یلع  نب  دـمحم  رکذ  هیلع  ۀـجحلا  روهظدـعب  مجنملا  نیـسحلا ع  نب  یلع  اـنالوم  حدـم  یف 
فارع فئاق  مجنمانأ  لاق  لجرلا  نم  لاقف ع  هباحـصأ  هدنعو  نیـسحلا ع  نب  یلع  یتأ  الجر  نأ  يورو  هظفلاذه  ام  ثیدح  یف  يدهملا ع 
تئـش نإ  نکلو  هرکذأالف  لجرلا  امأ  لاق  وه  نم  لاق  ملاع  فالآ  ۀعبرأ  یف  انیلع  تلخد  ذنم  رمدق  لجر  یلع  کلدأ  له  لاق  مث  هیلإ  رظنف 
ریناند ۀـثالث  اهنم  ارانید  نیرـشع  ترخداو  اسیح  مویلااذـه  کتیب  یف  تلکأ  لاقف ع  ینربخأ  لاق  کتیب  یف  ترخداو  تلکأ  امب  کـتربخأ 

تبثأف نامیإلاب  کبلق  هللا  نحتما  قیدص  تنأ  هل و  لاقف ع  يوقتلا  ۀملکو  یلعألا  لثملاو  یمظعلا  ۀجحلا  کنأ  دهشأ  لجرلا  لاقف  ۀنزاو 
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646-161- تیاور -64-1- تیاور -
مون یف  ةریثکلا  تاهجلا  یلع  همون  یف  مئانلا  علطیامک  ملاوعلا  هذه  دهاشی  ارون  هللا  لعجدـق  هنأ  ملاع  فالآ  ۀـعبرأ  یف  رم  هلوق ع  لعل  تلق 

هسفن ع لجرلاب  ینع  هلعلو  ةدحاو  ۀعاس 
هحفص 112] ] 

مساقلا یبأ  فیلأت  راربألا  عیبر  باتک  یف  هتدجو  سانلا  نیب  روهـشم  رخآ  قیرطب  سابع  نبا  ثیدح  ۀیکزت  یف  نورـشعلاو  عباسلا  ثیدحلا 
جرحتی لجرلا  موجنلا و  ملع  نع  الجر  لأس  ۀمرکع  تیأر  عیمج  نب  دیلولا  هظفلاذـه  ام  لاق  لوألا  ءزجلا  یف  يرـشخمزلا  رمع  نب  دومحم 

هتملع ینأول  تددوو  هنع  سانلا  زجع  ملع  لوقی  سابع  نبا  تعمس  ۀمرکع  لاقف  هربخی  نأ 
338-201- تیاور -185-1- تیاور -

نم يرـشخمزلل  راربألا  عیبر  باتک  نم  موسرملا  ملعلا  نم  اهنأو  موجنلا  ملع  ۀحـص  یف  سابع  نبا  ۀـیاور  یف  نورـشعلاو  نماـثلا  ثیدـحلا  .
اضیأ لوألا  ءزجلا 

هظفلاذه ام  لاق  موجنلا  ملع  هرکذدنع 
هنسحأ تنک  ینتیلو  ةوبنلا  ملع  نم  ملع  هنأ  سابع  نبا  نع  و 

64-19- تیاور -2-1- تیاور -
لاق اضیأ  لوألا  ءزجلا  نم  راربألا  عیبر  باتک  نم  موجنلا  ملع  میظعت  نم  موصعملا  نع  هیورن  امیف  نورشعلاو  عساتلا  ثیدحلا  .

ۀیآلاِراهّنلا َو  ِلیّللا  ِفالِتخا  ِیف  ّنِإالت  مث  انیقیو  انامیإ  هب  دادزا  نآرقلا  ۀلمح  نم  موجنلا  ملع  نم  املع  سبتقا  نم  یلع ع  نع  و 
137-17- تیاور -2-1- تیاور -

ءزجلا نم  راربألا  عیبر  باـتک  نم  موجنلا و  ملع  ۀحـص  یف  موصعملا  نع  تاـیاورلا  یف  هتداـع  ترج  نمع  يور  اـمیف  نوثـالثلا  ثیدـحلا  .
لاق اضیأ  لوألا 

ةوبنلا مولع  نم  ملع  هنإف  موجنلا  ملع  یف  بیذکتلاو  مکایإ  نارهم  نب  نومیم  نع  و 
85-25- تیاور -2-1- تیاور -

نم لوألا  ءزجلا  یف  هاندجوام  وه  موجنلا و  ملعب  قلعتیام  ریذحت  یف  موصعملا  نع  يرشخمزلا  ۀیاور  یف  نوثالثلاو  يداحلا  ثیدحلا  .
هحفص 113] ] 

هظفلاذه ام  لاق  راربألا  عیبر 
برقعلا یف  رمقلا  ناک  اذإ  رهشلا و  قاحم  یف  جوزتیوأ  لجرلا  رفاسی  نأ  هرکی  یلع ع 

84-11- تیاور -2-1- تیاور -
دادغب خیرات  یف  بیطخلا  رکذو 

لجرلا جوزتی  نأ  هرکی  ناک  هنأ  یلع ع  نع  هیبأ  نع  ثرحلا  نب  میمت  یلإ  هدنسأ  اثیدح  يوحنلا  يرکـسعلا  نیـسحلا  نب  نسحلا  هرکذدنع 
برقعلاوأ رهشلا  قاحم  یف  رمقلا  ناک  اذإ  رفاسیوأ 

211-131- تیاور -2-1- تیاور -
دیکأت یف  نوثالثلاو  یناثلا  ثیدـحلا  . رهـشلا قاحم  یف  ۀـیهارک  هیف  ناک  اـم  برقعلا و  جرب  یف  رفـسلاو  جـیوزتلا  ۀـیهارک  انمدـقدق  لوقأ و 

قالخألا یف  لامکلاو  قابسلاب  هل  دوهشملا  نع  قاحملا  یف  رفسلا  ۀیهارک 
قاحم یف  کلذ  یل و  ةراجت  یف  جورخلا  دیرأ  ینإ  هل  لاق  الجر  نأ  يوریو  یلع ص  انالوم  نع  هاور  امیف  راربألا  عیبر  یف  يرشخمزلا  لاق 

جورخلاب رهشلا  لبقتسا  کتراجت  هللا  قحمی  نأ  دیرتأ  هل  لاقف ع  رهشلا 
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204-70- تیاور -2-1- تیاور -
عیبر یف  يرـشخمزلا  اهرکذام  مولعلا  لهأ  قیرطب  موجنلا  ملع  ۀحـص  یف  لیئارـسإ  ینب  ءاـملع  نع  ۀـیاور  یف  نوثـالثلاو  ثلاـثلا  ثیدـحلا  .

مهدالوأل امهنوملعیالف  بطلا  ملعو  موجنلا  ملع  نیملع  مولعلا  نم  نورتسی  نم  لیئارـسإ  ینب  ءاملع  نم  ناـک  هظفلاذـه و  اـم  لاـقف  راربـألا 
لک دیس  یبنلا  نأ  نمضتی  نوثالثلاو  عبارلا  ثیدحلا   . مهنید لحمضیف  مهنم  وندلاو  كولملا  ۀبحصل  اببس  نوکی  الئل  اهیلإ  كولملا  ۀجاحل 

راربألا عیبر  یف  يرشخمزلا  هرکذ  امم  موجنلا  ملع  یضتقمب  فیرشلا  هدلوم  رکذ  موصعم 
هحفص 114] ] 

نازیملاوأ ۀلبنسلا  ءایبنألا  دیلاوم  نأ  نیمجنملا  ضعب  لاق  لاقف 
كامسلاب تدلو  لاق ص  و 

28-13- تیاور -2-1- تیاور -
راقعال کلم و  هل  نکی  ملف  لحز  هعلاط  یناث  یف  ناکف  حمارلا  كامسلا  هنأ  موجنلا  لهأ  باسحو 

عبارلا بابلا 

هراشا

نب هللا  دـبع  هاورام  کلذ  نم  هیلع  ناسنإلا  دـلوم  لداذإ  رمعلا  یف  عوطقلا  ۀـلازإ  یف  مظاکلارفعج ص  نب  یـسوم  اـنالوم  نع  هرکذـن  اـمیف 
نب یلع  یلإ  قاحـسإ  نب  ۀلقـصم  بتک  قارعلا  نم  هتلقن  يذـلأ  وه  باـتکلا و  تلمح  لاـق  راـبخألا  لوصأ  نم  عیقاوتلا  باـتک  یف  تلـصلا 
یلع هلدی  نأ  هلأسی  نأ  بحأف  هسفن  یلع  فاخو  تقولا  کلذ  براقدق  اتقو و  هرمع  تقوو  هدالیم  بتک  مجنملا  نأ  اهیف  هملعی  ۀـعقررفعج 

نمحرلا هللا  مسب  هیلإ  بتکف  رفعج ع  نب  یـسوم  یلإ  اـهبتک  یتـلا  هتعقررفعج  نب  یلع  لـصوأف  لـج  زع و  هللا  یلإ  هـب  برقتی  هـلمعی  لـمع 
انتعاط یف  انم و  هلاح  ملعت  تنأ  هللا  ناحبـس  کتمئال  ضعب  یلإ  ینجرخأام  یلإ  هللا  ینباـصأف و  نـالف  ۀـعقر  تأرق  کـب  هللا  ینعتم  میحرلا 

ضعبب رمألا  لبقتسیل  انیلإ  ربخلا  لقن  نم  کعنم  امف  انرومأو 
110-1- تیاور -

هحفص 115] ] 
هذه بستحیو  هبطخ  لهسیو  هعوقو  فخی  رمألا  ناکف  هسفن  نم  ائیش  رکنأوأ  هیبأ  نس  غلبوأ  همانم  یف  ایؤر  يأر  هنأ  تلقنول  یتح  ۀلوهسلا 

رومألا
عاتمإلا هلأسیو  اریثک  هللا  دـمحیلف  ملعتام  یلع  هیلع  اندامتعاو  هریغ  انل  حلـصی  دـحأ  سیل  نأب  ظفللا  یف  هرکذـت  سمألاب  لج  زع و  هللا  دـنع 

امویو امویوأ  موی  لک  مایـصلا  نم  هیلع  ردـقی  امب  هب  هللا  انعجفال  انالف  رم  هترفغمو  هتمحرب  انوع  ناوعألا  نسحأو  یلوملا  حلـصأام  هتمعنب و 
ةالص یف  هسفن  لمعتسی  مث  يرجیام  ۀبسنلا و  هیلع  هکرحیام  انیکسم و  نیتس  یلع  ۀقدص  نم  نیمویوأ  موی  لک  یلخیال  رهـشلا و  یف  هثلثوأ 
اهنم رافغتـسالاو  هبونذـب  تونقلا  یف  فارتعالاو  یلاـعت  هللا  رکذو  نآرقلا  ةءارقو  رافغتـسالا  یف  کلذـکو  ادـیدش  الامعتـسا  راـهنلاو  لـیللا 

وجرنفاهیف ریخلا  رشنیو  همحر  لصیو  قحلا  داقتعا  یف  هتین  صلخیو  هبونذ  نم  اهیمـسی  ءایـشأ  نع  ۀبوتلاو  قتعلاو  ۀقدصلا  یف  اباوبأ  لعجیو 
دیزی نأ  وجرأانأ  فصأام و  قوف  هرمأ  ینءاس  هللا  دـقلف و  هایإ  اندـمحو  اناضر  نم  یلاعت  هللا  بهوام  انم و  هناـکمل  لـج  زع و  هللا  هعفنی  نأ 

نب هللا  دــبعل  تاـعیقوتلا  باـتک  یف  ثیدــحلااذه  تیأردــق  دــمحلاو هللا و  بـیغلا  یلع  هـعلطأ  اــمیف  مـجنملا  لوـق  لــطبیو  هرمع  یف  هللا 
مظاکلا ع یلإ  هدانسإب  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  هاوردق  هللا و  همحر  يریمحلارفعج 

1149-1006- تیاور -
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مظاکلا ص انالوم  ناـک  اـم  ـالاحم  موجنلا  ملعب  لوقلا  ناـک  ولف  سواطلادـمحم  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  مساـقلاوبأ  لوقی 
عطقلا بحاص  لامعتسا  یف  رمألا  غلب  ناک  هیلإ و ال  راشأ  امب  هلاوز  ریبدتب  متهادق 

هحفص 116] ] 
راطخألا هب  عفدی  امم  ۀقدصلاو  قتعلاو  رافغتسالا  ةرثکو  راجیتسالا  ةالص  یف  هسفن 

لصف

انایإو هللا  كدیأ  خألا  اهیأ  ملعاو  هظفلاذه  ام  لاقف  موجنلا  ملع  دئاوف  لضف  یف  هنم  لوألا  دـلجملا  یف  افـصلا  ناوخإ  باتک  فنـصم  رکذو 
نوکی ام  ناسنإلا  ملعاذإ  هنإف  مایأدـعب  نم  نئاـکلاو  لبقتـسملا  ثداـحلا  یف  نوکی  اـمیف  ةریثک  دـئاوف  موجنلا  ملع  ۀـفرعم  یف  نأ  هنم  حورب 
عمجب ءاتـشلا  درب  عفدـل  سانلا  رئاس  دعتـسیامک  هل  دعتـسیو  هنم  زرحتی  نکلو  هنوک  عنمی  نأـبال  هضعبوأ  هسفن  نع  هعفدـی  نأ  ذـئنیح  هنکمأ 
رومألا هذـه  لکاشام  فواخمللو و  اهنم  فرـصلاب  نیعلا  فوخلو  راخدالاو  تالغلا  ذاختاب  ءالغللو  نکامألا  ذاختاب  فیـصلا  رحلو  راثدـلا 

لبق اهوعفدـی  نأ  مهنکمأ  اهنوک  لبق  ثداوحلا  سانلا  ملع  یتم  هنأ  وه  رخآءیـش و  و  مهیلع .  هللا  بتکام  ـالإ  مهبیـصیال  مهنأـب  مهملع  عم 
مهنع عفدی  نأ  یلاعت  هللا  نم  لاؤسلاو  روذـنلاو  ضئارفلاو  ةالـصلاو  موصلابو  هیلإ  ۀـبانإلاب  ۀـبوتلاو  یلاعت  هللا  یلإ  عرـضتلاو  ءاعدـلاب  اهلوزن 

رومألا نم  هنوفاخیام  فرصیو  روذحملا 
830-1- تیاور -

لصف

یعـضاو ضارغأ  تنیبتو  ۀیعرـشلا  ننـسلا  تلمأتو  ۀـیهلإلا  سیماونلا  رارـسأ  ترظناذإ  کنأ  هنم  حورب  انایإو  هللا  كدـیأ  خـألا  اـهیأ  ملعاو 
اهایاصوب اولمعاو  ةاروتلا  عئارش  اوظفحا  لاقف  لیئارسإ  ینب  یصوأ  نارمع ع  نب  یـسوم  نأ  کلذ  کل و  ترکذ  يذلأ  اذه  ناک  سیماونلا 

مکدالب بصخیو  مکراعسأ  صخریو  مکءاعد  بیجتسی  هللا  نإف 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 117] ] 
هوعداو اولـصو  اورفغتـساو  هللا  یلإ  اوبوتف  مایألا  بئاصمو  رهدلا  ثداوح  متفخ  یتمو  مکءادـعأ  مکنع  فکیو  مکدالوأو  مکلاومأ  رثکیو 
ماـیألا ثداوحو  اـهبئاصمو  ایندـلا  نحم  نم  نوـکی  اـم  رـش  مکنع  فـشکیو  نورذـحتام  رـش  مکنع  عفدـیو  نوفاـختام  مکنع  فرـصی  نأ 

هتمأل ص  دمحم اندیس  ۀیصوو  هتباحصل  یسیع ع  ۀیصو  تناک  لاونملااذه  یلع  اهبکاونو و 
330- لبق زا  - تیاور -

لصف

نب دمحم  ۀقثلا  خیشلا  هرکذام  کلذ  نمف  رابملاو  ۀقدصلاب  لوزی  رامعألا  یف  توملاب  عطقلا  نأ  راهطألا  ۀمئألا  نع  دیناسأ  ةدعب  انیوردق  و 
ءوسلا ۀتیم  عفدت  ۀقدصلا  هللا ص  لوسر  لاق  لاق  هللا ع  دبع  یبأ  یلإ  هللا  همحر  هدانسإب  یفاکلا  باتک  یف  ینیلکلا  بوقعی 

259-235- تیاور -103-1- تیاور -
ءوسلا ۀتیم  ناعفدیو  رمعلا  یف  نادیزیو  رقفلا  نایفنی  ۀقدصلاو  ربلا  لاق  رقابلارفعج ع  یبأ  یلإ  هدانسإب  یفاکلا  یف  اضیأ  هرکذام 

130-65- تیاور -2-1- تیاور -
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ماسلا امنإ  ماسلا  هیلع  هباحـصأ  لاقف  کیلعو  هل  لاقف  مکیلع  ماسلا  هل  لاقف  ص  یبنلاب يدوهی  رم  لاق  قداصلا ع  یلإ  هدانـسإب  اضیأ  هرکذام 
اریثک ابطح  بطحف  يدوهیلا  بهذـف  لاق  هلتقیف  هافق  یف  دوسأ  هبقعی  يدوهیلااذـه  نإ  لاق  مث  هیلع  هتددر  کلذـکو  یبنلا ص  لاقف  توملا 

ءیش يأ  يدوهیای  لاقف  ضاع  دوسأ  هیف  اذإف  هعضوف  هعض  هللا ص  لوسر  هل  لاقف  فرصنا  نأ  ثبلی  مل  مث  هلمتحاو 
دراد همادا  -45- تیاور -2-1- تیاور -

هحفص 118] ] 
دحاوب نیکـسم  یلع  تقدـصتو  ادـحاو  تلکأ  ناصرق  یعم  ناک  هب و  تئجو  هتلمتحاو  هتبطتحا  یبطح  المعالإ  تلمعام  لاـق  مویلا  تلمع 

ناسنإلا نع  ءوسلا  ۀتیم  عفدت  ۀقدصلا  نأ  کنع  هللا  عفداهب  هللا ص  لوسر  لاقف 
204- لبق زا  - تیاور -

هل نکی  مل  لیئارـسإ و  ینب  نم  لجر  ناک  لاق  هنأ  نسحلا ع  یبأ  نع  هدانـسإب  هیلإ  راشملا  هباتک  یف  اضیأ  بوقعی  نب  دـمحم  نع  هاـنیورام 
لاقف همعطأف  هاعدو  همحرف  فیعض  ریبک  خیش  یلإ  رظن  هسرع  ۀلیل  ناک  املف  مالغلا  ثکمف  هسرع  ۀلیل  تومی  هنإ  هل  لیقف  مالغ  هل  دلوف  دلو 
ایحأ هللا  نإ  هل  لاقف  مونلا  یف  يرخأ  ةرم  هاتأ  مث  هربخأف  هلأسف  عنـصام  کنبا  لس  هل  لاقف  مونلا  یف  تآ  هاـبأ  یتأـف  هللا  كاـیحأ  ینتییحأ  هل 

خیشلا عم  عنص  امب  کنبا 
443-97- تیاور -2-1- تیاور -

تنب نإ  هل  لیقف  مهنع  لأسف  نیـسرعم  موقب  رم  یـسیع ع  نإ  لاق  ءایبنألا  صـصق  باتک  یف  هللا  همحر  يدـنوارلا  هللا  ۀـبه  نب  دیعـس  هرکذام 
اهجوز هیلإ  جرخف  اهراد  یلإ  سانلاب  ءاجف  ۀـیح  اهنإ  هل  لیق  دـغلا  نم  ناک  املف  مهتلیل  نم  ۀـتیم  مهتبحاص  نإ  لاقف  نالف  یلإ  يدـهت  نـالف 

مث فتهف  انتلیل  ءاج  هنأ  ائیـش و  هلینأف  ۀعمج  ۀـلیل  لک  ینیتأی  ناک  الئاس  نأ  الإ  ائیـش  تلعفام  تلاقف  ۀـحرابلا  تلعفام  کتجوز  لس  لاقف ع 
هتلنأو ةرکنتم  تمقف  اعایج  ۀلیللا  نوقبی  یلایعو  یتوص  عمسیال  نأ  یلع  زع  لاق 

دراد همادا  -78- تیاور -2-1- تیاور -
هحفص 119] ] 

کنع فرص  تعنص  امب  اهل  لاقف  هبنذ  یلع  ضاع  یعفأ  اهشارفباذإف  تحنتف  کسلجم  نع  یحنت  یـسیع ع  لاقف  یـضم  امیف  هلینأ  تنکام 
اذه

129- لبق زا  - تیاور -
رسیمای هللا ع  دبع  وبأ  یل  لاق  لاق  رـسیم  یلإ  هدانـسإب  قداصلا ع  لئالد  یف  لئالدلا  باتک  یف  يریمحلارفعج  نب  هللا  دبع  سابعلاوبأ  هاورام 

کتبارق كربو  کمحر  کتلصب  یلاعت  هللا  هرخؤیو  ةرمریغ  کلجأ  رضحدق 
210-110- تیاور -2-1- تیاور -

لصف

نوکت  تاماقم  ةدع  ءالبلاو  ءاخرلا  یف  تاوعدلا  نم  رکاذ  انأف  ءاعدلاب  ءاضقلاو  ءالبلا  عفدامأ  و 
ِلآ نِم  ُثِرَی  َو  ُِیِنثَری  اِّیلَو  َکنَُدل  نِم  ِیل  بَهَف  ایرکز ع  ءاعد  ءاجرلاو  ءاخرلا  یف  ءایبنألا ع  ماقم  اهنم  تاداهشلا  مظعأ  نم  ملـسم  لک  دنع 

ءایبنألا ءاعد  اهنمو  اّیِمَس  ُلبَق  نِم  َُهل  لَعَجن  َمل  ییحَی  ُهُمسا  ٍمالُِغب  َكُرّشَُبن  ّانِإ  اّیِرَکَز  ای  هلالج  لج  لاقف  اّیِضَر  َّبر  ُهلَعجا  َو  َبوُقعَی 
مُهَعَم مُهَلثِم  َو  ُهَلهَأ  ُهانیَتآ  َو  ّرُض  نِم  ِِهب  ام  انفَشَکَف  هلالج  لج  لاقف  َنیِمِحاّرلا  ُمَحرَأ  َتنَأ  َو  ّرّضلا  َِیّنَسمینإ  بر  بویأ ع  ءاعد  ءالتبالادنع 

ءایبنألا ءاعد  اهنمو  َنیِِدباعِلل  يرکِذ  َو  انِدنِع  نِم  ًۀَمحَر 
ءایبنألا ءاعد  اهنمو  ٍرِمَهنُم  ٍءاِمب  ِءامّـسلا  َباوبَأ  انحَتَفَف  هلالج  لج  هللا  هباجأف  رـصتناف  بولغم  ینإ  بر  حون ع  ءاعد  ءادـعألا  یلع  رـصنلادنع 
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َو ّمَغلا  َنِم  ُهانیَّجن  َو  هلالج  لج  لاقف  َنیِِملاّظلا  َنِم  ُتنُک  ِّینإ  َکَناحبُـس  َتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  سنوی ع ال  ءاعد  ةایحلا  یلع  یـضقیام  هب  نوفاخی  امیف 
ِموَقلا یَلَع  انرُـصنا  َو  انَمادـقَأ  ّتبَث  َو  ًاربَص  انیَلَع  غِرفَأ  اّنبَرءاعدـلا  یف  تولاط  باحـصأک  ءاـیلوألا  تاـماقم  اـهنمو  َنِینِمؤُملا  ِیُجنن  َِکلذَـک 

َنیِِرفاکلا
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 120] ] 
ئّیَه َو  ًۀَمحَر  َکنُدـَل  نِم  اِنتآ  اّنبَراولاقف  اوعد  نیح  فهکلا  باحـصأ  ءاعد  اهنمو  َتُولاج  ُدُواد  َلَتَق  َو  ِهّللا  ِنذِِإب  مُهُومَزَهَف  هلالج  لج  لاقف 
ةأرما ءاعدک  ءاعدلا  یف  ءاسنلا  تاماقم  اهنمو  مُهانثََعب  ُّمث  ًادَدَع  َنِینِـس  ِفهَکلا  ِیف  مِِهناذآ  یَلَع  انبَرَـضَف  هلالج  لج  لاقف  ًادَشَر  انِرمَأ  نِم  اَنل 
ۀباـجإ ثیداـحألا  یف  يورفَنیِِملاّـظلا  ِموَقلا  َنِم  ِیّنَجن  َو  ِِهلَمَع  َو  َنوَـعِرف  نِم  ِیّنَجن  َو  ِۀـّنَجلا  ِیف  ًاـتَیب  َكَدـنِع  ِیل  ِنبا  َّبر  َتلاـق  ذِإ  نوـعرف 

هللا اوعدف  اورطمی  مل  ۀنـس  نیرـشع  اوقبف  ثیغلا  مهنع  سبحی  نأ  مهیلع  اعد  هنإف  سیردإ ع  موقک  ءاعدلا  یف  ةاصعلا  تاماقم  اهنمو  اهلاؤس 
مهلامآ مهتغلبو  مهیبن  یلع  رهاظلا  یف  سکعو  مهمحرف  یلاعت  هللا  اوعدـف  مهیلع  اـعد  هنإـف  سنوی ع  موقکو  مهلاؤس  باـجأف  هلـالج  لـج 

وَلَف هناحبس  لاق  مهبورک  تلازل  هوعدول  مهنأ  هنم  دارملا  لعل  رکذو  باتکلا  یف  هلالج  لج  هللا  مهنیب  دقف  باذعلا  یف  نوکلاهلا  ممألا  اهنمو 
نیرظنملا نم  ینلعجا  لاق  ذإ  سیلبإ  هرابکتساو  هرارصإ  لاح  یف  ةانجلا  مظعأ  ءاعد  اهنمو  مُُهبُوُلق  تَسَق  نِکل  َو  اوُعّرَضَت  انُسَأب  مُهَءاج  ذِإ  ال 

ءالبلل عفاد  ءاعدلا  نأ  ۀهبش  تیقب  لهف  لوقِأمُولعَملا  ِتقَولا  ِموَی  یلِإ  َنیِرَظنُملا  َنِم  َّکنِإَف  هلوقب  هلالج  لج  هللا  هباجأف 
ءالقعلادنع

1147- لبق زا  - تیاور -
هحفص 121] ] 

موسوملا هدلوم  لوحوأ  ۀعیشلا  نم  موجنلاب  املاع  ناک  نمم  هرکذن  امیف  سماخلا  بابلا 

هراشا

یف مهل  تافنـصم  ةدع  یلع  تفقوو  بابلااذه  یف  ءاملع  اوناک  ۀعیـشلا  نایعأ  مهو  تخبون  ینب  نم  ۀـعامج  نأ  باتکلا  یف  مدـقتدق  لوقأ 
فنـصو مولعلا  کلت  یف  ةودـقو  موجنلا  ملعب  افراع  یتخبونلادـمحم  وبأ  یـسوم  نب  نسحلا  ناک  تاثداحلا و  یلع  تـالالد  اـهنأو  موجنلا 

ةدایز یلإ  جاتحی  عضوم  نم  هیف  ام  دمحم و  یبأ  باتک  یلع  تفقودـق  نیمجنملا و  یلع  درامل  یئابجلا  یلع  یبأ  یلع  هیف  كردتـسا  اباتک 
لبق هنامز  یف  هئارظن  یلع  زربملا  انخیش  یتخبونلادمحم  وبأ  یسوم  نب  نسحلا  لاقف  ۀعیشلا  یفنـصم  تسرهف  یف  یـشاجنلا  هرکذدق  نیبت و 

تأرق ةریثک  مولع  یلع  يوتحی  نسح  ریبک  باتک  تانایدـلاو  ءارآلا  باتک  اهنم  ةریثک  بتک  لئاوألا  بهذـم  یلع  هل  اهدـعبو  ۀـئام  ثـالثلا 
ملعب هیف  هتفرعم  یلع  تفقوو  نآلا  اندنع  تانایدلاو  ءارآلا  یمـسملا  باتکلااذـه  نإ  لوقأ  هللا  همحر  هللا  دـبع  یبأ  انخیـش  یلع  باتکلااذـه 

لاق نیمجنملا و  یلع  هدر  یف  یئابجلا  یلع  یبأ  یلع  درلا  باتک  هبتک  یف  یـشاجنلا  رکذ  مث  نایدألا  لهأ  یلع  هدرام  هراـتخاام و  موجنلا و 
لاجرلا باتک  یف  یـسوطلا  خیـشلا  لاق  لوقأ و  داقتعالا  نسح  ایمامإ  ناـک  هنأ  یتخبونلا  یـسوم  نب  نسحلا  نع  یـسوطلارفعج  وبأ  اـنخیش 

هیقف ملکتمدمحم  وبأ  لهس  یبأ  تخأ  نبا  یتخبونلا  یسوم  نب  نسحلا 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 122] ] 
ضرألا کلفلا و  ۀئیه  یف  سومیلطب  یلع  دصرلا  باتک  اضیأ  هبتک  نم  انیلإ  لصو  لوقأو 

83- لبق زا  - تیاور -
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لصف

تسرهفلا باتک  یف  یسوطلارفعج  وبأ  انخیش  هیلع  صندق  یقربلا و  نمحرلادبع  نب  دلاخ  نب  دمحأ  لضافلا  خیشلا  نیمجنملا  ءاملع  نم  و 
موجنلا ملع  یف  اباتک  فنص  هنأ  هبتک و  ءامسأ  ارکذو  هسفن  یف  ۀقث  ناک  الاقف  یشاجنلا  سابعلا  نب  دمحأ  خیشلاو 

234-1- تیاور -

لصف

هل لاقی  ثدحملا  مصاع  نب  یلع  نسحلا  یبأ  یخأ  نبا  وه  هللا و  دبع  وبأ  ۀحلط  نب  دمحم  نب  دمحأ  لضافلا  خیـشلا  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
نم نیفنـصملا  ءامـسأ  تسرهف  یف  امهیباتک  یف  یـشاجنلا  سابعلا  نب  دمحأ  خیـشلاو  یـسوطلارفعج  وبأ  انخیـش  هیلع  ینثأدـق  یمـصاعلا و 

موجنلا باتک  هبتک  یف  ارکذو  ۀقث  هنإ  الاقو  ۀعیشلا 
302-1- تیاور -

لصف

نأ هیف  رکذو  نیفنصملا  تسرهف  باتک  فلؤم  یشاجنلا  سابعلا  نب  دمحأ  خیشلا  موجنلاب  قلعتی  امیف  ۀعیشلا  نم  هفینصت  یلع  تفقو  نممو 
موجنلا عضاوم  یف  راونألا  رصتخم  باتک  هامسأ  هفنص  اباتک 

186-1- تیاور -

لصف

بتک تسرهف  باـتک  فلؤم  ساـبعلاوبأ  هفنـص  اـمیف  ةرـصبلا  یف  انباحـصأ  نم  يدولجلااـهیف  نیفنـصملاو  موجنلا  ملعب  نیروکذـملا  نم  و 
موجنلاو بطلاو  لامعألا  باوث  لضفو  لاق  هتافنصم  رکذامل  هنإف  نیفنصملا 

196-1- تیاور -

لصف

یطاشمشلا يودعلادمحم  نب  یلع  ۀعیشلا  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 123] ] 
لاطبإ یف  ۀلاسر  هفیناصت  یف  رکذو  مهبیدأو  هنامز  لهأ  لضاف  ةریزجلاب  انخیش  ناک  هنع  لاقف  هباتک  یف  یشاجنلا  سابعلاوبأ  هیلع  ینثأدق  و 

یلع فقأ  مل  نالطاب و  امهو  ةراتخموأ  ۀـلعاف  ۀـلع  موجنلا  نوکت  نأ  لاطبإ  یف  ۀـلعل  موجنلا  ماـکحأ  لاـطبإ  یف  هلوق  لوقأ  موجنلا  ماـکحأ 
نآلا یلإ  هذه  هتلاسر 

291- لبق زا  - تیاور -

لصف
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املاع ناک  یـشاجنلا  سابعلا  نب  دـمحأ  لاق  سخباسف  نب  سابعلا  نب  دـمحم  نب  یلع  اهیف  نیفنـصملاو  ۀعیـشلا  نم  موجنلاـب  ءاـملعلا  نم  و 
قطنملا و لهأ  یلع  درلا  باتک  نیمجنملا و  یلع  درلا  باتک  هفیناصت  یف  رکذو  هلثم  هناـمز  یف  یئراـم  راـثآلاو  ریـسلاو  راعـشألاو  راـبخألاب 

ۀفسالفلا یلع  درلا  باتک 
277-1- تیاور -

لصف

البنو اعروو  الضفو  املع  هنامز  لهأ  ملعأ  نم  وه  ریمع و  یبأ  نب  دمحم  ۀعیشلا  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
نم باتک  یف  هیوباب  نب  رفعج  وبأ  خیـشلا  يورو  هیلع  ءاـنثلا  یف  یـشاجنلاو  یـسوطلارفعج  وبأ  انخیـش  غلابدـق  فلاـخملاو و  فلاؤملادـنع 

کلذ نم  ینلخادـتف  علاـطلا  فرعأو  اـهفرعأو  موـجنلا  ملع  یف  رظنأ  تنک  لاـق  ریمع  یبأ  نـبا  نـع  يورو  هظفلاذـه  اـم  هـیقفلا  هرـضحیال 
رفعج ع نب  یسوم  نسحلا  یبأ  یلإ  کلذ  توکشفءیش 

دراد همادا  -286- تیاور -256-1- تیاور -
هحفص 124] ] 

کنع عفدی  یلاعت  هللا  نإف  ضما  مث  نیکسم  لوأ  یلع  قدصتفءیش  کسفن  یف  عقواذإ  لاقف 
88- لبق زا  - تیاور -

هظفلاذه ام  ةریطلاو  لأفلا  باب  یف  لاقف  نیتئامو  نیثالثو  ثالث  ۀنس  هخیرات  يذلأ  لمجتلا  باتک  نم  اضیأ  ثیدحلااذه  انیورو  لوقأ 
لاقف هللا ع  دبع  یبأ  یلإ  توکـشفءیش  کلذ  نم  ینلخدیف  علاطلا  فرعأو  موجنلا  یف  رظنأ  تنک  لاق  ریمع  یبأ  نبا  نع  ۀنیذأ  نب  دـمحم 

کنع عفدی  یلاعت  هللا  نإف  هاقلت  نیکسم  لوأ  یلع  هب  قدصتو  ائیش  ذخف  کلذ  نم  ءیش  کسفن  یف  عقواذإ 
233-40- تیاور -2-1- تیاور -

ججحلاو ۀمئألا ع  صاوخ  نم  هنأل  اهتحابإو  اهتحـص  یف  ۀجح  ناکل  ریمع  یبأ  نب  دمحم  الإ  موجنلاب  افراع  ۀعیـشلا  یف  نکی  مل  ول  لوقأ و 
اهتایاورو اهبهاذم  یف 

لصف

مظعملا  خیشلااهیف  نیفنصملاو  ۀعیشلا  نم  موجنلاب  نیفراعلا  نم  و 
هتلالجو  هتلادع  یلع  قفتملاو  مهتفاکدنع 

دمحأ یسوطلارفعج و  وبأ  انخیشو  میدنلا  قاحسإ  نب  دمحم  هیلع  ینثأدق  شایع و  نب  دمحم  نب  دوعسم  نب  دمحم  مهتماعو  مهتـصاخدنع 
موجنلا یف  اباتک  هل  اورکذو  هیلع  مهیلع و  هللا  ناوضر  هیلع  ءانثلا  یف  اوغلابو  یشاجنلا  سابعلا  نب 

325-1- تیاور -

لصف

اهنأ ۀحـص  یف  اهیف و  نیفینـصت  یلع  هل  تفقو  هللا  همحر  یکجارکلا  یلع  نب  دـمحم  لضافلا  خیـشلا  هیف  نیفنـصملا  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
هیلع ادمتعماهیف  ملعلا  یف  الضاف  ناک  دقلو  هیلع  فقأ  مل  هیلإ و  ترشأام  ریغ  اهیف  فیناصت  هبتک  تسرهف  نمضتو  تاثداحلا  یلع  تالالد 

260-1- تیاور -
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هحفص 125] ] 

لصف

تخبون نب  لیعامسإ  نب  سابع  نب  نسحلا  نب  یسوم  اهلضف  یف  نیفنصملاو  اهملعب  نیروهـشملا  ۀیمامإلا  ۀعیـشلا  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
داقتعالا نسح  انیدـتماذه  عم  ناک  املاع و  اموقم  ناک  ریثک و  مالکاهیف  هل  موجنلاب و  ۀـفرعملا  نسح  ناک  یـشاجنلا  سابعلا  نب  دـمحأ  لاق 

ةدابعلاو نیدلا  نسح  موجنلا  ملعب  هتفرعم  نسح  عم  ناک  موجنلا و  یف  تافنصم  هل  ةدابعلاو و 
350-1- تیاور -

لصف

فورعملا لامعألا  ءادتباو  ۀـلءاسملا  یف  باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  تخبون  نب  لهـس  یبأ  نب  لضفلا  ۀعیـشلا  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
مولعلا هذه  یف  ةودق  هنأ  موجنلا و  ملعب  هتفرعم  ةوق  یلع  لدی  یناثلا  هباتکوه  لجسلاب و 

220-1- تیاور -

لصف

يرمعلا لاق  ملعألا  نباب  فورعملا  ینیـسحلا  يولعلا  نسحلا  یبأ  نب  یلع  مساـقلاوبأ  لـضافلا  دیـسلااهیف  نیفنـصملاو  موجنلا  ءاـملع  نم  و 
یبأ نب  یلع  نسحلا  یبأ  نب  یلع  مساقلاوبأ  وه  هتعانـص و  یف  امدـقم  ناک  ملعألا و  نبا  جـیزلا  بحاـص  مهنم  یفاـشلا  باـتک  یف  ۀـباسنلا 
هانعم یف  وه  هیلإ و  راشملا  جـیزلااذه  هفیناصت  نم  اـنیلإ  لـصو  هملع  یلع  نونثی  ۀـعامج  تیأرو  ملعألادـمحم  نب  رفعج  نب  یلع  بیجملا 

دمتعم
یف تدجوو  جیزلا  بحاص  دادغبب  قذاحلا  مجنملا  ایلع  مساقلاابأ  هظفلاذه و  ام  طوسبملا  عباس  یف  ۀباسنلا  يرمعلا  رکذو  هیلع  ۀعامجدنع 

نب یلع  مساقلاوبأ  دلو  هظفلاذه  ام  هیف  رکذ  ءاملعلا  نم  ریثکو  كولملاو  ءافلخلا  دیلاوم  هیف  نآلا  اندنع  باتک 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 126] ] 
علاط نأ  هتجئاز و  رکذو  ۀـئام  ثالثو  نیرـشعو  عبرأ  ۀنـس  رخآلا  عیبر  رـشع  ثلاث  ءاثالثلا  موی  ۀـفوکلاب  مجنملا  يولعلا  ملعـألا  نب  دـمحم 

نازیملا هدلوم 
148- لبق زا  - تیاور -

لصف

بسنلا  یف  یفاشلا  باتک  یف  يرمعلا  هرکذ  نم  نییولعلا  نم  موجنلا  ملعب  نیروکذملا  نم  و 
لجبملا مجنملا  نسحلا  وبأ  مهنمو  هظفلاذه  ام  يرمعلا  لاقف  هدالوأو  ثدحملا  هللا  دبع  یبأ  طاریقابأ  بقلملا  بیقنلا  نسحلا  یبأ  رکذدـنع 

اجراد تام 
232-1- تیاور -
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لصف

فیناصت هل  بهذـلا  جورم  باتک  فنـصم  يدوعـسملا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  یعیـشلا  لـضافلا  خیـشلا  موجنلا  ملعب  نیفوصوملا  نم  و 
ةریبک ۀسائرلاو  خیراوتلاو  مولعلا  یف  هتلزنمو  ۀلیلج 

177-1- تیاور -

لصف

انقاقز و نم  ابیرق  ناک  ۀعیـشلا  انباحـصأ  نم  عنام  نب  مساقلاابأ  هیقفلا  خیـشلا  نإ  لاق  یقرودـلا و  نب  نیـسحلا  هب  ینثدـح  نم  کئلوأ  نم  و 
کلذب افورعم  موجنلا  ملعب  افراع  ناک  مالکلا و  ملعو  هقفلا  یف  هیلع  أرقی  نمم  ناک 

216-1- تیاور -

لصف

ناک دـمحم و  نب  دومحم  نیدـلا  ریطخب  بقلملا  دـهازلا  ملاعلا  هتاباصإ  ضعب  تفرعو  موجنلاب  نیفراـعلا  ۀعیـشلا  ءاـملع  نم  هتکردأ  نممو 
ۀنـس یف  ضرمدـق  دادـغبب و  میقم  تاـقوألا  کـلت  یف  اـنأ  ص و  رفعج نب  یـسوم  دهـشمب  كاذ  ذإوـه  قارعلا و  درو  نیح  یلإ  یـصوأدق 

فوخم هنإفالإ  نینـس و  رـشع  تیقب  هتزواجتاذإ  ینإف  یندـهاعت  لاق  اهنم و  هیلع  عطقلا  عضوم  ینفرعو  اعطق  هیلع  نأ  موجنلا  ۀـلالد  تضتقا 
تامف

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 127] ] 

رصنتسملا مایأ  یف  نیمسر  یف  یمجعألا  ردب  حلاصلا  خیـشللو  هیلإ  انلـصوتدق  اننأ  هتباصإ  نم  لوقأ و  یل  هرکذ  يذلأ  تقولا  یف  هللا  همحر 
کلذل قحتسم  ریقف  یمجعألا  اردب  نأ  مسرلا و  یلإ  جاتحمریغ  هنأب  رصنتسملا  یلإ  دومحم  خیـشلا  اذهب  یعـسف  ارانید  نوسمخ  دحاو  لکل 

هرقف روهظ  عم  عنمف  ردب  هدعب  ءاجو  هیلإ  هوملـسف  هعطقب  مدقتدق  همـسر و  ذخأل  دصقو  موجنلاب  هفرع  اتقودـمحم  نب  دومحم  خیـشلا  ربتعاف 
ۀنسلا کلت  یف  هللا  همحر  یفوتو  همسر  ةداعإ  انکردتسا  یتح  ردبل  دهتجن  ةدم  انیقبف 

470- لبق زا  - تیاور -

لصف

یف لخدملا  باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  یمقلا  نسحلا  نب  رـصن  لضافلا  خیـشلا  ۀعیـشلا  ءاملع  نم  هیأر  ۀقدب  موجنلا  ملعب  رهتـشا  نممو 
موجنلا ملع 

143-1- تیاور -

لصف

ینـس باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  يرجنـسلا  لیلجلادبع  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  دیعـسوبأ  هئاملع  نم  هنإ  لیقو  موجنلا  ملعب  رهتـشا  نممو 
جارختسا یف  تاجیزلا  باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  موجنلا  ملع  یف  ءالـضفلا  نم  يرجنـسلا  لیلجلادبع  نب  دمحم  هدلاو  ناک  دیلاوملا و 
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بابلا حتف  یف  ۀلاقمو  ادخدکلاو  جالیهلا 
296-1- تیاور -

لصف

دیلاوملا باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  ینارمعلادمحأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  لضافلا  خیـشلا  ۀعیـشلا  نم  هنإ  لیقو  موجنلا  ملعب  رهتـشا  نممو 
لهأ نم  هنإ  تسرهفلا  باتک  یف  میدنلا  قاحسإ  نب  دمحم  لاق  تارایتخالاو 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 128] ] 

هیلع أرقتل  ةدیعبلا  عضاوملا  نم  سانلا  هدصقت  الضاف  ناک  لصوملا و 
68- لبق زا  - تیاور -

لصف

باـتک هفیناـصت  نم  اـنیلإ  لـصو  یمـشاهلا  زیزعلادـبع  نب  دـمحم  یلع  وبأ  لـضافلا  فیرـشلا  ساـبعلا  ینب  نم  موـجنلا  ملعب  رهتـشا  نممو 
نسحلا نب  دمحأ  نب  هللا  دبع  جالع  یف  ةرضاحلا  تاباوجلا 

182-1- تیاور -

لصف

بیترت باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  يرصقلا  مساقلا  نب  یلع  مساقلاوبأ  لضافلا  فیرشلا  اضیأ  سابعلا  ینب  نم  موجنلا  ملعب  رهتشا  نممو 
ۀعبسلا بکاوکلا  رتاسد  باسح 

163-1- تیاور -

لصف

هنمز یف  روصنملل  امجنم  ناک  موجنلا و  یف  ةدیصقلا  بحاص  يرازفلا  میهاربا  ۀعیشلا  نم  موجنلا  ملع  هیلع  رهظ  نممو 
111-1- تیاور -

لصف

ریسفت باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  نولوط  لآل  امجنم  ناک  يرصملا  میهاربا  نب  فسوی  نب  دمحأ  ۀعیـشلا  نم  موجنلا  ملعب  رهتـشا  نممو 
سومیلطبل ةرمثلا 

145-1- تیاور -

لصف
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نم انیلإ  لصو  رـشعم  یبأ  ذـیملت  یمقلا  رایزابلا  رمع  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  لضافلا  خیـشلا  ۀعیـشلا  ءاـملع  نم  موجنلا  ملعب  رهتـشا  نممو 
للملاو لودلاو  تانارقلا  باتک  هفیناصت 

170-1- تیاور -

لصف

ملع یف  هتلاسر  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  يدنکلا  بوقعی  نب  قاحسإ  لضافلا  خیـشلا  ۀعیـشلا  ءاملع  نم  هنإ  لیقو  موجنلا  ملعب  رهتـشا  نممو 
نب ثعـشألا  نب  دمحم  دلو  نم  هنأ  يدنکلا و  بسن  تسرهفلا  نم  عبارلا  ءزجلا  یف  میدنلا  قاحـسإ  نب  دمحم  رکذو  ءازجأ  ۀـسمخ  موجنلا 

سیق
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 129] ] 
بهذم یلع  ۀفـسالفلا  مولع  ۀـلالد  یف  ۀـلاسرو  اباتک  نیثالثو  دـحأ  هل  رکذ  مث  هموجن  یف  هرـصع  دـحاو  همولع  یف  هرهد  لضاف  هنإ  لاق  و 

یف اباتک  نیرشعو  ۀعستو  تاقیسوملا  یف  بتک  ۀعبسو  تایرکلا  یف  بتک  ۀینامثو  تایباسحلا  یف  اباتک  رـشع  دحأو  ةوبنلا  مولعو  مالـسإلا 
رـشع ۀتـسو  ۀسدنهلا  یف  اباتک  نیرـشعو  نینثاو  بیرقتلاباهیف  لوقلا  امنإو  ۀـقیقحلا  یلع  طبـضتال  لالهلا  ۀـیؤر  نأ  باتک  اهنم  تایموجنلا 

سفنلا یف  بتک  ۀسمخو  لدجلا  یف  اباتک  رـشع  ۀتـسو  موجنلا  ماکحأ  یف  بتک  ۀعـستو  بطلا  یف  اباتک  نیرـشعو  نینثاو  کلفلا  یف  اباتک 
دمحم فصوو  تایمدقتلا  یف  اباتک  نیثالثو  ۀتسو  داعبإلا  یف  بتک  ۀینامثو  ثادحألا  یف  اباتک  رشع  ۀعبرأو  ۀسایسلا  یف  اباتک  رـشع  دحأو 

هب هتیانعو  هلالج  لج  هللا  بهاوم  ملعتل  ءامسألا  تدروأف  اهئامسأب  هانرکذام  عیمج  نم  باتک  لک  قاحسإ  نب 
731- لبق زا  - تیاور -

لصف

ةدع هل  رتهم و  راک  باتک  بحاص  یمقلا  بیصخلا  یبأ  نب  نیـسحلا  وبأ  لضافلا  خیـشلا  ۀعیـشلا  ءالـضف  نم  موجنلا  ملع  یف  رهتـشا  نممو 
ۀفوکلاب امیقم  ناک  فیناصت و 

153-1- تیاور -

لصف

یف هنع  انیور  اننإف  هیوباب  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبأ  هتلادـعو  هملع  یلع  قفتملا  خیـشلا  تالالد  اهنأو  موجنلا  ۀحـصب  ـالئاق  ناـک  نممو 
هنأ دقتعیو  هتحصب  مکحیو  هیف  یتفیام  الإ  هیف  رکذیال  هنأ  هیقفلا  هرـضحیال  نم  باتک  ۀبطخ  یف  نمـضتدق  کلذ و  ۀحـص  لاصخلا  باتک 

هلالج لج  هللا  نیب  هنیب و  ۀجح 
293-1- تیاور -

هحفص 130] ] 

لصف

نأ موجنلا و  یف  هعلاـط  ذـخأ  نمم  ناـک  هنع  هللا  یـضر  هیوباـب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  مظعملا  هدـلاو  نأ  هیلع  تفقواـم  ضعب  یف  تدـجوو 
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عمتجاو هیلع  هللا  ناوضر  حور  نب  نیـسحلا  مساقلا  یبأ  دی  یلع  ص  يدهملا انالوم  یلإ  ۀـبتاکم  هل  تناک  هیوباب  نب  یلع  ۀلبنـسلاب و  هدالیم 
انوعددق هیلإ  بتکف  هیلع  هللا  مالس  يدهملا  انالوم  یلإ  هبتک  امیف  دلولا  هللا  هقزری  نأ  هلأس  يذلأ  وه  دوسألا و  نب  رفعج  نب  یلع  دی  یلع  هب 

اوناک مهنأ  ۀعامج  رکذو  نیریخ  نیرکذ  نیدلو  قزرتسو  کلذب  کل  یلاعت  هللا 
انموی یف  تام  هنإ  لاـقف  یح  هنإ  هل  لـیقف  هیوباـب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  هللا  محر  لاـقف  هللا  همحر  يرمـسلادمحم  نب  یلع  نسحلا  یبأ  دـنع 

ۀعیشلا بتک  تسرهف  یف  یشاجنلا  سابعلاوبأ  یناعملا  هذه  رکذدق  مویلا و  کلذ  یف  تام  هنأب  ربخلا  ءاجف  بتکفاذه 
721-1- تیاور -

لصف

زیزعلادـبع نب  ورمع  نب  دـمحم  ورمع  یبأ  باتک  نم  هللا  همحر  یـسوطلا  نسحلا  نب  دـمحم  رفعج  یبأ  يدـج  راـیتخا  باـتک  یف  تیورو 
لقنن مل  هرایتخا و  لوأ  یف  هنع  يورام  رکذـن  نحنو  کلذ  رکنیال  موجنلا و  مکحب  قیدـصتلا  راتخی  ناـک  یـسوطلا  نأ  یـضتقیام  یـشکلا 

لیلجلا خیـشلا  انیلع  یلمأ  هاندجوام  ظفل  اذهف  یـشکلا  باتکل  هرایتخا  ۀبطخ  یف  هنع  انرکذام  امأف  هرـس  سدـق  هطخ  نم  کلذـب  ثیدـحلا 
ۀنـس رفـص  نم  نیرـشعلاو  سداسلا  ءاثالثلا  موی  هئالمإ  ءادـتبا  ناک  هولع و  هللا  مادأ  یـسوطلا  یلع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  رفعج  وبأ  قفوملا 

نیسمخو تس 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 131] ] 
نب دمحم  ورمع  یبأل  لاجرلا  باتک  نم  اهترصتخا  رابخألا  هذه  لاق  مالسلا  هنکاس  یلع  يورغلا  سدقملا  فیرشلا  دهـشملا  یف  ۀئامعبرأو 

اهیف ام  ترتخاو  هلوق  رظنأف  لوقأاهیف  ام  ترتخاو  زیزعلادبع  نب  ورمع 
196- لبق زا  - تیاور -

لصف

هیودمح و یناتسجسلا  دلاخ  یبأ  یف  يورام  هنع  هللا  یضر  هطخ  نم  هانیورام  ظفل  اذهف  یـسوطلا  هراتخا  امیف  موجنلاب  مکحلا  ثیدح  امأف 
فلاخو هتوم  یلع  عطقو  تامدق  هنأ  ملعف  هموجن  یف  رظن  مث  هیلع  فقو  نسحلا ع  وبأ  یضمامل  هنأ  یناتسجسلا  دلاخوبأ  انثدح  الاق  میهاربا 

هباحصأ
274-1- تیاور -

لصف

موجنلا ملعب  یلاعت  هللا  هلدف  تامام  رفعج ع  نب  یـسوم  نسحلا  ابأ  نأ  دقتعی  ایفقاو  ناک  دلاخابأ  اذه  نأ  اهنم  دئاوف  ةدـع  هذـه  یف  انأ  تلق 
ملعول هنأ  اـهنمو  موجنلا  هیلع  رکنأ  هنأ  اـنغلبی  مل  رفعج ع و  نب  یـسوم  باحـصأ  نم  ناـک  هنأ  اـهنمو  هتیادـه  ببـساذه  ناـک  هتوم و  یلع 

رکنم موجنلا  ملع  نأ  دلاخوبأ 
سدق هؤانث  مدقتدق  هحیحصتو و  ثیدحلا  اذهل  هیلع  هللا  ناوضر  یـسوطلا  خیـشلا  يدج  رایتخا  اهنمو  هتدیقع  یف  هیلع  دمتعاامل  همامإدنع 

موجنلاب ءاملعلا  نم  ۀعامج  یلع  هرس 
463-1- تیاور -
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لصف

هظفلاذـه ام  راربألا  عیبر  باـتک  یف  هثیداـحأ  نم  يرـشخمزلا  رکذو  لهـس  یبأ  نب  هللا  دـبع  تخبون  ینب  نم  موجنلا  ملع  یف  رهتـشا  نممو 
لاقف مجنملا  تخبون  نب  لهس  یبأ  نب  هللا  دبع  نع  لفغأو  مهبتارم  یلع  سانلا  لصو  دادغب  نومأملا  مدقامل 

236-1- تیاور -
ادعبملا تنکو  أطخأ  نم  برقف   || مجنم  لک  لبق  أطخأو  تبصأ 

هحفص 132] ] 
ادعامل ءاضقلا  أطخأ  يذلأ  تنکو   || اوضقامل  اوباصأ  اوناک  مهنأ  ولف 

ۀعیشلا نایعأ  نم  اوناکو  مهنم  هنذأتسا  نمل  قداصلا ع  نذإب  موجنلاب  مهلمعو  تخبون  ینب  نم  ۀعامج  رکذ  انمدقدق  لوقأ و 
119-1- تیاور -

لصف

لاقف ءارعشلا  ةداع  یلع  طرفأو  یعیشلا  یمورلا  نبا  هب  مهحدمام  موجنلا  ملعب  مهحئادم  نم  و 
92-1- تیاور -

باسحلاب  مهتأی  مل  املع   || تخبون  ونب  موجنلاب  سانلا  ملعأ 
باعصلا  تامرکملا  یف  یقرتی   || اولع  ءامسلا  اودهاش  نأب  لب 

باوبألا ۀحوتفم  اهوغلب   || یتح  ءایلع  لکب  اهورواس 

لصف

نم عبارلا  ءزجلا  یف  میدـنلا  قاحـسإ  نب  دـمحم  هرکذ  نم  تیبـلا ع  لـهأ  ضعب  عاـبتأ  نم  اـهیف  نیفنـصملاو  موجنلا  ملعب  نیموـلعملا  نم  و 
هفیناصت نم  ابتک  رکذو  يرصملا  يولعلل  امجنم  ناک  یلع  ابأ  ینکیو  ةرق  نبا  هظفلاذه  ام  لاقف  تسرهفلا 

228-1- تیاور -

لصف

نکـس ۀقث  یفوکلا  ثدحملا  یمـصاعلاب  فورعملا  مصاع  نب  دمحم  نب  دـمحأ  نب  نسحلا  موجنلا  ملع  یف  فینـصتلاب  نیروکذـملا  نم  و 
ءاملعلا ملاعم  باتک  یف  بوشآرهش  نبا  هرکذ  دادغب 

171-1- تیاور -

لصف

ۀیبصعلا غلبأ  ص  اضرلا انالومل  بصعت  يذلأ  نومأملا  ریزو  لهس  نب  لضفلا  ۀیمامإلا  بهذم  یلإ  نیبوسنملا  نم  موجنلا  ملعب  رهتـشا  نممو 
اهب هملع  یلع  لدیام  مدقت  امیف  انرکذدق  اضرلا ع و  باحصأ  نم  لاجرلا  باتک  یف  یسوطلارفعج  وبأ  يدج  هرکذدق  و 
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دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 133] ] 

هریغو يرایـشهجلا  سودـبع  نب  دـمحم  خـیرأتلا  بحاص  يوردـق  لوقنف  اهلئالدو  اهماکحأ  یف  هتاـباصإ  ضعب  یلع  لدـیام  اـنهاه  دـیزنو 
نم ناهام  نب  یـسیع  نب  یلع  هجوتو  مهقازرأ  نومأملا  دـنج  بلطو  ناسارخ  تبرطـضاو  عقوام  نومأملاو  نیمـألا  نیب  عقواـمل  هنأ  هاـنعمام 
یلع مزعو  ریبدـتلا  لاجم  هیلع  قاضدـق  لضفلا و  هعمو  هدـنج  نم  هسفن  یلع  فوخلل  ةرظنم  یلإ  نومأـملا  دعـصو  نومأـملا  برحل  قارعلا 

هنکـسی لازام  لجعتالف و  نیمألا  کیخأل  ابلاغ  ۀفیلخالإ  ۀلزنملا  هذه  لزنتام  هل  لاقف  هبالرطـسأ  عفرو  هعلاط  لضفلا  ذخأ  هیف  وه  ام  ۀقرافم 
نامألاب رفظو  هفاخی  ناک  ام  لازو  هکلم  تبثو  رهاط  هلتقدق  ناهام و  نبا  سأر  ۀعاسلا  کلت  یف  مهیلع  درو  یتح  هتبثیو 

627- لبق زا  - تیاور -

لصف

راشتساامل نومأملا  نإ  هانعماذه  ام  نومأملا  رابخأ  یف  الاقف  امهخیرات  یف  هیوکـسم  نبا  يربطلا و  هرکذام  لهـس  نب  لضفلا  تاباصإ  نم  و 
هل ۀـبقاعلاو  نومأملا  هللا  دـبعل  ۀـبلغلا  يأرف  اهماکحأب  ۀـفرعملا  دـیج  ناک  موجنلا و  یف  رظنی  لضفلا  ناک  نیمألا و  رمأ  یف  لهـس  نب  لضفلا 

هتزجانمو نیمألا  ۀبراحم  یلع  هسفن  نطوف  کلذب  نومأملا  فرع 
322-1- تیاور -

لصف

باحصأ نم  لاجرلا  باتک  یف  یسوطلارفعج  وبأ  يدج  هرکذدق  لهس و  نب  نسحلا  ۀعیـشلا  یلإ  نیبوسنملا  نم  موجنلاب  املاع  ناک  نممو 
لاقف اضرلا ع  رابخأ  نویع  باتک  یف  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبأ  هرکذام  اهیف  هتاباصإ  نمفاهب  هملع  یلع  هبنیام  مدقتدق  اضرلا ع و 

لضفلا یلع  درو  لاق  اضرلا ع  مداخ  رسای  یلإ  هدانسإب 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 134] ] 
ءاعبرألا موی  اذک  رهـش  یف  قوذت  کنأ  تدجوف  موجنلا  باسح  یف  ۀنـسلا  هذـه  لیوحت  یف  ترظن  ینإ  لهـس  نب  نسحلا  هیخأ  نم  باتک 

لوزیل کندـب  یلع  مدـلا  بصتو  مجتحتو  مویلااذـه  یف  مامحلا  نینمؤملا  ریمأ  اضرلاو و  تنأ  لخدـت  کنأ  يرأو  راـنلا  رحو  دـیدحلا  رح 
اـضرلا یلإ  نومأملا  بتکو  کلذ  اضرلا  نسحلا  ابأ  لأسو  هعم  مامحلا  لخدـی  نأ  هلأسو  نومأملا  یلإ  کلذـب  لضفلا  بتکف  کـنع  هسحن 
لخدی نأ  لضفلل  يرأال  ادغ و  مامحلا  لخدت  نأ  نینمؤملا  ریمأ  ای  کل  يرأال  ادغ و  مامحلا  لخادب  تسل  اضرلا  هیلإ  بتکف  هلأسو  کلذ 

یف ۀلیللا  هذه  یف  هللا ص  لوسر  تیأر  ینإف  ادغ  مامحلا  لخادب  تسل  اضرلا ع  نسحلا  وبأ  هیلإ  بتکف  نیترم  ۀعقرلا  هیلإ  داعأف  ادغ  مامحلا 
ادـغ لخادـب  تسلانأ  هللا ص و  لوسر  قدـصو  يدیـسای  تقدـص  لوقی  نومأملا  هیلإ  بتکف  ادـغ  مامحلا  لخدـتال  یلع  ای  یل  لوقی  مونلا 
ۀلیللا هذه  یف  لزنیام  رـش  نم  هللااب  ذوعن  اولوق  اضرلا ع  انل  لاق  سمـشلا  تباغو  انیـسمأ  املف  رـسای  لاق  لعفیام  ملعأ و  وهف  لضفلاو  مامحلا 

نم ابیرق  ناک  املف  کلذ  لوقن  انلز  امف  مویلااذه  یف  لزنیام  رـش  نم  هللااب  ذوعن  اولوق  انل  لاق  حبـصلا  اضرلا ع  یلـص  املف  کلذ  لوقن  انلبقأف 
نومأملاباذإ کلذ و  ةرثکو  بیحنلاو  ۀحیصلا  تعمس  تدعص  املف  ائیش  عمـست  له  غصأو  حطـسلا  دعـصا  یل  اضرلا ع  لاق  سمـشلا  عولط 

هللا كرجآ  لوقی  وه  اضرلا ع و  نسحلا  یبأ  راد  یلإ  هراد  نم  ناک  يذلأ  بابلا  نم  لخددق 
دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -
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هحفص 135] ] 
نأ مهفی  نم  یلع  یفخیام  لوقأ و  ثیدـحلا  نم  اندارماذـه  هولتقو  فویـسلاب  موق  هیلع  لخدـف  مامحلا  لخد  ناـک  لـضفلاب  نسحلا  اـبأ  اـی 
نم اضرلا ع  ۀـعامج  ذوعتو  تقولا  کلذ  یف  مامحلا  لضفلاال  وه و  لخدـیال  نأ  نومأملا  یلإ  هتراشإو  مامحلا  هلوخد  نم  اضرلا ع  عاـنتما 

يرجیام لیصفت  یلع  هعلطأدق  ناک  هلالج  لج  هللا  نأ  یلع  لدی  لتقلا  تقو  یف  حطـسلا  دوعـصب  رـسای  رمأو  مویلا  کلذ  ۀلیللا و  کلت  رش 
لضفلا یلع 

398- لبق زا  - تیاور -

لصف

عطقلا نم  هیلع  رذـحیام  یلع  هتفرعم  هتلدام  فیک  بجعتأ  موجنلا  یف  لهـس  نب  لضفلا  ۀـفرعمب  ةرفاظتم  راـبخألا  تدـجوامل  تنکو  لوقأ 
ام كرابملا  نب  نمحرلادـبع  عمج  ءارزولا  باتک  یف  کلذ  دـعب  تیأر  یتح  هیلع  عطقلاب  نسحلا  هیخأ  فیرعت  یلإ  جاتحا  فیکو  لـتقلاو 

ۀبکنلااهیف و نوکت  یتلا  ۀینالفلا  ۀنسلا  هذه  هطخب  نیتسائرلا  يذ  بتک  نم  باتک  یلع  دجو  هنأ  دیعس  نب  دمحم  یـسیعوبأ  رکذو  هظفلاذه 
لمعی ناک  یلاعت و  هنمب  ریخب  انل  متخی  نأ  هللا  لأسنو  ۀلاحمال  عقاو  رمألافءیش  اهیف  کلفلا  باسح  نم  حص  نإ  اهعفد و  یف  بغرن  هللا  یلإ 

میوقتلا هیلع  ضرعاهیف  لتق  یتلا  ۀنسلا  یف  ناک  املف  اذک  هیف  بنتجیو  اذکل  حلـصی  موی  اذه  هیلع  عقوی  ۀنـس  لک  یف  میوقت  نیتسائرلا  يذل 
ثیداحأدـعب نمحرلادـبع  لاق  مث  هرـشأام  مویلا  اذـهل  فأ  لاق  هیف  لتق  يذـلأ  مویلا  یلإ  یهتنا  یتح  بنتجیام  حلـصیام و  هیف  عقوی  لـعجف 

اهبناج یلإ  دعقف  اهتحیبص  یف  لتق  یتلا  ۀلیللا  یف  همأ  یلإ  لضفلا  لخد  تلاق  لضفلا  تخأ  نع  اهرکذ 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 136] ] 
اجعزنم اقلق  جرخف  ماق  مث  قرافملا  عادو  اـهعدوو  اهییدـثو  اهردـص  لـبق  مث  رهدـلا  ثداوح  اهرکذـیو  هسفن  نع  اـهیزعیو  اـهظعی  لـعجو 

یلإ ماق  رحـسلا  یف  ناک  املف  مونلا  هیلع  عنتماو  سلجم  یلإ  سلجم  نم  عضوم و  یلإ  عضوم  نم  لقتنی  لعجو  باـسحلا  نم  هیلع  لـخدامل 
ۀلغبلا هب  تبکف  ناتسبلا  رخآ  یف  مامحلا  تناکو  اهبکرف  ۀلغب  هل  تمدقف  موجنلا  هیلع  تلد  يذلأ  وه  اهبرکو  اهترارحو  اهتمغ  ردقو  مامحلا 

یلع لوقی  لتقفاهیف  لستغاف  مامحلا  لخد  یتح  ایشام  لزی  مل  مامحلا و  یلإ  یشم  مث  اهفوختی  ناک  یتلا  ۀبکنلا  یه  اهنأ  ردقو  کلذ  هرـسف 
عضوم یلع  اهب  ملعلل  موجنلا  ۀلالدب  هلالج  لج  هللا  فیرعت  نأ  ملعا  باتکلااذه  فنصم  سواطلادمحم  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب 
هرایتخا نم  رهظی  راتخم  لعاف  هنأ  یلع  تاحـضاو  تاداهـش  تاهجلا  يأ  نم  مهنع  اهتیطغتو  تابکنلاو  ۀـیفیکلل  هلالج  لج  هرتسو  عوطقلا 
ۀیویندلا رومألاب  قلعتمریغ  لهـس  نب  لضفلا  ناک  ول  ۀـیلکلاب و  فشکلا  بصتنال  ةراتخموأ  ۀـبجوم  ۀـلع  موجنلا  تناکول  ءاشام و  هریبدـتو 

لعافلا هللا  عناصدـق  عضوم  یلإ  عضوم  نم  لقنتلا  ضوع  ناک  وأ  تقولا  کلذ  یف  مامحلا  لوخد  نع  اـضرلا ع  اـنالوم  یهن  لبقدـق  ناـکل 
رکذدق لوقأو  هانمدقامک  عطقلا  ۀلازإ  یف  مظاکلا ع  انالوم  رکذامک  تاوعدلابوأ  ءیش  دعب  ائیـشول  هسفن و  نع  اهمدقی  تاقدصلاب  راتخملا 

يرایشهجلا سودبع  نب  دمحم 
هتدلاو عم  هثیدحو  هل  ۀبوقعلاو  هتبکنب  لضفلا  ۀفرعم  نم  كرابملا  نب  نمحرلادبع  هرکذام  وحن  لهس  نب  لضفلا  رکذدنع 

1287- لبق زا  - تیاور -
هحفص 137] ] 

لصف
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هظفلاذـه ام  قیتع  عومجم  یف  اهثیدـح  نم  تدـجودق  لهـس و  نب  نسحلا  تنب  ناروباـهب  مکحلا  ۀحـصو  موجنلا  ملعب  نیروکذـملا  نم  و 
بالرطـسألا عفرت  تناکو  هتیاغ  یـصقأ  تغلبو  هتیارد  یف  تعرب  اهنإف  موجنلا  ملع  یف  امیـسال  مولعلا  فانـصأب  ایلعلا  ۀلزنملاب  ناروب  تناک 

نأ هفرعو  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  فرـصنا  نسحلا  اهدـلاول  تلاقف  بشخلا  هببـس  هیلع  عطقی  اموی  ترثعف  مصتعملا  دـلوم  یلإ  رظنتو  تقو  لـک 
ۀعاسلا یف  بشخلاب  نینمؤملا  ریمأ  قحلی  اعطق  نأ  یلع  ملعأ  هللا  باسحلا و  لدف  بالرطـسألا  تعفرو  دلوملا  یلإ  ترظندق  ۀنالف  ۀـیراجلا 

هیـضتقتام ریغبءیـش  یلإ  یغـصأ  امبرو  انیلع  ریغتدـق  نینمؤملا  ریمأ  نإ  رئارحلا  ةدیـسو  نیعلا  ةرقای  نسحلا  اهل  لاقف  هتنیع  موی  نم  ۀـینالفلا 
کیلع ضورفملا  تیدأ  دـقفالإ  اهلبق و  نإف  اهل  ضوعال  حورب  رطخ  هنأل  کمامإ  ۀحیـصن  نم  کیلعام  ۀـبأای و  تلاق  ۀحیـصنلاو  ةروشملا 

اهـصخو اهیلإ  فرـصنا  کتنبا  ءازجو  كءازج  هللا  نسحأ  نسحلل  مصتعملا  لاقف  ناروب  هتنبا  تلاق  امب  هربخأو  مصتعملا  یلإ  نسحلا  ءاـجف 
ةروشملا هذه  یف  ککراشأ  تسلف  بهذیو  مویلا  مرـصنی  یتح  ینمزالو  هتنیع  يذـلأ  مویلا  یف  يدـنع  رـضحاو  ایناث  اهلـسو  مالـسلاب  ینع 

هب الخو  جورخلاب  سلجملا  یف  ناک  نم  لک  مصتعملا  رمأف  نسحلا  هیلع  لخد  مویلا  کلذ  حابـص  ناک  املف  لاق  رـشبلا  نم  دـحأب  ریبدـتلاو 
هثدـحی نسحلا  لازاـم  بـشخلا و  نـم  دـحاو  مـهرد  نزو  هـیف  دـجویال  یجزأ  سلجم  یلإ  یفقـسلا  سلجملا  نـم  لـقتنی  نأ  هـیلع  راـشأف 

ۀبون تبرضو  راهنلا  رهظأ  یتح  هطشنیو  هحزامی  مصتعملاو 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 138] ] 
مرصنی یتح  هیف  هدیریام  ةالصلاو و  ءوضولا  نکیلو  عضوملااذه  نم  نینمؤملا  ریمأ  جرخیال  هل  نسحلا  لاقف  أضوتیل  مصتعملا  ماقف  ةالـصلا 

ریمأ ۀـلآ  لوانتأ  فیکو  لاقف  كاوسملاـب  کتـساو  طـشملاب  طـشتما  مداـخلل  نسحلا  لاـقف  كاوسملاو  طـشملا  هعمو  مداـخ  ءاـجف  تقولا 
نسحلا ماقف  اتیم  عفرو  هیلع  ایـشغم  رخو  هغامد  خفتناو  هایانث  تطقـسف  لعفف  هفلاختال  نسحلا و  لوق  لثتما  کلیو  مصتعملا  لاقف  نینمؤملا 

اهنم اهبلس  تایزلا  نبا  ناک  اعایضو  اکالمأ  ناروب  یلع  درو  هینیع  لبق  یتح  هقرافی  مل  هنضتحاو و  هیلإ  مصتعملا  هاعدتساف  جرخیل 
518- لبق زا  - تیاور -

لصف

يرایـشهجلا سودـبع  نب  دـمحم  هللا  دـبع  یبأ  فیلأت  باتکلاو  ءارزولا  راـبخأ  نم  عبارلا  دـلجملا  یف  ناروب  نم  مکحلااذـه  تیأرو  لوقأ 
زاح ناک  دق  هباحصأو و  لهـس  نب  نسحلا  نع  افرحنم  مصتعملا  ناک  لاق  سابعلا  نب  دمحم  نب  یلع  انثدح  لاق  هظفلب  باتکلا  نم  هترکذف 
یف هنع  رذحی  نأ  بجیءیش  یلع  لدی  هتدجوف  مصتعملا  باسح  یف  ترظن  ینإ  لهـس  نب  نسحلا  اهیبأل  ناروب  تلاقف  مهکالمأ  نم  اریثک 

هفارحنا عم  نمآ  تسل  اهل  لاقف  تلاقام  یلع  رمألا  دـجوف  کلذ  یف  رظنلا  یلع  اـهعم  عمتجاـف  بشخلاوه  هتهج و  نم  بکنی  يذـلأ  تقولا 
ائیـش یهنی  نأ  دیری  نم  ناذئتسا  نذأتـساف  مصتعملا  باب  یلإ  راصف  راتخیام  ملعأوه و  کیلعام و  ضقا  تلاقف  هعقوماذه  هنم  عقیال  نأ  انع 

نم هیلع  فقوام  هفرعو  هیلع  فقی  امع  قدصلاو  حصنلا  نم  همزلی  اهرکذـب  همدـقت  مدـق  لصو  املف  هرک  یلع  هلبقتـساف  فرحنادـق  لیقامل 
نأ یل  نذأت  هل  لاقف  کلذب  مصتعملا  قلقف  موجنلا  یف  مکحلا 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 139] ] 

ءاملاب مداخلا  لبقأ  حبـصلا  تقو  ناک  املف  هرکنیءیـش  ثدـحی  ملف  اهرخآ  یلإ  هتلیلو  هموی  همزلف  لعفا  لاـقف  تقولا  ءاـضقنا  یلإ  کـمزلأ 
یلإ امهنیب  مالکلا  عفتراف  هذـخأ  نم  دـب  سیل  نسحلا  لاقف  هنم  مداـخلا  هعنمف  كاوسملا  یلع  ضبقو  نسحلا  ضهنف  كاوسملاو  ءوضولاو 
املف لعفف  كاوسملا  اذـهب  كاتـسی  نأ  مداخلا  اذـهل  نینمؤملا  ریمأ  اـی  مدـقت  لاـقف  هیلإ  هعفدـف  كاوسملا  هطعأ  لاـقف  مصتعملا  هعمـس  نأ 

کلذ  عفدب  لمحف  مومسم  كاوسملااذإ  هتقو و  نم  اتیم  طقسو  هنانسأو  هاتینث  تعقو  هب  كاتسا 
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ۀجیدخ اهمسا  نأ  یسراف و  بقل  ناروب  نأ  نومأملا  رابخأ  یف  رکذو  هلهأو  نسحلا  یلإ  هعوجر  ببس  کلذ  ناک  مصتعملادنع و 
593- لبق زا  - تیاور -

لصف

هنأ هنامز  مامإل  صخش  فصو  نیدلا  یف  ایندلا و ال  یف  هرضیام  موجنلاب  هملع  ناک  نیلاوملا و  نم  ناک  لهس  نب  نسحلا  نأ  یـضتقی  اممو 
هللا ناوضر  هیوباب  نب  دـمحم  هدانـسإب  هنع  هاورو  نیمألا  ۀـقثلا  دـیلولا  نب  نسحلا  نب  دـمحم  هرکذامک  هنأش  تامهم  نع  هلاؤسو  هیلاوم  نم 
نب ماشه  نع  دیبع  نب  یـسیع  نب  دمحم  نع  يریمحلارفعج  نب  هللا  دـبع  رافـصلا و  نسحلا  نب  دـمحم  انثدـح  لاقف  عماجلا  باتک  یف  هیلع 
لهس نب  لضفلا  وخأ  لهس  نب  نسحلا  تلق  وه  نم  لاق و  ۀلأسم  نع  کلأسأ  نأ  کیلاوم  ضعب  ینرمأ  اضرلل ع  تلق  لاق  یـسابعلا  میهاربا 

نإ لاقف  مسجب  سیل  وأ  مسج  یلاعت  هللا  نع  کلأسی  تلق  دـیحوتلا  يأ  یف  لاق  دـیحوتلا  یف  تلق  ۀلأسملاءیـش  يأ  یف  لاق  نیتساـئرلا  يذ 
زوجیال ههیبشت  تابثإ  بهذمف  ۀثالث  دیحوتلا  یف  سانلا 

دراد همادا  -415- تیاور -169-1- تیاور -
هحفص 140] ] 

هیبشت الب  تابثإ  ثلاثلا  بهذملا  نع  صیحمالف  زوجیال  یفنلا  بهذمو 
70- لبق زا  - تیاور -

اذـهب اـضرلا ع  اـنالوم  صخو  ءاـملعلا  نع  لدـع  نسحلا  نأ  هیلاوم ع و  نم  هنأ  لهـس  نب  نسحلا  یمـس  هنأ  ثیدـحلااذه  نم  دارملا  لوـقأ 
نب دمحم  هللا  دبع  وبأ  ۀیاکحلا  هذـه  رکذ  نممو  هیـضتری  ذاش  باوجب  هباوج  نع  فقوتال  هیلاوم و  نم  هنأ  هلوق  رکنأام  اضرلا  نأ  لاؤسلا و 

هرورس  هیلع  ضفتناو  ههجو  یف  رشبلا  ناب  هرکذامل  لاق  ءارزولا و  باتک  یف  يرایشهجلا  سودبع 
هرکذدنع

لصف

ام لاقف  موجنلاب  افراع  ناک  ییحی  نأ  یـضتقت  دلاخ  نب  ییحی  نع  ثیداحأ  ءارزولا  باتک  یف  يرایـشهجلا  سودبع  نب  دـمحم  رکذدـق  و 
هرکو بطقو  هنع  ههجوب  حاشأف  ییحی  نب  رفعج  هیلع  لخدف  دلاخ  نب  ییحی  يدی  نیب  بتکأ  اموی  تنک  حیبص  نب  لیعامـسإ  لاق  هظفلاذه 

هلاحو  کنباباذه  لعفتأ  كءاقب  هللا  لاطأ  هل  تلق  فرصنا  املف  هتیؤر 
املف هببـسبالإ  تیبلااذه  كاله  نوکی  هللا ال  وف  لجرلا  اهیأ  ینع  کیلإ  لاقف  ادـلوال  ادـلاو و  ادـحأ  هیلع  مدـقیال  لاح  نینمؤملا  ریمأ  دـنع 

بتکف اهتیندأف  ةاودلا  ینم  ندا  لاقف  لوقلا  هیلع  تررکف  لوألا  هلعف  لثم  لعفف  هترـضحبانأ  اضیأرفعج و  هیلإ  لخد  کلذ  نم  ةدمدعب  ناک 
ناک املف  اهیف  رظناف  مرحملا  یضمو  ۀئامو  نینامثو  عبس  ۀنـس  تلخداذإف  كدنع  نکتل  لاق  یلإ و  اهعفدو  اهمـضو  ۀعقر  یف  ةریـسی  تاملک 
دلاخ نب  ییحی  ناک  حیبص و  نب  لیعامـسإ  لاق  رکذ  يذلأ  رمألا  تقولا  یف  ناکف  ۀعقرلا  یف  ترظن  هیف  مهب  دیـشرلا  عقوأ  يذـلأ  رفـص  یف 

موجنلاب سانلا  ملعأ 
854-1- تیاور -

هحفص 141] ] 

لصف
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نب یـسوم  لاق  هظفلاذـه  ام  موجنلا  ۀـفرعم  یف  دـلاخ  نب  ییحی  رابخأ  نم  ءارزولا  باتک  یف  اضیأ  يرایـشهجلا  سودـبع  نب  دـمحم  رکذو 
الغب هزیلهد  یف  تدجوف  اهدجی  ناک  ۀلع  نم  هتدایع  دیرأ  مهرمأ  رخآ  یف  دلاخ  نب  ییحی  یلإ  تودـغ  لاق  یبأ  ینثدـح  فیـصولا  ریـصن 

هل تلقف  هیف  رظنی  موجنلا  باسحب  الغتشم  ایلختسم  هتیأرو  امومهم  ارکفم  هتدجوف  هرسب  یلإ  یضفیو  یب  سنأی  ناک  هیلإ و  تلخدف  اجرسم 
ینإ ۀصق  اذهل  نإ  لاقف  کمغ  نم  هارأام  ینمغ  مث  بوکرلا  کمزع  ناوأ  ۀـلغبلا  فاقیإ  تردـق  ینأل  تررـس  اجرـسم  الغب  تیأرامل  ینإ 

رخآلا بناجلا  نم  حیصی  حئاصاذإ  تفقوف و  رسیألا  بناجلا  نم  رسجلا  تیفاو  یتح  اهبکار  ینأک  مونلا  یف  ۀحرابلا  تیأر 
609-1- تیاور -

رماس ۀکمب  رمسی  مل  سینأ و   || افصلا  یلإ  نوجحلا  نیب  نکی  مل  نأک 
تلق جرسلا و  سوبرق  یلع  يدیب  تبرضف  لاق  . 

45-1- تیاور -
رثاوعلا دودجلاو  یلایللا  فورص   || اندابأف  اهلهأ  انک  نحن  یلب 

انتدم ءاضقنا  نم  دبال  هنأ  یلع  تفقوف  نطبل  ارهظ  رمألا  تبرـضو  هتذخأف  علاطلا  ذخأ  یلإ  تأجلف  ینعملاب  اندرأ  انإ  کشأ  ملف  تهبتنا  مث 
کل لوقی  هل  لاق  ییحی و  نب  رفعج  سأراهیف  ةاطغم و  ۀنوجب  یتأو  مداخلا  رورـسم  هیلع  لخد  یتح  همالک  نم  غرفی  داک  امف  انرمأ  لاوزو 

کیلع دـسفأو  هاـیند  هیلع  تدـسفأ  کـنأ  يرأ  نینمؤملا  ریمأ  اـی  هل  لـق  ییحی  هل  لاـقف  رجاـفلا  یف  هللا  ۀـمقن  تیأر  فـیک  نینمؤـملا  ریمأ 
موجنلاب ۀفرعملا  ۀیاغاذه  انأ و  لوقأ  کترخآ 

435-1- تیاور -
هحفص 142] ] 

لصف

هتفرعم رکذدـق  بابلااذـه و  لوصف  ضعب  یف  هرکذ  انمدـق  يذـلأ  یتخبونلا  لهـس  نب  لضفلا  وخأ  ۀعیـشلا  نم  موجنلاـب  اـفراع  ناـک  نممو 
يدـنع حـصدق  یلوصلا و  لاق  هظفلاذـه  ام  لاقف  اضرلا  راـبخأ  نویع  نم  یناـثلا  ءزجلا  یف  هللا  همحر  هیوباـب  نب  دـمحم  رفعج  وبأ  اهتلالدـب 

دقع یلع  نومأملا  مزعامل  لاق  هل  خأ  نع  لهـس  نب  لضفلا  نع  ینثدحدمحم  نب  نوع  نأ  اهنم  تاهج  نم  هللا  دبع  نب  دمحأ  هب  ینثدـحام 
ینبتاکی ناک  هل  مداخ  دی  یلع  هیلإ  تبتکف  هب  عنـصتی  مأ  همامتإ  بحیأ  رمألااذه  نم  نومأملا  سفن  یف  ام  نفرعأل  هللا  تلق و  اضرلا ع  دهع 

هنکلو يرتشملا  فرش  ناک  نإ  ناطرـسلاو و  يرتشملا  هیف  ناطرـسلا و  علاطلاو  دهعلا  دقع  یلع  نیتسائرلا  وذ  مزعدق  هنأ  هدی  یلع  هرارـسأب 
نینمؤملا ریمأ  تفرع  هل  دوقعملا  ۀبکن  یلع  لدیاذه  ۀـبقاعلا و  تیب  یف  نازیملا  یف  خـیرملا  نإف  اذـه  عم  هیف و  دـقعی  رمأ  متیال  بلقنم  جرب 

یلع دحأ  فقی  نأ  کسفنو  یلإ  مداخلا  عم  هددراف  کیلإ  یباوج  تأرقاذإ  یلإ  بتکف  يریغ  نم  اذه  یلع  فقواذإ  یلع  بتعی  الئل  کلذ 
هیلإ تبتکام  ینأ  تینمتو  ایندـلا  یلع  تقاضف  لاق  هببـس  کنأ  تملعو  کب  بنذـلا  تقحلأ  همزع  نع  نیتسائرلا  وذ  عجری  نأ  هینتفرعاـم و 

ملعتأ هل  تلقف  هیلإ  تبکرو  یـسفن  یلع  هللا  تفخف و  موجنلاب  ملعلا  نسح  ناک  همزع و  نع  عجرو  رمألا  یلع  هبنتدـق  لـضفلا  نأ  ینغلب  مث 
کیأر یلع  مزعلا  ضماف  تلق  لاق ال  اهفرـش  یف  اهنم  دعـسأ  نوکت  بکاوکلا  نأ  ملعتفأ  تلق  لاق ال  يرتشملا  نم  دعـسأ  امجن  ءامـسلا  یف 

نإ
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 143] ] 
نومأملا نم  اعزف  دقعلا  عقو  یتح  ایندلا  لهأ  نم  ینأ  تملع  امف  کلذ  یلع  رمألا  یضمأف  هتالاح  دعسأ  یف  کلفلا  نأ  دقتعت  تنک 

123- لبق زا  - تیاور -
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لصف

یف لاجرلا  باتک  یف  یـسوطلارفعج  وبأ  يدـج  کلذ  رکذ  لوحألا  مجنملا  ءاقـسلارفعج  وبأ  ۀعیـشلا  نم  موجنلا  ملع  یف  نیفورعملا  نم  و 
یکحو اضرلا  هل  فصوو  ۀـئام  ثالثو  نیعبرأ  ۀنـس  کلملا  ةرکـسدب  يربکعلتلا  هآر  اضرلا ع  یقل  ناک  هظفلاذـه و  ام  لاـقف  ینکلا  باـب 

هللا همحر  یسوطلا  ظفل  رخآاذه  هتیاکح 
287-1- تیاور -

لصف

لاقف ءایبنألا  صصق  یف  یقربلا  دلاخ  نب  دمحم  هاور  امم  نون  نب  عشوی  نید  یف  تلخد  ۀمجنم  ةأرما  نم  موجنلا  تالالدب  تاباصإلا  نم  و 
الجراهیف دجوف  ءاقلبلا  یلإ  یهتنا  نیح  نون  نب  عشوی  دی  یلع  ماشلا  نئادم  تحتفو  لاق  ۀیواعم  نب  رامع  نع  نانس  نب  هللا  دبع  هظفلاذه  ام 

ۀمجنم ةأرما  هتنیدـم  یف  نإ  هل  لیقف  کلذ  نع  عشوی  هلأسف  لجر  مهنم  لتقیالف  هنولتاقی  نوجرخی  اولعجف  ءاقلبلا  تیمـس  هب  قلاب و  هل  لاقی 
رخؤی نأ  هبر  اعدو  نیتعکر  عشوی  یلـصف  هلجأ  رـضح  الجر  ذـئموی  جرختالف  لـیخلا  اـهیلع  ضرعتف  بسحت  مث  اـهجربب  سمـشلا  لبقتـست 
لیخلا یحفـصتف  لاق  یلع  طلتخادـق  اذـه  یباسح  نإف  مهطعأف  کیلع  نوضرفیام  رظنا  قلابل  تلاـقف  باـسحلا  اـهیلع  برطـضاف  سمـشلا 

قلاب یبأف  ةأرملا  هیلإ  عفدـت  یتح  یبأف  حلـصلا  عشوی  اولأسف  موق  هلتقی  مل  التق  اولتقف  تجرخأو  تفحـصتف  لاتقبالإ  نوکی  هنإف ال  یجرخأف 
له تلاقف  هیلإ  اهعفدف  هحلاصو  ینعفدا  هل  ةأرملا  تلاقف  اهعفدی  نأ 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 144] ] 

رخآاذه کنید  یف  تلخددق  ینإف  تلاق  یلب  لاق  کنید  یلإ  ینوعدت  امنإ  سیل  تلاقال أ  لاق  ءاسنلا  لتق  کبحاص  یلإ  یحوأ  امیف  دـجت 
هثیدح یف  هظفل 

144- لبق زا  - تیاور -

لصف

ریبحت باتک  نم  رصتخملا  رخافلا  باتک  فنـصم  یفعجلا  میلـس  نب  دمحأ  نب  دمحم  اهیف  نیفنـصملاو  ۀعیـشلا  نم  موجنلاب  نیفراعلا  نم  و 
ۀیعرشلا ماکحألا 

141-1- تیاور -

لصف

لصف یف  لاقف  ءاملعلا  ملاعم  باتک  یف  هنع  هللا  یـضر  بوشآرهـش  نب  دمحم  لضافلا  خیـشلا  هرکذ  امیف  ۀعیـشلا  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
ۀلمج نم  هللا  همحر  رکذ  مـث  نوـفلکتملاو  نوـقتملاو  نودـصتقملاو  نورهاـجملا  تاـقبط  عـبرأ  یلع  مـهو  تیبـلا ع  لـهأل  ءارعـشلا  ضعب 

املکتم امجنم  ابیدأ  ارعاش  ناک  مجاشکب و  فورعملا  کهاش  نب  يدنسلا  نب  نیسحلا  نب  دومحم  حتفلاوبأ  هظفلاذه  ام  عیشتلاب  نیرهاجملا 
382-1- تیاور -
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لصف

ءاـسؤر نم  ناـک  اـبیبط و  اـمجنم  ناـک  اـهیقف و  ابـسان  اـبیطخ  ناـک  يدنـسلا  نب  میهاربا  نب  هیودرم  موـجنلا  ءاـملع  نم  هرکذ  تیأر  نممو 
عمسیامل سانلا  ظفحأ  ناک  ۀلودلاب و  املاع  ناک  نیملکتملا و 

183-1- تیاور -

لصف

ناک هنأ  هثیدح  ضعب  یف  تیأرو  دربملا  هرکذ  يدنکلا  سیق  نب  ثعـشألا  وخأ  يدنکلا  سیق  نب  فیفع  ۀعیـشلا  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
ۀغالبلا جهن  نع  هانرکذ  امیف  مدقتدق  جراوخلا و  برح  یلإ  راصامل  نینمؤملا ص  ریمأ  انالوم  باحصأ  نم 

228-1- تیاور -

لصف

ابوسنم ناک  هیوباب و  نب  ۀلودلا  دضع  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 145] ] 
نیسمخلاو  يداحلا  ءزجلا  یف  دادغب  خیرات  نم  بیطخلا  موجنلا  ملعب  هتفرعم  رکذ  نممف  ۀیدیزلا  بهذم  يری  ناک  هلعلو  عیشتلا  یلإ 

ام لاقف  الضاف  ناک  هنأ  عم  بیطخلا  هحدمدق  يوحنلا و  یسرافلا  یلع  یبأب  فورعملا  ناملـس  نب  رافغلادبع  نب  دمحأ  نب  نسحلا  رکذدنع 
یف هنم  انعمـسو  اهنطوتـساف  دادغب  مدـقو  سرافب  يوحنلا  یـسرافلا  رافغلادـبع  نب  دـمحأ  نب  نسحلا  یلع  وبأ  دـلو  یخونتلا  لاق  هظفلاذـه 

ۀبیجع ابتک  فنـص  هنم  ملعأو  دربملا  قوفوه  هتذـمالت  نم  موق  لاق  یتح  وحنلا  یف  هتلزنم  تلعو  ۀـئام  ثالثو  نیعبـسو  سمخ  ۀنـس  بجر 
مدخو امهریغو  يزاریشلا  یسیع  نب  یلع  ینج و  نب  نامثع  لثم  قاذح  ناملغ  هل  عربو  قافآلا  یف  هرکذ  رهتشاو  اهلثم  یلإ  قبسی  مل  ۀنـسح 

مدقتو  كولملا 
یف یفوصلا  نیـسحلا  یبأ  مالغو  وحنلا  یف  يوحنلا  یلع  یبأ  مالغانأ  لوقی  ۀـلودلا  دـضع  تعمـس  لوقی  یبأ  تعمـسو  ۀـلودلا  دـضعدنع 

ۀئام ثالثو  نیعبسو  عبس  ۀنس  لوألا  عیبر  نم  رشع  عباسلا  دحألا  موی  تناک  یسرافلا  یلع  یبأ  ةافو  نأ  رکذ  مث  موجنلا 
885- لبق زا  - تیاور -

لصف

هنع هانیکحامک  هحور  هللا  سدق  یصمحلا  یلع  نب  دومحم  مظعملا  خیشلا  تاثداحلا  یلع  تالالد  اهنأو  موجنلا  ملع  ۀحـصب  نیلئاقلا  نم  و 
حرـصدق دیلقتلا و  نم  ذقنملاو  دیحوتلا  یلإ  دشرملا  باتک  یمـسیو  یقارعلا  قیلعتلا  باتک  نم  یناثلا  ءزجلا  یف  همالک  نم  باتکلااذه  یف 

کلذب  هظافلأ  انمدقدق  نظوأ و  ملعب  اهیلع  فوقولا  هنکمأاهب  ملعلا  مکحأ  نم  نأ  تاثداحلا و  یلع  تالالد  موجنلا  نأ  هیف 
اهبسحی هل  اهاندجو  ۀلأسم  رکذدنع 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 146] ] 
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هانیأر نم  عروأ  نم  هحیرـض  رونو  هحور  هللا  سدق  سارف  یبأ  نب  مارو  يدـج  ناک  هل و  انرذـتعاو  هیلوق  نیب  ضقاندـق  هنأ  اهیلع  فقو  نم 
امأف یقارعلا  قیلعتلا  هباتکلو  یـصمحلل  امظعم  ناک  ۀیلکلاب و  ۀیویندلا  ۀسائرلا  هیـضتقتام  اکراتو  هقفلاو  هقفلا  لوصأو  نیدـلا  لوصأب  افراع 

دیفملا خیـشلا  فیلأت  هظفلاذه  امب  یناثلا  ءزجلااذـه  یلع  هطخ  تیأرو  ادـحأ  بقلی  ناک  هنأ  تفرعام  امارو  يدـج  نإف  یـصمحلل  همیظعت 
هنع هللا  یـضر  یـصمحلا  نسحلا  نب  یلع  نب  دومحم  نیرظانملا  دسأ  نیملکتملا  ناسل  مالـسإلا  ریهظ  نیدلا  دـیدس  دـحوألا  لجألا  ملاعلا 
هنإف قیلعتلا  باتکلا  اذهل  يدـج  میظعتامأ  یهتنا و  نیعمجأ  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعملا  نیرهاطلا  ۀـمئألا  عم  هرـشحو  هاضرأو  همحرو 

ۀنس ةرشع  ثالث  وحن  كاذ  ذإ  يرمع  ناک  اریثک و  احدم  باتکلااذه  حدمو  هتنازخ  نم  هدیب  هرضحأو  هظفحب  یلع  راشأ 
765- لبق زا  - تیاور -

لصف

رباج رکذ  یشاجنلاو  تسرهفلا  یمـسی  قداصلا ص  باحـصأ  نم  نایح  نب  رباج  ۀعیـشلا  ءاملع  نم  هیلإ  بوسنم  باتک  یلع  تفقو  نممو 
مث ینعملا  یف  هظفل  رخآاذه  ادـبأ  لدـیام  یلع  ۀـلالدلا  یف  بذـکیال  کلفلا  یف  علاطلا  نأ  هظفلاذـه  ام  ۀبرـشألا  باب  یف  رکذو  نایح  نب 

انبهذم یلع  فیناصت  هل  نأ  ۀعیشلا و  لاجر  یف  میدنلا  نبا  هرکذدق  اهریغو و  موجنلا  ملع  یف  هلضف  یلع  لدیام  حرش 
358-1- تیاور -

لصف

لوقأ موجنلا  ملعب  امهلم  ناک  نینرقلا  اذ  نأ  يدنهلا  رصن  نب  حابصلل  ص  اضرلا یسوم  نب  یلع  انالوم  باوج  یف  مدقتدق  و 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 147] ] 
هلالج لج  هللااـب  هصاـصتخاو  هحالـص  یلع  ۀـفاک  مالـسإلا  لـهأ  قفتا  نمم  وهف  ۀعیـشلا  یف  هلوخد  رکذـی  نکی  مل  نإ  نینرقلا و  وذاذـه  و 

هنأل دابعلل  اهمیلعتو  ۀـلالدلا  یف  اهتوبث  بابـسأ  نم  نوکی  نأ  نکمی  امم  اضیأ  وهف  اهملعب  امهلم  ناـک  اذإ  یلاـعت و  هرارـسأ  یلع  هعـالطاو 
هلالج لج  هللا  بناج  نم  الإ  اهلوصأ  هتفرعم  نکمیال 

309- لبق زا  - تیاور -

لصف

دادغب یلإ  انلاقتنا  یهو  مولعم  لکب  ملاعلا  ریبدتب  اهیلع  تمزع  ۀکرح  نم  یعنم  یلع  موجنلا  ۀلالدب  مکح  نم  ضعبل  هترکذام  یباوج  نم  و 
یف قرطلا  ص  دـمحم اندـجل  جرفف  کلفلا  یلع  کلفلا  بترب  اومکح  موق  ءانبأ  نحن  هاـنعمام  تلق  نإ  ۀئامتـسو  نیـسمخو  نیتنثا  ۀنـس  یف 

سمشلا تدیعأو  هلضفل  اراهظإ  یلع  مظعملا  اندج  راد  یف  طقسو  هلجأل  رمقلا  قشناو  تایانعلا  تاماقم  ۀیاغ  یلإ  هب  يرسأامل  تاوامـسلا 
امب نورفاظ  قئارطلا  کلت  یف  انکلـس  نإ  نحنف  هتاماقمل  امیظعتو  اندج  ةدالول  امارکإ  نیطایـشلا  عنمت  ادـنج  موجنلا  تلعجو  هتالـص  لجأل 

اورمأو تمدقأف  یل  ۀکرح  نم  نومجنملا  ینرذح  ةرم  مکرـضحأام  قئاقحلا و  لهأ  هکرت  نم  انبیـصنل  ۀـثارولا  نم  انیلع  انبر  لضف  هیـضتقی 
لیکولا معنو  یبسحوه  تضوف و  هیلإ  تلکوت و  هیلع  نم  ریبدتب  کلذ  لک  تمجحأف  تاکرحلاب 

725-1- تیاور -
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لصف

نایروملا اهل  لاقی  زاوهألا  يرق  نم  ۀیرق  یلإ  بوسنموه  ینایروملادـمحم و  نب  نامیلـس  بویأوبأ  روصنملا  ریزو  موجنلا  ملعب  رکذ  نممو 
طخب ءارزولا  خیرات  نم  لوألا  ءزجلا  یف  كرابملا  نب  نمحرلادبع  رکذف 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 148] ] 

هیف ترظندق  الإ و  ءیـش  نم  سیل  لوقی  ناک  افرطءیـش و  لک  نم  ذخأدق  ناک  هظفلاذـه و  ام  لاقف  ریزولا  بویأ  یبأ  رکذ  یف  فنـصملا 
ریزو لوأ  هنأ  ۀمیظع و  ۀیاغ  یلإ  روصنملاب  هصاصتخا  حرـش  مث  باسحلاو  موجنلاو  بطلاو  ءایمیکلا  یف  ترظنو  هیف  رظنأ  مل  ینإف  هقفلاالإ 

هل ناک 
266- لبق زا  - تیاور -

لصف

هل  رهظ  نممو 
نأ هظفلاذه  ام  ءارزولا  رابخأ  نم  یناثلا  ءزجلا  یف  كرابملا  نب  نمحرلادبع  رکذ  دقف  ۀکماربلا  دیشرلا  ۀلود  یف  اهتلالد  موجنلاب  لمعلادنع 

رـضح املف  لیللا  نم  اتقو  هل  اوراتخاف  هیف  لقتنی  تقو  رایتخال  نیمجنملا  عمج  هاـنب  يذـلأ  هرـصق  یلإ  لاـقتنالا  یلع  مزعاـمل  یکمربلارفعج 
الجر يأر  ییحی  قوس  یلإ  لصو  املف  نونکاس  سانلا  ۀیلاخ و  قرطلاو  هرـصق  یلإ  هلزنی  ناک  يذـلأ  عضوملا  نم  رامح  یلع  جرخ  تقولا 

ارعش دشنی 
413-1- تیاور -

دیریام لعفی  مجنلا  برو   || يردی  سیل  موجنلاب و  ربدی 
هنکل یناعملا  نم  ینعم  اذـهب  تدرأام  هللا  لاقف و  اذـهب  تدرأاـم  لاـقف  هداـعأف  تلق  اـم  دـعأ  هل  لاـقف  لـجرلاب  اـعدو  فقوو  شحوتـساف  .

ریناندب هل  رمأف  یناسل  یلع  يرجو  یل  ضرعءیش 
173-1- تیاور -

لصف

موجنلا تالالدب  لمعلا  یلع  مهدامتعاو  ءاملعلاو  ءارمألاو  كولملاو  ءافلخلا  مامتها  یلع  لدی  اباتک  بتکلا  نم  انرشأ  امیف  تدجو  دقلو 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 149] ] 
علاوطو هیوب  ینب  نم  كولملا  علاوطو  ساـبعلا  ینب  نم  ءاـفلخلا  علاوط  نم  هیلع  لمتـشاام  هیف  رکذـف  موسوملا  هجوـلا  یلع  مهجئارز  رکذو 

ینبو نادمح  ینب  نیتلودلا  نایعأ  دیلاوم  نمضتیو  عئاطلا  مایأ  یلإ  دلاخ  نب  ییحی  نم  ءارزولا  علاوطو  دوعسم  ناطلـسلاو  دومحم  ناطلـسلا 
یضترملا و نب  دمحم  یبأ  رهطألا  هدلو  علاطو  ۀجرد  برقعلا  ناک  دق  هدلوم و  ۀجئازو  یضترملا  دیـسلا  مهنم  ۀعامج  ءاملعلا  نم  سیبد و 

ءازوجلا هعلاطو  يوسوملا  یـضرلا  نیـسحلا  نب  دمحم  دلومو  دسألاوه  یـضترملا  نب  نیـسحلا  هللا  دبع  یبأ  رخآلا  هدـلو  علاطو  ءازوجلاوه 
نب دمحم  دلومو  ناطرـسلا  هعلاطو  يولعلا  رمع  نب  دمحم  نب  رمع  یلع  یبأ  دلومو  کلذ  رکذ  انمدـقو  نازیملا  هعلاطو  دـمحأ  یبأ  دـلومو 

رکاذتلا یف  هتابثإو  کلذ  لامعتسا  یلع  نیقفتم  نیقبطم  مهجئاوز  حرشو  مهعلاوطو  مهدیلاوم  رکذ  لوطی  نمم  مهریغو  ولدلا  هعلاطو  رمع 
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مهجئاوزو مهعلاوطو  امهدالوأ  دیلاومو  یـضرلا  هیخأ  دلومو  یـضترملا  دـلوم  لوألا  دـلجملا  یف  بسنلا  ناوید  بحاص  رکذو  هب  رهاظتلاو 
نأ تاثداحلا و  یلع  تامالعو  تالالد  موجنلا  نأب  لوقلا  باوص  یلع  هب  فراعلا  فنـصملا  لدـیاذه  هیلإ و  انرـشأامک  مهیلع  هللا  ناوضر 

انمدق امب  اهرطخ  عفدیف  تافوخملا  عطاوقلا  ۀفرعم  یف  اهرابتعاو  هیلع  لمعتسیام  لجأل  تامهملاو  تازئاجلا  تاحابملا  نم  کلذ  لامعتـسا 
ایاصولا نم  هیلإ  جاتحی  امم  هیدی  نیب  امل  ناسنإلا  دعتـسیل  تامملا  تاقوأ  یلع  اضیأ  اههیبنتو  تاوعدلاو  تاولـصلاو  تاقدـصلا  نم  هرکذ 

تاداعسلا لیصحت  مانتغاو  تاضورفملا  كاردتساو  تایانجلا  ءادأو 
دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -

هحفص 150] ] 
ینفرشو لقع  راونأ  نم  هلالج  لج  هللا  ینبهو  امب  کلذ  تیأر  املف  سواطلادمحم  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  لوقی  تایقابلاو 

لمعلاو کلذ  زاوجب  درودـق  هانلقامک  لقعلل  قفاوملا  لقنلا  تدـجوو  تاثداحلا  یلع  تالالد  موجنلا  نوکت  نأ  عنتمیال  هنأ  لقن  راصبأ  نم 
موصب اهرطخ  فرـصو  اهعفد  اـنکمم  كـالفألاو  موجنلا  ۀـلالدب  هتاروذـحم  فرـص  تدـجوو  هیلإ  نوکرلاو  هتعاـط  هللا  بجوأ  نمع  هیلع 

اهسفنأب رطاخت  لوقعلا  بابرأو  بابلألا  یلوأ  مکح  یف  ابجاو  نونظملا  ررضلا  نم  زرحتلا  تدجوو  كاردتـسالا  نم  هانرکذام  وأ  هقدصوأ 
یف راحبلا  لاوهأ  هلجأل  لمتحتو  راطخألا  ایاطم  هلیصحت  یف  بکرتو  باهذلاو  ءانفلا  یلإ  هرمأ  لوئی  نونظم  عفن  لیصحت  یف  باحـصألابو 

يدلوم تلوح  رافسألا 
مهیلع و سانلا  نم  ریثک  دمتعی  دادغبب  موجنلا  ملع  یلإ  نیبوسنملا  نم  ۀثالثدنع 

مهیلإ و يدلوم  تثعب  لصوملا  لهأ  نم  ۀعبرأدنع 
نم یلع  رـصتقأ  مل  ۀینابرلا و  رارـسألا  هیلع  لدت  امب  مهریغ  ینرـضح  نم  تهفاشو  ۀـیلحلا  دالبلا  لهأ  نم  کلذ  یلإ  ابوسنم  ناک  نم  دـنع 

لب  ةدحاو  ةدیقع  یلع  مهنم  ناک 
ةدعابتملا و دئاقعلا  باحصأدنع 

داعملل دادعتسالا  نم  داریامک  رارتغالا  راد  نم  جورخلل  راهظتسالا  مدق  یلع  نوکأل  ۀمهملا  رومألا  نم  کلذ  تیرأو  ۀمذلا  لهأ  ضعبدنع 
یلع ینقفاوی  یلقع  تیأراـم  تاـیاورلا و  یف  لـقنامل  اقیدـصت  اریثـک  ائیـش  تاـیلکلا  موـجنلا  تـالالد  ۀحـص  نم  يرمع  یف  تبرج  دـقلو 

ملعب اهفشکب  نکمتلا  عم  لاوهألا  نم  يدی  نیب  امع  لفاغتلاو  لاوحألا  هذهل  لامهإلا 
دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -

هحفص 151] ] 
ارطخ هیدـی  نیب  نأ  لیخت  اناسنإ  نإ  لئاقلا  لوقک  هنم  لوصحملا  نوکی  نأ  نم  لقأالف  هیلع  هلالج  لج  هللا  ینلدـی  اـمب  اهکاردتـساو  نظوأ 

نیعبـسو عبرأ  یلإ  رخآ  لاق  ۀیـسمش و  نیعبـسو  سمخ  یلإ  عستی  يرمع  نإ  مهرثکأ  لاـق  دـق  هر و  هیلع  مجهتیـال  هنم و  زرحتی  نأ  بجوی 
دئازلا راهظتسالاو  زرحتلا  مدق  یلع  انأ  ۀنس و  نینامث  یلع  دیزی  نانثا  لاق  ۀیسمش و 

یف لج  زع و  هلاؤس  تببحأل  ءایـشألا  کلام  یلإ  ضیوفتلا  بوجوال  ول  ۀفولأملا و  تاراهظتـسالا  دئاوع  یلع  ةدایزب  ۀفوخم  ۀنـس  لک  دـنع 
ینکلو هاضر  بلطو  هبرق  فحتو  هبح  فرش  نم  ءاقبلا و  راد  ةرامع  نم  هلالج  لج  هدیری  امع  لغاوشلا  نم  افوخ  ءانفلا  راد  ۀقرافم  لیجعت 

هبوبحم یلإ  هبولطم  مامز  ملسی  نأ  بحملا  بسحو  هاریو  هلالج  لج  هراتخیامل  تضوف 
673- لبق زا  - تیاور -

لصف

یفنـصم نم  هنأ  رکذی  نم  تعمـسو  یجخرلا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دمحأ  فیلأت  سناؤملا  ۀـفحتو  سلاجملا  ناحیر  باتک  یف  تدـجوو 
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نـسحلا وبأ  ینثدح  هظفلاذه  ام  هنع  هللا  یـضر  یـضترملا  نع  يوری  ناک  دق  میرکلا و  سنأ  همـسا  رخآ  هل  فینـصت  نآلا  اندنعو  ۀـیمامإلا 
سمره لثم  مهمولع  یف  مهیلع  نعطلا  قرطتی  مل  مهماهفأ و  نسحو  مهتفرعم  یلع  ۀماعلاو  ۀصاخلا  عمجأ  نیذلا  ءاملعلا  ءامکحلا  نأ  مثیهلا 

امهنإ لاقیو  سویملطبو  یسخربأ  لثمو  ءایمیکلاو  بطلاو  موجنلا  ملع  هاطعأ  هللا  نأ  ثلثملا  ینعمو  یبنلا ع  سیردإوه  ۀمکحلاب و  ثلثملا 
مهئامسأ ۀلعل  مهرمأ  سانلا  یلع  سبتلا  امنإو  کلذک  ءامکحلا  رثکأو  ءایبنألا  ضعب  نم  اناک 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 152] ] 

مهلاومأ اهملع  یف  اونفأو  کلفلا  اودـصرو  ضرألا  اوحـسم  نیذـلا  نیلـضفملا  ۀـمکحلاو  ملعلا  مهنع  ردـص  نمم  مهئارظن  لثمو  ۀـینانویلاب 
بکاوکلا ثیدـح  نم  ءاملعلا  ءالؤه  هحرـصام  سلاجملا  ناـحیر  فنـصم  رکذ  مث  هب  اـنوربخأو  اـنل  هومـسرو  هنم  اوفرع  یتح  مهراـمعأو 

اهرابتخا فصو  نم  هحرشام  رکذ  یلإ  انل  ۀجاحال  ام  اهرارسأو 
303- لبق زا  - تیاور -

لصف

نایعأ نم  ۀعامج  هیدی  نیب  هنع و  هللا  یضر  یجخرلا  ریزولا  يدلاو  ةرـضحب  کلذ  يرجو  هظفلام  سلاجملا  ناحیر  باتک  یف  اضیأ  رکذو 
مجنملا و یلمرلا  یکملا  مساقلا  یبأ  ماطـسب و  رهم  نب  مساقلا  یبأ  يوحنلا و  یعبرلا  یـسیع  نب  یلع  نسحلا  یبأ  لـثم  مهئالـضفو  ناـمزلا 

نونف یف  اوضوافتو  مهتقو  یف  نامزلا  کلذ  ءاسؤرو  يوحنلا  ردـقملا  نب  حـتفلا  یبأ  یناقاخلا و  مساـقلا  یبأ  مثیهلا و  نب  نسحلا  یلع  یبأ 
یف برغملاو  قرـشملا  نم  سمـشلا  عافترا  ملعیال  نمب  فیک  ماطـسب  رهم  نبال  مثیهلا  نبا  لاقف  موجنلا  رکذ  یلإ  ثیدحلا  رجناو  ملعلا  نم 
نم لیللاو  راهنلا  نم  یـضمیام  ملعیـال  موی و  لـک  یف  جوربلا  نم  برغملا  یف  برغیو  قرـشملا  نم  علطیاـم  ملعیـال  مویلا و  نم  تقو  لـک 

سوق ملعوأ  باوص  یلع  وأ  لمع  إطخ  یلع  بالرطسألا  ینعأ  افـصلا  تاذ  ناحتما  ملعیال  وأ  تاجوعملا  تاعاسلاو  تایوتـسملا  تاعاسلا 
بکاوکلا ضورع  ملعوأ  موی  لک  یف  رمقلا  ۀـجردو  سمـشلا  ۀـجرد  ملعوأ  دـلب  لک  علاطم  ملعوأ  لیللا  سوق  ملعوأ  موی  لـک  یف  راـهنلا 

اهعم تعلط  یتلا  جردلا  ملعوأ  جوربلا  جرد  ملعوأ  اهلاوطأو  ۀتباثلا 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 153] ] 
عافترا ملعوأ  لظلا  ملعوأ  بکاوکلا  ریـس  ملعوأ  ءاوتـسالا  طخ  نم  بکاوکلادـعب  ملعوأ  بکاوکلا  راـهن  فصن  عاـفترا  ملعوأ  بکاوکلا 

نم مک  یلع  رمقلا  عولط  تقو  ملعوأ  تاعاسلل  تمـسلا  ملعوأ  ۀـعاس  لک  نم  کلفلا  نم  رادام  ملعوأ  راهنلا  نم  تقو  لـک  یف  بکاوکلا 
هباتک یف  یلاعت  هللا  اهرکذ  یتلا  رمقلا  لزانم  ملعوأ  اهنع  هفارـصناو  بکاوکلاب  رمقلا  لاصتا  ملعوأ  برغی  ۀعاس  نم  مک  یلع  علطی و  ۀعاس 

برعلا نم  كولملا  خیراوت  ملعوأ  ۀلهألا  ملعوأ  للملا  دایعأ  ملعوأ  طبقلا  روهـشو  مورلا  روهـشو  سرفلا  روهـش  لوخد  ملعوأ  اهؤامـسأام 
یلإ جاتحی  یتلا  موجنلا  مولع  نم  رکذ  مث  اهراتتـساو  بکاوکلا  روهظ  ملعوأ  اضرعو  الوط  موجنلا  يراجم  ملعوأ  طـبقلاو  مورلاو  سرفلاو 

یـسیع نب  یلع  خیـشلا  قافتا  کلذ  دـعب  حرـشو  انه  هعیمج  رکذ  یلإ  ةرورـضال  امم  مئاوق  ثالث  نم  رثکأ  هاـنرکذام  یلع  ةداـیز  اـهتفرعم 
رکذن مل  هتقیقحب و  هلهجل  کلذ  دحجی  نم  یلع  ءاردزالاو  هتحـصو  موجنلا  ملع  قیدصت  یلع  ریزولا  هدـلاوو  مثیهلا  نبا  يوحنلا و  یعبرلا 
موجنلا ءاملع  نم  مهرکذ  نم  ءامـسأ  رکذ  اندوصقم  نأل  نحن  اهرکذن  مل  موجنلاب  قلعتت  عضاوم  ةدـع  هعیـضت  یف  رکذو  هلوطل  کلذ  نحن 
ۀعیـشلا نم  ۀعامج  مهیف  ناک  نویجخرلا  ءالؤهو  ۀیمامإلا  نم  ناک  فنـصملااذه  نأ  نیلـضافلا و  ءاملعلا  نیب  کلذ  لامعتـساو  نیمدـقتملا 

هللا محر  مهنم  نیقیرفلا  رابخأ  نم  ریثک  یلع  انفقودـق  نوفلاخم و  مهـضعبو  ص  يداهلادـمحم نب  یلع  انالوم  عم  ۀیـضرم  صئاـصخ  مهلو 
مهنع یضرو  مهنم  قحلا  لهأ 
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دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -
هحفص 154] ] 

هنع يورو  يوسوملا  یضترملا  یقل  نمم  سلاجملا  ناحیر  فنصماذه  و 
69- لبق زا  - تیاور -

نیملسملا نم  ۀعیشلاریغ  نم  موجنلاب  املاع  ناک  نمیف  سداسلا  بابلا 

هراشا

نیفورعملا مالسإلا  لهأ  نم  ءاملعلا  نمف  نیرضاحلل  همکح  ۀحص  رهظوأ  اهیف  فنصو  نیفلتخملا  اهقرف  ضعب  نم  وأ  ۀعیـشلا  نم  مهـضعبو 
ءزجلا یف  ةرکاذـملا  رابخأو  ةرـضاحملا  راوشن  باتک  یف  یخونتلا  یلع  نب  نسحملا  رکذـف  یئابجلا  یلع  وبأ  مالکلا  ملعو  موجنلا  ملع  یف 

یبأ نب  مشاهوبأ  ناک  لاق  قرزألا  نب  نسحلا  ینثدح  لاق  هدنع  هیف  دجویام  ققحت  هنأ  اذه  هباتک  ۀـبطخ  یف  نمـضدق  هنم و  رـشع  يداحلا 
هنأ انربخأو  ةریثک  ثیداحأب  کلذ  نم  انثدـحیو  موجنلا  ملع  یف  ۀـباصإلا  ریثک  ناک  یلع  اـبأ  هاـبأ  نأ  اـنربخی  دادـغب  مدـقامل  یئاـبجلا  یلع 

یتلا هتلع  مشاهوبأ  لتعا  املف  مکحلا  اذهب  سوفنلا  بایط  ماکحألا  یف  یلع  یبأ  ۀباصإل  انکف  ۀیسمش  ۀنـس  نیعبـسو  افین  شیعی  نأ  هل  مکح 
شیعی هنأ  هوبأ  مکحدق  سیل  تلق أ  یتح  اهـسفن  بیطأ  تذخأف  هیلع  ۀقلق  یلع  یبأ  ۀنبا  هتخأ  تدـجوف  ادـئاع  هیلإ  تئج  دادـغبباهیف  تام 

هذه لتعادق  نیعبرألاو و  ۀسداسلا  ۀنسلا  نم  تلفأ  نإ  لاق  هنإ  تلاقوه  ام  تلق  طرش  یلع  نکلو  یلب  تلاق  ۀیسمش  ۀنس  نیعبسو  افین 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 155] ] 
ۀلعلا کلت  یف  تامف  نسحلا  لاق  لوألا  مکحلا  حصی  نأ  نم  افوخ  کلذل  هیلع  یقلقفاهیف  ۀبعصلا  ۀلعلا 

99- لبق زا  - تیاور -

لصف

ناک يزمرهمارلا و  ردـب  نب  مساقلاوبأ  ینثدـح  لاق  ةرـضاحملا  راوشن  یف  اضیأ  هاورام  موجنلا  ماکحأ  یف  یئابجلا  یلع  یبأ  تاباصإ  نم  و 
رادب زاتجاف  مرکم  رکسع  یف  یئابجلا  یلع  یبأ  عم  تنک  لاق  سابع  نب  هللا  دبع  دمحم  وبأ  انثدح  لاق  برـضلا  راد  یف  رایعلا  یلع  ینفلخی 

مث تمجمجف  ربخلا  اهتلأسف  ةأرما  تجرخف  بابلا  تققدف  ۀهاع  وذ  دولوملا  اذهف  نومجنملا  لوقی  ام  حص  نإ  لاقف  ةدالوب  ۀجضاهیف  عمسف 
لاقف هسفن  بیطی  یلع  وبأ  ذـخأف  فنحأ  لاق  دولوملا  ینعیوه  فیکف  لاق  معن  لاق  كراد  هذـه  لاق  یلع  وبأ  هآر  نیحف  لهک  لـجر  جرخ 

فنحأوه انیأرو و  هنذأ  یف  نذأو  هکنحو  لخدف  اکرابم  هلعجی  هللا  لعلف  هنذأ  یف  نذؤتو  هکنحت  لخدتف  یلع  ابأ  ای  لضفتت 
625-1- تیاور -

لصف

دهاشلا نب  ۀملـسم  نب  دـمحأ  ابأ  تعمـس  لاق  اضیأ  تارـضاحملا  راوشن  باـتک  یف  یخونتلا  هاـکحام  موجنلا  یف  یلع  یبأ  تاـباصإ  نم  و 
اسلاج یئابجلا  یلع  یبأ  عم  تنک  لاق  همظعو  هقثو  مرکم  رکسع  لهأ  نم  لجر  نع  یکحی  هدلب  خیش  ناک  یفنحلا و  یلزتعملا  يرکسعلا 

یلع وبأ  لاقف  اهتبلط  ۀجاحل  اهیلإ  عوجرلا  دیرأو  قلطت  ۀـجوز  یل  لاق  سلجا  هل  لاقف  هناملغ  ضعب  هیلإ  لخدـف  مرکم  رکـسع  یف  هراد  یف 
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لاق دغ  یف  ناک  املف  لعفف  هب  ینئجو  عافترالا  ذخف  هتأرما  تدلواذإف  هعم  ضما  رضح  نم  ضعبل 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 156] ] 
یبأ یلع  سردن  اسولج  انکو  رـشع  سداسلا  مویلا  ناک  املف  اموی  رـشع  ۀسمخدعب  تومی  دلولااذه  نإف  میجنتلا  مکح  حص  نإ  یلع  وبأ  انل 

هقح هوفوو  هورضحأف  اوموق  یلع  وبأ  لاقف  هدلو  ینعی  تامدق  انالف  نإ  لاقف  لجرلا  لخد  ذإ  یلع 
223- لبق زا  - تیاور -

لصف

قذـحأ یلع  وبأ  ناک  لاق  یئابجلا  یلع  یبأ  نب  مشاهوبأ  ثدـح  لاق  روکذـملا  هباتک  یف  اضیأ  یخونتلا  هرکذاـم  یلع  یبأ  تاـباصإ  نم  و 
هدلوم لمعو  بالرطـسألا  ذخأف  الیل  ناک  هعلاط و  ذخأت  نأ  بحأ  ینإ  یلع  یبأل  همأ  تلاقف  دولوم  هراوج  یف  دلوف  موجنلا  ملع  یف  سانلا 

نم وه  رمأو  اراهن  سردیوه  هتدالو و  نیح  هاتأ  كاذ  نأل  لوألا  ثیدحلاریغ  ثیدحلااذه  لوقأ و  کلذ  دعب  اهلک  تحـص  ءایـشأب  مکحو 
هعلاط و ذخأ  تبلط  یبصلا  ةدلاو  نأ  الیل و  تناک  ةدالولا  نأ  نمـضتی  ثیدحلااذه  هتافوب و  مکحو  دلولل  علاط  لمع  دلاولا  بلطی  نأ  ریغ 

ةافوب دولوملا  اذهل  مکح  رکذی  مل 
547-1- تیاور -

لصف

هللا دبع  نأ  انباحـصأ  نم  دحاوریغ  ینربخأ  لاق  اضیأ  یخونتلا  هرکذام  موجنلا  ماکحأب  لمعلا  نع  راذـتعالاب  یئابجلا  یلع  یبأ  رابخأ  نم  و 
جرختال دمحم  ابأ  ای  لاقف  اعدوم  هتئجف  يدلب  یلإ  یئابجلا  یلع  یبأ  لحم  نم  فارصنالا  تدرأ  لاق  هربخأ  ملکتملا  يزمرهمارلا  سابع  نب 

امهم خیـشلا  اهیأ  تلقف  مهدـنع  دومحم  هنإف  اذـکو  اذـک  موی  یلإ  مقأـف  قرغ  ۀنیفـس  یف  مویلااذـه  رفاـس  نم  نولوقی  نیمجنملا  نإـف  مویلا 
سیل اعبس أ  هیف  نأب  قیرط  یف  نحنو  ربخم  انربخأول  دمحم  ابأ  ای  لاقف  اذهب  ینبیجت  فیک  مهلوق  یف  هدقتعت 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 157] ] 

معن تلقف  بذـکلا  هیلع  زوجی  نمم  ربخملا  ناک  نإ  هریغ و  كولـس  یلع  انردـقاذإ  قیرطلا  کلذ  کلـسنال  نأ  اـنیلع  مکحلا  یف  بجی  نأ 
مزحلا نأ  مرجالف  اذک  ثدح  عضاوملا  هذـه  تلزناذإ  بکاوکلا  نوکت  نأب  تاداعلا  يرجأ  یلاعت  هللا  نوکی  نأ  زوجیدـق  هلثم و  اذـهف  لاق 

رکذ يذلأ  مویلا  یلإ  یجورخ  ترخأف  لاق  یلوأ 
300- لبق زا  - تیاور -

لصف

ینثدح روکذملا  راوشنلا  باتک  یف  یخونتلا  لاق  دقف  رـشعموبأ  ملعلااذه  یف  ةودق  مه  نیذـلا  نیملـسملا  نم  موجنلا  ملعب  روهـشملا  نم  و 
ۀمیظع بتک  ۀـنازخ  هیف  لیلج  رـصقو  مجنملا  ییحی  نب  یلعل  ۀـسیفن  ۀعیـض  صفقلا  یحاون  یف  ناـک  لاـق  قرزـألا  رکب  یبأ  نب  نسحلا  وبأ 
ۀلمتشم ۀفایـضلاو  مهل  کلذ  یف  ۀلوذبم  بتکلاو  ملعلا  فونـص  نوملعتیو  اهب  نومیقی  دلب  لک  نم  سانلا  اهدصقی  ۀمکحلا  ۀنازخ  اهیمـسی 

ملع نم  اریثک  نسحیال  كاذ  ذإوه  جـحلا و  دـیری  ناسارخ  نم  مجنملا  رـشعموبأ  مدـقف  ییحی  نب  یلع  لاـم  نم  کـلذ  یف  ۀـقفنلاو  مهیلع 
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اهیف برغأو  موجنلا  ملعتو  جحلا  نع  ضرعأو  اهب  ماقأف  اهرمأ  هلاهف  اهءارو  یضمف  ۀنازخلا  هل  تفصوف  موجنلا 
607-1- تیاور -

لصف

باحصأ نم  الوأ  ناک  یخلبلادمحم  نب  رفعج  رشعموبأ  هظفلاذه  ام  تسرهفلا  باتک  نم  عبارلا  ءزجلا  یف  میدنلا  قاحـسإ  نب  دمحم  رکذو 
هیلإ سدف  ۀفـسالفلا  مولعب  هیلع  عنـشیو  ۀماعلا  هب  يرغیو  يدنکلا  نغاضی  ناک  دادـغب و  نم  ناسارخ  بابب  یبرغلا  بناجلاب  لزنف  ثیدـحلا 

کلذ یف  لخدف  ۀسدنهلاو  باسحلا  ملع  یف  رظنلا  هل  نسح  نم  يدنکلا 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 158] ] 
عبسدعب موجنلا  ملعت  هنإ  لاقیو  يدنکلا  مولع  سنج  نم  ملعلااذه  نأ  هملعل  يدنکلا  نع  هرـش  عطقناف  موجنلا  ملع  یلإ  لدعف  هل  لمکی  ملف 

تبصأ لوقی  ناک  هتقو و  لبق  هب  ربخأو  ءیش  یف  باصأ  هنأل  اطاوسأ  نیعتسملا  هبرض  ۀباصإلا  نسح  الضاف  ناک  هرمع و  نم  ۀنـس  نیعبرأو 
نب دمحم  رکذ  مث  نیتئامو  نیعبسو  نیتنثا  ۀنس  ناضمر  رهش  نم  اتیقب  نیتلیلل  ءاعبرألا  موی  طساوب  ۀئاملا  زواجدق  رشعموبأ و  یفوتو  تبقوعف 

رشعم یبأ  فیناصت  قاحسإ 
423- لبق زا  - تیاور -

لصف

دلخم نب  نامیلس  مساقلاوبأ  ینثدح  لاق  نیسحلا  وبأ  ینثدح  لاق  راوشنلا  یف  یخونتلا  هرکذام  موجنلا  ماکحأ  یف  رـشعم  یبأ  تاباصإ  نمف 
يدـنع تاقوألا  رثکأ  یف  اناکف  تیبلا  یتمزالمو  یتدـحول  اـمهب  سنآ  تنکو  رـشعمابأ  يرتحبلا و  تبذـتجا  رـصم  یلإ  یبأ  دـعب  اـمل  لاـق 

هـسبح یف  هایقلف  هیلإ  ددرتیو  سوبحموه  زتعملا و  ایقلی  نأ  امهل  رطخف  نیبحطـصم  اناکو  ةدـیدش  ۀـقاضإ  اـمهتباصأ  اـمهنأ  اـموی  یناثدـحف 
نم ۀعیبلا  تقوو  نیعتـسملل  ۀـعیبلا  دـقع  تفرعو  هدـلوم  تذـخأدق  تنکو  رـشعموبأ  لاق  ثیدـحلا  نم  رـشعم  یبأب  صتخیام  نحن  رکذـنف 

لتقلاو علخلاـب  نیعتـسملا  یلع  تمکحو  بورحو  ۀـنتفدعب  ۀـفالخلاب  هل  تمکحو  رظنلا  تححـصو  اـهب  ترظنو  زتـعملل  دـهعلاب  لـکوتملا 
ناک نیعتسملا و  علخدق  ۀفیلخوه و  زتعملا و  یلإ  اعیمج  انلخدف  هرسأب  مکحلا  حصف  اهبرـض  مایألا  تبرـضو  انفرـصناو  هیلإ  کلذ  تملـسف 

ارانید نیثالثو  اقزر  رهش  لک  یف  رانید  ۀئام  کل  تیرجأدق  کمکح و  حصدق  کسنأ و  مل  زتعملا  یل  لاقف  رشعموبأ  لاق  الفاح  سلجملا 
کتلعجو الزن 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 159] ] 

ثیدـحلااذه يورو  یموی  یف  الجاع  هلک  کلذ  تضبقف  لاـق  ۀلـص  راـنید  فلأـب  ـالجاع  کـل  ترمأو  ۀـفالخلا  راد  یف  نیمجنملا  سیئر 
ةدشلادعب جرفلا  فنصم 

140- لبق زا  - تیاور -

لصف

نب رمع  نب  هللا  دـبع  دـمحأ  وبأ  ینثدـح  لاـق  ةرـضاحملا  راوـشن  هباـتک  یف  یخوـنتلا  هرکذاـم  هعم  رخآ  مجنمو  رـشعم  یبأ  تاـباصإ  نم  و 
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هرکسع یف  قفوملا  ةرـضحب  امئاق  تنکو  دمتعملل  حالـسلا  نئازخ  يدحإ  یف  لمعی  نم  دحأ  تنک  لاق  یبأ  ینثدح  لاق  یثراحلا  ثراحلا 
هنع امکلأسأل  ۀـحرابلاانأ  هترمـضأدق  ءیـش  یف  علاطلا  اذـخ  امهل  لاقف  هتیـسنأو  یل  هامـس  رخآ  مجنمو  رـشعموبأ  هترـضحبو  جـنزلا  لاـتقل 
مث الیوط  ارکففوه  امف  کلذکوه  لاقف  یـسنأریغ  لمح  نع  انلأست  اعم  الاقو  هتجئاز  المعو  علاطلا  اذخأف  يریمـض  اجرخأف  هیف  امکنحتمأو 

ضایب هبنذ  یف  دوسأ  رخآلا  لاق  ضایب و  هتهبج  یف  دوسأ  رـشعموبأ  لاقف  هتفـص  امف  لاق  اروث  الاق  دـلت  امف  کلذـکوه  لاق  ةرقب  لمح  ـالاق 
دوسأ ریغص  روث  اهنم  جرخأف  اهنطب  قشو  تحبذف  اهوحبذا  لاقف  ۀبرقم  یهو  ترـضحأف  ةرقبلا  اورـضحأ  ءالؤه  ربتخأس  سانلل  قفوملا  لاقف 

امهتزئاج ینسأو  ادیدش  ابجع  کلذ  نم  رضح  نم  قفوملا و  بجعتف  ههجو  یلع  اصف  هبنذ  فتلادق  فنألا و  فرط  ضیبأ 
853-1- تیاور -

لصف

رـشعمابأ و رـضحأف  قفوملا  ةرـضحب  تنک  لاـق  یبأ  ینثدـح  لاـق  باـتکلا  کـلذ  یف  یخوـنتلا  هاوراـم  هقیفرو  رـشعم  یبأ  تاـباصإ  نم  و 
لمعو علاطلا  ذخأام  دعب  امهدحأ  لاقف  وه  امفءیش  یمک  یف  امهل  لاقف  مجنملااذه 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 160] ] 

نم یمرو  تأطخأ  رشعم  یبأل  لاق  تبصأ و  رخآلل  قفوملا  لاقف  ناویحلا  نم  ءیش  وه  رشعموبأ  لاق  ۀهکافلا و  نم  ءیـش  وه  رکفو  ۀجئازلا 
انأ لاقف  ادود  رثتنت  یهاذإف  اهرـسکو  اهذخأ  یتح  ۀحافتلا  وحن  رعـس  مث  ۀعاس  ۀجئازلا  یف  رظنلا  دواعو  ریحتف  فقاو  رـشعموبأ  ۀحافت و  هدی 

ةزئاجب امهل  رمأو  ۀباصإلا  یف  امهنم  هآرام  قفوملا  لاهف  نالفوبأ 
316- لبق زا  - تیاور -

لصف

رشعم یبأ  یلإ  تهجوف  امتاخ  باتکلا  ضعب  ةأرما  تدقتفا  هظفلاذه  ام  لاقف  راربألا  عیبر  یف  يرشخمزلا  هرکذام  رشعم  یبأ  تاباصإ  نم  و 
فحصملا قرو  ءانثأ  یف  هتدجو  مث  هلوق  نم  تبجعف  یلاعت  هللا  هذخأ  متاخ  لاقف  هتلأسف 

217-1- تیاور -

لصف

رکذ باتکلا  یف  رمو  هظفلاذه  ام  لاقف  رئاصبلا  نم  ثلاثلا  ءزجلا  یف  يدـیحوتلادمحم  نب  یلع  نایحوبأ  هرکذام  رـشعم  یبأ  تاباصإ  نم  و 
یمشاهلاو يدایزلاو  ۀملسو  ترضح  لاق  رشعم  یبأ 

تبذک لاقف  اناطلـسو  ۀسائر  ریمألا  رمـضأ  يدایزلا  لاقف  اریمـض  قفوملا  رمـضأف  موجنلا  یف  هنامز  لهأ  ذاتـسأ  يدایزلا  ناک  قفوملادـنع و 
رظان علاطلا  بحاصو  ءامسلا  طسو  سأرلا  الاقام  فرعأ  تسل  یمـشاهلا  لاقف  تبذکو  لاقف  اعیفر  الیلج  ارمأ  ریمألا  رمـضأ  لب  ۀملـس  لاقف 

تنسحأ و یل  لاقف  لج  زع و  هللا  ریمألا  رمـضأ  تلقفءیـش  نم  كدنعام  تاه  یل  لاق  مث  اضیأ  تبذکو  لاقف  هنع  ۀطقاس  بکاوکلاو  هیلإ 
الثم هل  فرعأال  کلفلا و  نم  ۀجرد  عبار  یف  ناک  هسفن  يریال  هلعف و  يری  سأرلا  تلق  اذه  کل  ینأ  کلیو  هللا 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 161] ] 
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ءیش هقوف  سیل  ناطلسو و  زع  يذ  لک  قوف  وهف  لج  زع و  هللا  الإ 
64- لبق زا  - تیاور -

لصف

بتاک ناخلا  یف  يرلا و  يرق  ضعبب  ناخ  یف  تلزن  لاق  رارسألا  باتک  یف  هنع  رحب  نب  ناذاش  دیعسوبأ  هاکحام  رـشعم  یبأ  تاباصإ  نم  و 
عیبرت یف  رمقلا  نإـف  ادـغ  میقت  لـه  هل  تلقفوه  نیأ  رمقلا  یل  لاـقف  موـجنلا  نم  ءیـش  یف  رظندـق  یب و  سنآو  هب  تسنآدـق  قارعلا  دـیرب 
اولبقأف اومیقی  نأ  ۀلفاقلا  لهأ  انلأسو  ۀفولعلا  مهیطعن  نأ  یلع  اوباجأ  یتح  مهانملکف  کلذ  یلع  نوراکملا  اندعاس  نإ  اذه  معن  لاق  خیرملا 
رمقلاو خیرملا  هیف  روثلا و  مهریسمل  علاطلااذإف  عافترالا  تذخأو  ناخلا  حطس  یلإ  تدعصف  اولحتراو  انمقأف  انلقام  نورکنیو  انم  نورخـسی 
انلعجو انلکأو  انسلجف  مهسفنأ  اوکلهأف  ءالؤهامأ  بتاکلل  تلقف  اوضمو  ماقملا  یلإ  اوبیجی  نأ  اوعنتماف  مکـسفنأ  یف  هللا  هللا  تلقف  دسألا  یف 

مهعم ناک  ام  ذخأو  مهـضعب  لتقو  عضوملا  نم  نیخـسرف  یلع  قیرطلا  مهیلع  عطقدق  نیحورجم  ۀلفاقلا  کلت  لهأ  نم  ۀعامج  داعف  برـشن 
دهجدعب الإ  مهنم  تصلخام  ابرـض و  ینولوانتو  قیرطلا  انیلع  تعطقو  انتلتق  تنأ  رفاکای  رحاسای  اولاقو  اصعلاو  ةراجحلا  اوذخأ  ینوأر  املف 

تومأ یتح  هعدأال  نأ  وجرأو  ادبأ  دهعلا  یلع  انأ  ملعلااذه و  نم  ءیش  یف  ۀقوسلا  نم  ادحأ  ملکأال  نأ  هللا  تدهاعو 
1019-1- تیاور -

لصف

کلذ رکذدق  هدلوم و  یلع  ةرصبلاب  جراخلا  جنزلا  بحاصدمحم  نب  یلعل  امهمکح  ةرصبلاب  بساحلا  میهاربا  رـشعم و  یبأ  تاباصإ  نم  و 
هظفلاذه ام  لاقف  هخیرات  نم  یناثلا  دلجملا  یف  ینادمهلا  کلملادبع  نب  دمحم 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 162] ] 

تنک  یمقلا  میهاربا  نب  هللا  دبع  لاق 
میهاربا هیلع  ضرع  سانلا  ماق  املف  هرکاذتن  امیف  انعم  ضوخیال  ملکتیال و  ۀئیهلا  نسح  باش  هدـنع  رـضحف  ةرـصبلاب  بساحلا  میهاربا  دـنع 

هدلوم و ةروص  هل  جرخأ  مث  موتکم  هل  دصق  يذلأ  هیلإ و  ادصاق  مق  نم  صخـش  هنأ  بلاط و  یبأ  لآ  نم  هنأ  هل  رکذـف  هل  ۀـجاح  تناک  نإ 
یخلبلادمحم نب  رفعج  رشعم  یبأل  بتکأ  یتح  هیلع  مکحلا  یلع  مدقأ  تسل  لاق  همظعتساو و  هرکنأ  هرظن  املف  هیلع  ۀقفاوم  یلإ  جاتحی  هنأ 

باتک یف  هللا  ءاشام  رکذ  يذلأ  لجرلا  هنإف  احیحـص  دـلوملااذه  ناک  نارمعابأ  ای  باوجلا  یتأف  یـضمو  هل  بتکو  هیلع  هب  انمکح  امب  قثتل 
نیتئامو نیعبرأو  تس  ۀنـس  مرحملا  یف  صخـشف  ندملا  هبارخإو  ءامدلا  یلع  همادـقإ  نم  میظعءیـش  یتفلااذـه  رمأ  نم  نوکیـسو  لودـلا 

مث اهیلإ  هجورخ  نم  ۀـثلاثلا  ۀـعفدلا  یهو  نیتئاـمو  نیعبرأو  عست  ۀنـس  بجر  یف  ةرـصبلا  یلإ  جرخو  کلذـب  میهاربا  مکحو  همکح  قفتاـف 
هلاح نم  هل  هیلع و  يرجام  حرش 

841- لبق زا  - تیاور -

لصف

ینادمهلا کلملادبع  نب  دمحم  هرکذام  هتافو  تقوو  هللا  دبع  نب  دمحم  نب  یلع  جـنزلا  بحاص  رمأ  ءاضقنا  یف  رـشعم  یبأ  تاباصإ  نم  و 
يرخأ ۀنس  ةرشع  عبرألا  تیقب  ۀلیللا  هذه  تضم  نإ  لاق  هنأ  هنع  هباحصأ  ضعب  یل  یکح  لاقف  اهیف  هرمأ  یضقنا  یتلا  ۀلیللا  نع  هخیرات  یف 
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قیرط نم  کلذ  لوقی  ناک  فاخأ و  هذه  یف  لاقف  ۀعاس  تلق  یتح  لیللا  نم  یضم  مک  لوقی  ۀعاس  لک  لعجو  ۀیـضاملا  ةرـشع  عبرألاریغ 
ۀعاسلا کلت  یف  کلهف  رشعم  یبأ  نم  اهملع  یتلا  موجنلا 

440-1- تیاور -
هحفص 163] ] 

لصف

هتجح روهظو  هیلع  باوجلا  یف  هنیبام  هفاخی و  يذلأ  عطقلا  نع  هلأس  ثیح  هرمع  یف  مجنملا  یناملـسلل  هترظانم  رـشعم  یبأ  تاباصإ  نم  و 
هظفلب هحرش  یف  ةدئافال  موجنلا  یف  امالک  نمضتت  اهنأل  ةرظانملا  هذه  یناعم  انرکذدق  روکذملا و  یناملسلا  یلع 

238-1- تیاور -

لصف

يذلأ مکحلا  یف  هضرتعاامل  رحب  نب  ناذاش  هذیملتل  هباوجو  دنهلا  کلم  نبا  نم  هیلإ  لمح  يذلأ  دلوملاب  ربخأام  رشعم  یبأ  تاباصإ  نم  و 
ۀمئاق عضوم  موجنلا  یف  هترظانم  تناک  هنأل  هظفل  نوداذه  ینعم  انیکحدق  رشعم و  یبأ  ۀجح  روهظو  هب  مکح 

233-1- تیاور -

لصف

یلع هعالطاو  اهلئالدو  موجنلاب  هملع  عم  هب  ضرم  ضرم  نم  اهـصالخو  هسفن  ریبدـت  نع  رـشعم  یبأ  زیجعت  یف  هلالج  لج  هللا  تایآ  نم  و 
عرصلا  هبیصی  ۀعانصلا  هذه  یف  همدقتو  همهفو  هملع  یلع  رشعموبأ  ناک  ناذاش  لاق  اهئالجو  هیناعم  قئاقد 

مجنملا يدایزلااهیف  لأسو  هلاوحأو  هرمع  نع  ۀلأسم  لمعدـق  ناک  نکلو  ادـلوم  هسفنل  فرعیال  ناک  ةرم و  رهـش  لک  یف  رمقلا  ءالتمادـنع 
یف برقعلا  یف  رمقلاو  ۀلبنـسلا  ۀـلأسملا  کلت  هعلاط  جرخف  لوئـسملا  ۀـعیبطو  لئاسلا  ۀـعیبط  ناتعیبط  اـهیلع  عمتجااذإ  ۀـلالد  حـصأ  نوکیل 

عرصلا بجوت  ةروصلا  هذه  دلولا و  تیب  یف  رمقلا  یلإ  رظان  خیرملاو  سمشلا  ۀلباقم 
563-1- تیاور -

لصف

مهئامسأب  نیفورعملا  نیمجنملا  تاباصإ  نم  و 
هظفلاذه ام  لاقف  رئاصبلا  نم  ثلاثلا  ءزجلا  یف  يدیحوتلا  هرکذام  رشعم  یبأ  دنع 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 164] ] 

نیمجنملا نم  ۀعامجو  انأ  تلخد  لاق  روصنم  یبأ  نب  ییحی  ینثدح  لاق  یمزراوخلاوه  سیل  سیلجلا و  مجنملا  یسوم  نب  دمحم  ینربخأ 
اعلاط اوذخف  اوبهذا  نیمجنملا  نم  رـضح  نملو  یل  لاقف  دعب  اوئیجی  مل  ةاضقلاب و  اعددق  ملعنال و  نحنو  أبنتدق  ناسنإ  هدنعو  نومأملا  یلإ 
کلت ضعب  یلإ  انئجف  ئبنتم  هنأ  نومأـملا  اـنملعی  مل  هبذـکوأ و  هقدـص  نم  کـلفلا  هیلع  لدـیام  ینوفرعو  هیعدیءیـش  یف  لـجر  يوعدـل 

يدجلا علاطلاو  علاطلا  ۀقیقد  یف  بیغلا  مهـسو  ةداعـسلا  مهـسو  ةدـحاو  ۀـقیقد  یف  رمقلاو  سمـشلا  عقوف  هانروصو  علاطلا  انمکحأف  فرغلا 
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ۀیرهز ۀجح  هل  حیحص و  هیعدیام  لک  يریغ  رضح  نم  لک  لاقف  هیلإ  نارظنی  برقعلا  یف  دراطعو  ةرهزلاو  هیلإ  رظنی  ۀلبنسلا  یف  يرتشملاو 
یف يرتشملا  نم  يواعدلا  ۀحص  نأل  تلق  نیأ  نم  لاقف  مظتنیال  متیال و  هبلطی  يذلأ  حیحصتو  حیحـصت  بلط  یف  وه  انأ  تلقف  ۀیدراطعو 

ةدساف اهنأالإ  ۀـقفاوم  رظن  هیلإ  رظنی  يرتشملاو  يرتشملا  طوبه  فلاخیاذـه  ۀـسوحنمریغ و  سمـشلا  تناکاذإ  اهـسیدستو  سمـشلا  ثیلثت 
قیوزتلاو نیـسحتلا  نم  برـضوه  امنإ  ۀیرهزو  ۀیدراطع  ۀجح  نم  اولاق  يذـلأ  حیحـصتلاو و  قیدـصتلا  متیالف  هل  هراک  جربلاو  جربلا  اذـهب 

هعمفأ نینمؤملا  ریمأ  اـی  تلقف  یبن  هنأ  معزیو  اذـه  لاـق  ـال  اـنلق  لـجرلا  نم  نوردـتأ  لاـق  مث  كرد  لاـق هللا  نومأـملا و  بجعتف  عادـخلاو 
یتح کحـضلا  نم  کلامتیال  کحـضیف و  يریغ  هسبلیو  ءیـش  ینم  ریغتیالف  هسبلأ  نیـصف  وذ  متاخ  یعم  معن  لاقف  هلأـسف  هب  جـتحیءیش 

هعبصإ قلطنتالف  يریغ  هذخأیو  هیف  بتکأف  هذخآ  ملق  یعمو  هعزنی 
دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -

هحفص 165] ] 
هب لاز  امف  تامـسلطلا  نم  جالع  هنأ  ملعف  لعفف  ناـک  اـم  لـعفی  نأ  نومأـملا  هرمأـف  اـمهب  هلمع  روز  دراـطعو  ةرهزلا  هذـه  يدیـسای  تلقف 

اذإف دـعب  هانیتأ  مث  راـنید  فلأ  هل  بهوف  ملقلاو  متاـخلا  یف  اـهلاتحا  یتلا  ۀـلیحلا  فصوو  ةوبنلا  يوعد  نم  أربت  یتح  ةریثک  اـمایأ  نومأـملا 
ناکم تنکول  رارسألا  باتک  یف  رـشعموبأ  لاق  ةریثک و  روید  یف  سفانخلا  مسالط  لمع  يذلأ  وه  رـشعموبأ و  لاق  موجنلاب  سانلا  ملعأوه 

قاـحملا یف  رمقلاو  لاـبولا  یف  يرتـشملاو  بلقنم  جربـلا  نـأل  ۀـلطاب  يوعدـلا  لوأ  لوـقأ  تنکل  ةریثـک  ءایـشأ  مـهیلع  تـبهذ  دـقف  موـقلا 
برقعلاوه روزم و  باذک  جرب  یف  علاطلا  یلإ  نارظان  نابکوکلاو 

574- لبق زا  - تیاور -

لصف

باتک یف  يدـیحوتلا  اضیأ  هاکحو  رارـسألا  باتک  یف  رـشعموبأ  لاق  رهاط  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  موجنلا  ملعب  نیروکذـملا  ءاملعلا  نم  و 
هجوأ یف  سأرلا  عم  دراطع  نأ  موجنلا  ملع  رارسأ  نم  هیلإ  عقو  امیف  نأ  رهاط  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  معز  رـشعموبأ  لاق  هظفلاذه  ام  رئاصبلا 

نب هللا  دبع  نب  دمحم  نم  الإ  اهب  عمسأ  مل  ةونبلا  نکلو  هل  يوقأ  نوکی  هجوأ  عم  بکوکلا  نإ  لئاوألا  لاق  دق  ةوبنلا و  نم  ءیـش  یلع  لدی 
رهاط

400-1- تیاور -

لصف

وبأ ینثدـح  لاق  هباتک  یف  یخونتلا  هرکذام  کلذ  یف  هتیاکح  نمف  بوقعی  نب  ییحی  دـلووه  اـهیف  ۀـباصإلاو  موجنلا  ملعب  نیفورعملا  نم  و 
رـضحی كاذ  ذإ  هوبأ  ناک  هللا و  دـیبع  نب  مساقلا  بدؤأ  تنک  لاق  يوحنلا  جاجزلا  يرـسلا  نب  میهاربا  قاحـسإوبأ  ینثدـح  لاـق  نیـسحلا 

املف ناویدلا 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 166] ] 
لیعامسإ ةرازو  یف  کلذ  لطعتم و  هوبأو  ۀنس  ةرشع  تس  رمعلا  نم  هل  هیف و  هعموه  ایرودابب و  ناویدلا  یف  هعم  تنک  بتکملا  نم  هجرخأ 
ینارصنلا نوزارف  نب  بوقعی  دلو  نم  بیجن  یتف  مهیفو  باتکلا  دالوأ  نم  ۀعامج  ناویدلا  کلذ  یف  هعم  ناک  دمتعملاو و  قفوملل  لبلب  نب 

یلع لدیوه  كدلوم و  تیأردق  ۀـسائرلا و  یف  ظح  کل  ۀعانـصو و  ۀـباجن  کیف  يرأ  يدیـسای  یتفلا  کلذ  هل  لاقف  موجنلا  مهفی  ناک  و 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1277 

http://www.ghaemiyeh.com


قح كاذ  ذإ  کنم  ظح  یل  نوکی  نأ  یل  نمضتو  انعامتجا  هیف  رکذت  یعم  نوکی  اطخ  یل  بتکافاهیف  کمایأ  لوطتو  ةرازولا  دلقتت  کنأ 
یف هابأ  تثدـحف  هللا  ءاش  نإ  بحیام  هغلبأل  بحأام  هللا  ینغلباذإ  نالف  ینقلیل  هطخ  نسحب  هیف  بتکو  ساـطرقلا  ذـخأف  لاـق  کـل  یتراـشب 

نیعبـسو نامث  ۀنـس  اهدـلقتی  هنأ  ةرازولاب و  هل  اومکحف  هدـلوم  جرخأو  نیمجنملا  رـضحأو  کلذـب  ینتررـس  هللا  دـق و  لاق  حرفف و  کـلذ 
هراد لخدو  هیبأ  تومدـعب  ةرازولا  مساقلا  یلوامل  جاجزلا  یل  لاقف  تام  نأ  یلإ  هایإ  تمادو  هترامإ  یف  دـضتعملا  ةرازو  یلع  هاـبأ  فلخف 

یتبیه یسنأالف  سانلل  جرخیف  حیرتسیلوه  لخدو  سانلا  فرصنیل  رادلا  نحص  یف  تفقو 
تببکناف یلإ  ماق  ینآر  املف  دحأ  هترضحب  سیل  هتولخ و  یف  هللا  وعدیوه  ملسو و  یلصدق  هتدجوف  عنمأ  ملف  هیلع  تلخد  ثیح  هناملغدنع 
ینفرشت نأ  لبق  کلماعأ  نأ  یسفن  یف  ناک  کمارکإ و  یف  هدقتعأ  يذلأ  اذه  يذاتسأ و  تنأ  قاحسإابأ  ای  يدیسای  یل  لاقف  هلجر  یلع 

وهف هلعفأ  مل  اذإ  یلع و  کقح  وهف  کلذ  تلعفاذإ  ۀفالخلا و  سلجم  ریقوتو  سانلا  روضحدنع 
دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -

هحفص 167] ] 
تام نأ  یلإ  هب  ینلماعی  ناک  امع  ۀبطاخمال  ةرشع و  یف  ائیش  هنم  ترکنأام  مث  لاق  لمعلاو  ملعلا  قح  صقن 

107- لبق زا  - تیاور -

لصف

لاقف ةرضاحملا  راوشن  فنصم  دلاو  یخونتلا  یلع  نب  دمحم  اهیف  مکحلا  ۀحصو  اهتفرعمبو  نیملـسملا  نم  موجنلا  ملعب  نیروهـشملا  نم  و 
نیثدـحملا نـم  مهریغلاـم  يوـس  ۀـعوطقمو  ةدیـصق  ۀئامعبـس  نیبلاـطلل  ظـفحی  یبأ  ناـک  روکذـملا  هباـتک  نـم  سداـسلا  ءزجلا  یف  هدـلو 

نامثأ ۀـقرو  نیثالثو  فین  یف  نـآلا  يدـنعوه  هظفحاـم و  سوءر  یلع  يوتحی  هدـی  طـخب  ارتفد  هل  تیأر  دـقلو  ۀـیلهاجلاو  نیمرـضخملاو 
سأر تالجسلاو  ةرضاحملاو  طورشلاو  ضئارفلاو  هقفلا  ملع  ناک  کلذ  عم  امیظع و  ائیش  وحنلاو  ۀغللا  نم  ظفحی  ناک  فاطل و  يروصنم 
ةودق ۀـئیهلاو  ماکحألاو  موجنلا  ملع  یف  ناک  ریثکلا و  ۀـسدنهلاو  قطنملاو  مالکلا  نم  ظفحی  ناک  هب و  رهتـشادق  ام  هنم  ظفحی  ناک  هلام و 

ثیدح و فلأ  نیرـشع  قوف  ثدحیو  ظفحی  کلذ  عم  ناک  ۀفنـصم و  بتک  ةدع  هریغو  هقفلا  یف  اهیف و  هل  ضورعلا و  ملع  یف  کلذـکو 
هـسفن دلوم  لوح  یبأ  ناک  هدـلو  لاق  ام  هتاباصإ  نمف  الئاه  ارمأ  ناکل  مولعلا  هذـه  یف  قرفتم  هظفح  نأ  ول ال  هنم و  ظفحأ  ادـحأ  تیأرام 

یعنی یـضاقلا  لولهبلا  نب  نسحلا  یلإ  دادغب  یلإ  کلذب  بتکو  نیمجنملا  بهذـم  یلع  عطق  ۀنـس  هذـه  انل  لاقف  اهیف  تام  یتلا  ۀنـسلا  یف 
یلمأو هبتاک  یعدتـساو  هقبطأو  یکبف  رـضاحانأ  الیوط و  هیف  رظنو  لیوحتلا  جرخأ  مکحتت  نأ  لبق  ۀلع  یندأ  لتعا  املف  هیـصویو  هیلإ  هسفن 

مساقلاوبأ ءاجف  هموی  نم  اهیف  دهشأو  اهنع  تام  یتلا  هتیصو  هیلع 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 168] ] 
زوجی نممانأ  طلغ و ال  یلإ  کبـسنأف  کیلع  یفخی  سیل  مساقلاابأ  ای  لاـقف  اکوکـش  هیلع  درویو  هسفن  بیطی  ذـخأف  مجنملا  لـحز  مـالغ 

ءاثالثلا موی  ناک  اذإ  کـشأ  تسلاذـه  نم  ینعد  هل  لاـق  مث  رـضاحانأ  هفاـخ و  يذـلأ  عضوملا  یلع  هفقوأـف  سلج  مث  ینلفغتـستفاذه  هیلع 
لاق الیوط و  ءاکب  یبأ  یکبف  یبأل  امداخ  ناک  هنأل  لحز  مالغ  مساقلاوبأ  کسمأف  مهدـنع  عطق  ۀـعاس  یهف  رهـشلا  نم  نیقب  عبـسل  رـصعلا 
لاق امک  تام  رصعلا  هنیعب  مویلا  کلذ  ناک  املف  قرافم  عیدوت  مساقلاابأ  عدوو  هعطقو  لیوحتلا  لتفف  هب  ءاجف  يدلوم  لیوحتب  ینتئا  مالغای 

520- لبق زا  - تیاور -

لصف
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ءزجلا یف  یخوـنتلا  یلع  نب  نسحملا  لـضافلا  خیـشلا  یکحدـق  لـحز و  مـالغ  مساـقلاوبأ  نیملـسملا  نم  موـجنلا  ملعب  نیفوـصوملا  نم  و 
یبأ لتق  یف  همکح  بیجعلا  نم  لاقف و  موجنلاب  ماـکحألا  یف  هتباـصإو  هلـضف  نم  اـفرط  رکذو  ـالمج  هنع  ةرـضاحملا  راوشن  نم  سداـسلا 

همدقی یبأ  ناک  ماکحألا و  یف  نیمجنملا  خویش  نم  خیش  نآلاوه  مجنملا و  لحز  مالغ  مساقلاوبأ  موجنلا  یف  همدخی  ناک  دق  هنإف  فسوی 
هدیب انلیواحت  ذخأی  املق  ناک  هنأل  هدیب  اهلمع  نم  عطاق  هعطقاذإ  يدلومو  هدلوم  لیوحت  ینس  هیلإ  ملسیو  اهیف  همدختسیو  ۀعانصلا  هذه  یف 
يذلأ مویلا  یف  يدیربلا  فسوی  یبألاذه  مساقلاوبأ  لاقف  زاریـشب  ۀلودلا  دـضع  ریمألا  ۀـمدخب  میقم  نآلا  مساقلاوبأ  هریغ و  کلذ  یلوی  لب 

هیف کلیوحت  بجوی  مویلااذه  نإف  بکرتال  ذاتسألا  اهیأ  هللا  دبع  یبأ  هیخأ  یلع  هیف  ملسیل  ۀلیإلا  یلإ  بوکرلا  هیف  مزع 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 169] ] 
رادلا یف  هل  ناک  ام  عیمج  جرخأف  لحز  مالغ  داعف  ةرایطلاب  جرخو  فاخأ  نممف  یخأ  یلإ  بکرأ  امنإ  لعافای  لاقف  دـیدحلاب  اعطق  کیلع 

یف هلتقف  هللا  دبع  یبأ  یلإ  فسویوبأ  یـضمو  بهنت  ۀعاسدعب  رادـلا  نأل  برهأ  لاق  نیأ  یلإ  باجحلا  هل  لاقف  فرـصنیل  بهذو  ثاثأ  نم 
یبصانأ مایألا و  کلت  یف  کلذ  یکحی  ناک  هتحصب و  دهـشو  یبأ  هلقن  لحز  مالغ  مساقلا  یبأ  نع  اروهـشم  ربخلااذه  ناک  مویلا و  کلذ 

لحز مالغ  تاباصإ  نم  هدعی  ناک  کلذ و  عمسأف 
434- لبق زا  - تیاور -

لصف

الجراهب یباوب  ناک  خرکلاب و  ءاضقلا  دلقتأ  تنک  لاق  یبأ  ینثدح  لاق  راوشنلا  نم  عبارلا  ءزجلا  یف  هدـلو  هاکحام  یخونتلا  تاباصإ  نم  و 
مهاردـلا تاـقوألا  یف  هل  بهأو  یناـملغ  عم  حزمیو  نذإ  ـالب  يراد  لخدـی  ناـک  ۀنـس و  ةرـشع  یتنثا  وحن  هنـس  نبا  هل  خرکلا و  لـهأ  نم 

کلذ یلع  تضمو  اربخ  هنبالال  باوبلا و  لـجرلل  فرعأ  مل  تلحرو و  خرکلا  نم  تجرخ  مث  ناـملغلا  دـالوأب  ساـنلا  لـعفیامک  باـیثلاو 
اـصل قیرطلاب  نإ  لیقف  اطـساو  دیرأ  تردحناو  لوقاعلا  ریدب  هتیقلف  هیوب  نبا  یلإ  ۀلاسرب  طساو  نم  يدیربلا  هللا  دـبع  وبأ  ینذـفنأف  نونـسلا 

هب  ترهظتساف  ۀنسلا  کلتل  يدلوم  لیوحت  بجوم  یلع  هترتخا  علاطب  تجرخ  تنکو  رمألا  لحفتسم  یخرکلاب  فرعی 
كاش حالسو  باشنو  یسقب  نفس  ةدع  یف  صوصللا  انیلع  جرخ  لوقاعلا  رید  نم  تدعامل  ینأ  کلذ  صللا و  رمأ  هللا  ینافکو  یـسفندنع 

دلبلا یف  انرصاذإ  هتبرض  مهنم  یمر  نم  نأ  تفلحف  نومری  ناملغ  یعم  ناک  میظعلا و  رکسعلاک  سفن  ۀئام  وحن  مهو 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 170] ] 
نوضریـالف صوصللا  اندـصقی  نأ  تفخ  ینأ  کـلذ  ءاـملا و  یف  هتیمرو  مهعم  يذـلأ  حالـسلا  کـلذ  تذـخأف  ترداـب  مث  ۀـعرقم  یتئاـم 

سانلا یلع و  عطقلا  بجویام  هیف  سیل  اذإف  هیف  تجرخ  يذلأ  علاطلا  یف  رکفأ  تلعجو  یسفن  یف  ۀمالسلل  ابلط  رمألل  تملـستساو  یلتقبالإ 
املف ناکملا  طسو  یف  تنکو  نوعطقیو  نوحلـشیو  طشلا  یلإ  اهیف  ام  نولقنیو  نفـسلا  نوغرفی  مهو  مهتلمج  یف  انأ  طشلا و  یلإ  اوزربأدق 

مهـسیئراهیف ۀنیفـساذإ  کلذـک  انأفاذـه  یف  یلمع  مهتأ  سیل  هبجویال و  علاطلاو  فوخلا  یف  یلوصح  نم  بجعأ  تلعج  رمألا  یلإ  یهتنا 
یتنیفـس نم  ءیـش  وأ  یلام  باهتنا  نم  هباحـصأ  عنم  ینآر  نیحف  دـجویام  یلع  فرـشیل  سانلا  نفـس  یلع  حرطی  ناک  امک  یلع  حرطدـق 

لاق رفسأف و  کل  ام  اذه  ای  تلق  تبجعف و  هفرعأ  ملف  امثلتم  ناک  يدی و  لبقی  بکنا  مث  الیوط  ینلمأتو  یمادق  راص  نأ  یلإ  هدحو  دعصو 
يذـلأ یبصلاانأ  كانه و  یخرکلا  کباوب  نالف  نبا  كدـبعانأ  یلب  لاق  هللا  تلقف ال و  هفرعأ  ملف  عزجاـنأ  هتلمأـتف و  يدیـسای  ینفرعتاـم  أ 

فیکاذـه ای  لاحلا  یف  تلق  الیلق و  یعور  نکـسف  ینیع  یف  هتریغدـق  ۀـیحللا  نأ  ـالإ  هتقلخ  ۀـقلخلااذإف  هتلمأـتف  ینترربف  كراد  یف  تیبر 
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لاحلااذه یلإ  دـحأ  ینبلط  امف  ناویدـلا  بلطأ  دادـغب  یلإ  تئجو  حالـسلا  ۀـجلاعمریغ  ملعتأ  ملف  تأشن  يدیـس  لاق  لاحلااذـه  یلإ  تغلب 
مث هللا  هفوخأو  هظعأ  تلبقأـف  یـسفنباذه  تلعفاـم  ۀعاجـشلا  نم  قحتـسأ  ثیحب  ینلزنأو  ناطلـسلا  ینفـصنأ  ناـک  ولف  قیرطلا  عـطق  تبلطف 

تلق ال ائیش  کنم  ذخأ  ءالؤه  ضعب  نوکی  يدیسای ال  لاقف  ترصتقاف  یل  هتیاعر  دسفتف  هیلع  کلذ  قشی  نأ  تیشخ 
دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -

هحفص 171] ] 
تلقف هب  ینعی  نمم  ناکملاب  نمف  یـضاقلا  باصأدق  هللا  لاق و  کحـضف و  ۀـصقلا  هل  تحرـشو  ءاملا  یف  انأ  هتیمر  حالـسلاالإ  انم  بهذام 

مهنکلو کلذ  تلعفل  اوذـخأ  امب  اوقرفت  یباحـصأ  نأ  ول ال  هللا  لاـقف و  عیمجلا  نع  تجرف  ولف  مهب  مغلا  یف  ةدـحاو  ۀـلزنمب  يدـنع  مهلک 
هباحصأ دعصأو  طشلا  یلإ  دعصف  ریخلا  هتیزجف  دحأ  هسمیالف  دعب  ذخؤی  مل  يذلأ  ناکملا  یف  نفسلا  نم  یقبام  نکلو  هدر  یلإ  نوعیطیال 

یف یعم  راسو  سانلا  قلطأو  مهنم  تذخأ  امم  ةریثک  ءایـشأ  موقلا  یلع  درو  دحأ  اهـضرعت  امف  ۀیقابلا  نفـسلا  یف  اممءیـش  ذخؤی  نأ  عنمو 
عجرو ینعدو  مث  نمأملا  یلإ  ینلصوأ  نأ  یلإ  هباحصأ 

562- لبق زا  - تیاور -

لصف

باـتک یف  اـیرکز  نب  یفاـعملا  کـلذ  رکذ  رهاـط  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  مکحلا  یف  ۀـباصإلاو  موـجنلا  ملعب  نیفورعملا  نم  و 
ۀلیل تاذ  ناک  املف  ناطرسلا  یف  هدلوم  ناک  رهاط  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  نأ  هدانسإ  یف  لاقف  حصانلا  سینألاو  حلاصلا  سیلجلا 

وه و 
توجن نإف  ةریخألا  ۀعاسلا  یهو  ناطرـسلا  یف  فسکی  ۀلیللا  رمقلا  نإ  ناطرـسلا و  ۀنـسلا  علاط  نإ  ناطرـسلا و  یف  يدلوم  نإ  لاق  هلهأدنع 

ناک هل و  امالغ  اعد  ۀـلیللا  تناک  املف  كرمع  هللا  لیطی  لب  هل  اولاقف  ۀـلاحمال  تیم  ینإـف  يرخـألا  تناـک  نإ  نینـس و  یلإ  یقبأـسف  ۀـلیللا 
املف ۀـقدنب  مراف  ۀـقیقد  رمقلا  فاسکنا  نم  یـضم  املکف  علاطلا  ذـخ  هل  لاق  ابالرطـسأو و  قداـنب  هاـطعأو  هل  ۀـبق  هدعـصأف  موجنلا  هملعدـق 

كرمع هللا  لیطی  لب  اولاقف  هرمع  ثلث  بهذدق  یضمیو و  یـضقی  مکعم  دعاق  لجر  یف  نولوقتام  هباحـصأل  لاق  ۀثالث  رمقلا  نم  فسکنا 
نم فسکنا  املف  ریمألا  اهیأ 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 172] ] 

یـضقی مکنیب  لجر  یف  نولوقتام  هباحـصأل  لاق  فقوام و  اهنم  فقوف  هعایـض  یلإ  بحأ و  نم  نهنم  قتعأف  هیراوج  یلإ  دـمع  هاثلث  رمقلا 
اوضماف رمقلا  قرغتسااذإ  مهل  لاق  ناتقیقد  ثلاثلا  ثلثلا  نم  یـضقنا  املف  ریمألا  ءاقب  هللا  لیطی  لب  اولاقف  هاثلث  هرمع  نم  بهذدق  یـضمیو و 

فاسکنالا یف  رمقلا  قرغتسا  املف  عجطـضاو  بابلا  هیلع  درو  هللا  تیب  یلإ  لخدو  طنحتو  هنافکأ  سبلو  لستغاف  ماق  مث  هللا  دیبع  یخأ  یلإ 
معن اولاق  یخأ  تام  مهل  لاقف  مهقبـسدق  ةرایط  یف  هللا  دیبعاذإف  هوملعیل  هیخأ  هللا  دیبع  یلإ  اوقلطناف  تیموه  اذإف  هیلع  اولخدف  هسفن  تضاف 

جرخ و مث  الیوط  ایکاب  هیخأ  یلع  بکناف  لخد  مث  ضبقدـق  هنأ  تملعف  فوسخلا  یف  رمقلا  قرغتـسا  یتح  علاطلا  ذـخآ  تلزام  مهل  لاـقف 
هتلمج نم  هیف  ارعش  لوقی  وه 

691- لبق زا  - تیاور -
دودمملا قدارسلا  اهنع  لاز   || دوطوملا  ۀفالخلا  نکر  ده 

دومعلا لامف  اهبانطأ  نلم   || اهیلع  طیحملا  اهطاطسف  طح 
دیمع ریمألاو  ردبلا  یلجناف   || اعیمج  ریمألاو  ردبلا  فسک 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1280 

http://www.ghaemiyeh.com


دوعی سیل  ریمألا  رونو   || یلجتف  هرون  ردبلا  دواع 
لوقی هوخأ  أشنأ  ریرسلا  لمح  املف  . 

37-1- تیاور -
ریرسلا لمحام  الأ هللا   || ریرس  یلع  فکألا  تلوادت 

ریصق اهلوطأو  تعجر  نذإ   || ایح  هیلإ  دمتول  فکأ 
ریقفلاو لمارألا  هیکبت   || یحضأو  هب  روبقلا  ترشابت 

لصف

ءافلخلا نم  ۀعامج  نیملسملا  كولم  نم  موجنلا  ملعب  رهتشا  نممو 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 173] ] 
همالک ضعب  یف  لوقی  مهلئاضفل  خرؤملا  نامعنلا  هفنصدق  باتک  یف  تیأرف  قداصلا ص  انالوم  نبا  لیعامـسإ  یلإ  نیبوسنملا  نییرـصملا 

ملعل ابلطالإ  اهیف  هللا  ترظنام و  ةرمریغ  لاق  دـقلو  موجنلاب  ساـنلا  ملعأ  روصنملا  ناـک  دـقلو  هظفلاذـه  اـم  زعملاـب  یمـسملا  نع  هیکحیاـم 
تفتلاال موجنلا و  رایتخا  نم  ءیـش  یف  تلمع  امف  اهریغو  فورحلاب  تیناعام  تیناعدق  هتقلخ و  بئاجعو  هتردـق  ریثأتو  یلاعت  هللا  دـیحوت 

ۀفـسلفلاو موجنلا  ملعو  ۀـسدنهلاو  بطلاامأ  هظفلاذـه و  ام  لاقف  موجنلا  ملعب  اضیأ  زعملا  هفـصو  یف  اذـه  نامعنلا  هرکذام  کلذ  نم  هیلإ و 
نأ اموی  زعملا  رکذو  هظفلاذـه  ام  لاقف  اضیأ  هنع  نامعنلا  هاکحام  کلذ  نم  هیلع و  لـک  مهلکو  هیدـی  نیب  هیلع و  لاـیع  اـهلهأ  نم  داـقنلاف 

نمم هلثم  ناـک  نم  ۀـیارج  هیلع  يرجأو  هلمحو  هاـسکو  هلزنم  نینمؤـملا  ریمأ  نسحأـف  موـجنلا  ملعب  ینعی  برغملا  نم  هـیلع  درودـق  ـالجر 
نیب انأ  اموی و  زعملا  لاقف  هنع  لأسنو  کلذ  نم  بجعتن  انکف  هل  نذأف  فارـصنالا  یف  نذإلا  لأـس  یتح  ـالیلق  ثبلی  مل  هیلإ و  هتلحر  تدـعب 
هیلإ راصام  انلخد  نم  هیلإ  راصو  انیلع  دفوامل  لجرلا  اذه  نإ  لاق  يأراذإ  نینمؤملا  ریمأ  کلذ  لعفی  تلق  هفارصنا  ببسب  كربخأال  هیدی أ 

سوحنلا نإ  هل  لاقف  دلوملا  اذهب  دلو  نمل  يرتام  هل  لاق  دیلاوملا و  نم  ادلوم  هل  رکذف  انیلع  ۀعانشلاب  علوأ  نمم  هتعنـص  لهأ  ضعب  هدسح 
نأ لقعلا  فیعـضلل  يأرف  هدـلوماذه  هنیعب و  هیلإ  كدـصقو  هلزنم  یف  تنأ  يذـلأ  کلذـف  هل  لاـق  تضقنا  هماـیأ  نأ  کـشأال  هتلخادـت و 

هل انذأف  هل  لیقام  انیلإ  یهتنادق  نذإلا و  لأسف  ۀمینغ  کلذ  لاق  امب  انم  هفارصنا 
دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -

هحفص 174] ] 
تنکو ةرـص  یف  ترـصف  رانید  یتئامب  هل  ترمأ  کلذ  لبق  تنکدق  ۀلـصلاباهیف و  ضرعی  ۀعقر  هفارـصنا  لاح  یف  انیلإ  عفد  دقلو  فرـصناف 

قدصیال هللا  نکلو و  دعـسلااذه  هتعقر  عفدل  يرحتدق  هنأ  الإ  نظأال  تلقف  دعـس  تقو  هتیأرف  عقو  تقو  یلإ  ترظن  مث  هیلإ  اهب  ۀـثعبلا  یلع 
امورحم جرخو  اهتیسنأف  هلاؤسریغ  یلع  رخآ  تقو  یف  هل  اهیطعن  نأ  یلع  اهتکرتف  هدنع  کلذ 

346- لبق زا  - تیاور -

لصف

رـصقب فورعملا  هرـصق  ءانب  زعملا  دارأامل  هنأ  رکذ  اهانعمو  اهظفل  نم  هیلإ  جاتحنام  رکذن  زعملاب  قلعتت  نامعنلا  اهرکذ  ۀیاکح  کلذ  نم  و 
لاق عنـصت  نأ  دیرت  امع  کلأسأل  کتیتأدـق  هل  لاق  هیلع و  لخد  الجر  ناک  همون  یف  يأرف  رهـشدعب  ءادـتبالا  نوکی  نأ  جاتحی  ناک  رحبلا 
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تلق معن  لاق  میجنتلاو  باسحلا  بحاـص  تلق  روکذـملا  فورعملا  سومیلطب  لاـق  تنأ  سومیلطب  يأ  تلق  سومیلطب  لاـق  تنأ  نمف  تلق 
لاق مث  هللا  دمحب  ریخ  یلإ  لاق  هیلإ  ترص  اذ  امف  تلق  هللا  دیحوت  لاق  کبهذمو  کنید  ناک  امف  تلق  معن  لاق  یطـسجملا  باتک  بحاصو 
نع الـضف  ةدملا  هذه  یف  عضوملا  سیقأ  نأ  یل  أیهتیام  هللا  ناحبـس  تلق  یتآلااذه  لاق  ءاثالثلا  موی  يأ  تلق  ءاثالثلا  موی  رـصقلا  یف  ئدتبا 
لهأ لوق  یف  نرظنأل  تلق  تهبتناف و  حـلاص  موی  هنإف  لـمعلا  نم  نکمأ  اـمب  لاـح  لـک  یلع  ءاـثالثلا  موی  هیف  أدـبا  لاـقف  هتدرأاـم  ربدأ  نأ 
هلاق يذلأ  مویلا  نم  مهدـنع  رایتخالا  یف  نسحأ  ةدـم  یلإ  هولاقام  یلع  اموی  رأ  ملف  ترظنف  هلاق  يذـلأ  مویلااذـه  یف  رایتخالا و  یف  موجنلا 

موجنلا ملع  نم  رصم  ءافلخ  نع  يورام  ضعب  یلع  ترصتقادق  لوقأ  هب  تأدتباف  ءاثالثلا  موی  ینعأوه 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 175] ] 
کلذب ملاعلا  هناحبس  هللا  مهتفالخ و  یلإ  مهلصوت  ببس  کلذب  مهملع  نإ  لیق  یتح  هترهشل 

91- لبق زا  - تیاور -

لصف

یف هلامآ  طسب  يذلأ  نوکی  نأ  دعبتسیال  قحلل  رصانلاب  فورعملا  یلع  نب  نسحلا  ناتسربط  کلم  يذلأ  یمطافلا  ریس  باتک  یف  تدجوو 
ةرصتخم ۀیاور  رکذأ  نکل  هیلع  دمتعأ  املک  رکذ  یف  ینرـضحیال  ام  هیف  لاقف  هیلإ  هلاح  تهتناام  یلع  اهتلالدو  موجنلاب  هتفرعم  کلذ  بلط 

لوقی هللا  همحر  یلمآلا  يولعلا  یلع  نب  ةزمح  تعمـس  هللا  همحر  یلمآلا  نسحلا  وبأ  لاق  هظفلاذه  ام  لاقف  هیلإ  راشملا  موجنلا  ملعب  هتفرعمب 
فنـصم اضیأ  رکذو  موجنلاو  بطلا  یتح  نف  لک  نم  مولعلا  رکذ  مث  هئاملع  نم  هب  ملعأ  ناـک  قحلل  رـصانلاو  ـالإ  ملع  مولعلا  نم  ناـک  اـم 
نـسحلا ابأ  تعمـس  هظفلاذه  ام  لاقف  ةدیدجو  ۀقیتع  ناتخـسن  نآلا  هنم  يدنعو  يروباشینلا  شونرهم  نب  رایدنفـسإوه  روکذملا و  باتکلا 

هلثم قافآلا  رئاس  یف  هنامز  یف  ناک  طق و ال  قحلل  رـصانلا  یلع  نب  نسحلا  لثم  ص  دمحم لآ  نم  ناتـسربط  لخدام  لوقی  بیطخلا  دـهازلا 
هدجو  هنأ  الإ  رمألا  اذهل  ابلاط  ناک  دقلو  ارهاظ 

نونف نم  نف  لکب  املاع  ناک  دـقلو  ناک  ینأو  ناک  ثیح  هلاغتـشا  ةرثکو  رمألا  اذـهب  همایق  عم  بتکلاو  ملعلا  قراـفی  ناـک  اـم  ربکلادـنع و 
موجنلاـب و اـملاع  ناـک  هنأ  هثیدـح  رکذ  نم  دارملا  نإ  لوـقأ  هتماـمإب  تلقل  دـیزتلاب  ـالئاق  تنکوـل  رعـشلاو و  موـجنلاو  بطلا  یتـح  مـلعلا 

اهبستکا یتلا  دیسلااذه  مولعب  هتفرعم  نأ  هباتک  ۀبطخ  یف  رکذی  فنصملااذه 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 176] ] 
عمـسام عیمج  نإف  يدهلا ص  ۀـمئأ  نع  سانلا  لالـض  نم  تبجعتف  هتمامإب  لوقلا  یلإ  هتدـه  نیفنـصملا  بتک  نم  نیفورعملا و  سانلا  نم 

ءاملعلا بتک  یف  نوسردیال  ملاع و  یلع  نوءرقی  یلوال  ودع و  مهآرال  ذاتسأاهیف و  مهل  فرعی  مل  مولعلا  نم  مهنع  لقنو  مهنم 
251- لبق زا  - تیاور -

لصف

یف كولملا  ۀحیـصن  یف  كوبـسملا  ربتلا  باتک  یف  لاق  هنإف  ءایحإلا  باتک  فنـصم  یلازغلا  دـماحوبأ  موجنلا  ماـکحأ  ۀحـصب  لاـق  نممو 
لوألا  بابلا 

ۀتـسو ۀنـس  کلمو  ۀحیحـصلا  ماکحألااهیف  هل  موجنلا و  ملع  بحاص  ناک  میکحلا و  بساماج  هدـعب  نم  هظفلاذـه و  ام  كولملا  رکذدـنع 
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رهشأ
263-1- تیاور -

لصف

وبأ ینثدح  هظفلاذـه  ام  لاقف  راوشنلا  ءازجأ  عبرأ  یف  یخونتلا  هرکذ  امیف  مالـسإلا  ءاملع  نم  درجدزیو  نولهـس  موجنلا  ملعب  فصو  نممو 
سراف رارحأ  نم  امهو  حـیلم  نف  لک  نم  امهدـنعو  نالـضاف  نالهک  ناوخإ  ردـتقملا  مایأ  یف  دادـغبب  ناـک  لاـق  یثراحلادـمحم  هللا  دـبع 

امهباستنال کلذب  نافرعیو  يورـسکلا  رادنمهم  انبا  درجدزی  رخآللو  نولهـس  امهدحأل  لاقی  ةریثک  امولع  املعتو  اهب  ابدأتو  دادـغبب  ائـشندق 
ۀفص یف  هفلأ  نسح  باتک  امهنم  درجدزیل  ناک  بدألا و  قیرط  یلع  امهمزلأ  تنکو  ۀمخض  ۀلاحو  ۀمیدق  ۀمعن  يوذ  اناکو  ةرـساکألا  یلإ 
بتک ةدـعو  سانلا  نم  هیلع  يوتحتام  لاومألاو و  تاوقألا  نم  موی  لک  یف  هیلإ  جاتحیام  اـهعراوشو و  اـهتامامحو  اهککـس  ددـعو  دادـغب 

مزل ناک  رادنمهم  نب  نولهسو  امهسفنأل  دیجلا  رعشلا  نادشنی  هوخأو  وه  ناک  هیلع و  اهرثکأ  تأرق  ۀیفسلفو  ۀیبدأ 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 177] ] 
هرعش نم  دشنأ  لاقف  موجنلاب  هملع  یضتقیام  نولهس  رعش  نم  یخونتلا  رکذ  مث  دئاصقو  لئاسر  هل  لمعو  ءاسؤرلا  ضعب 

112- لبق زا  - تیاور -
ربسلاب تغلابف  يرس  نم  کسمیل   || ربلاو  مهاردلا  ذخأ  نع  تففعت 

يردق اوفرعی  نإ  یمارکإل و  نکلو   || ربسللو  نیجلل  یلیم  ری  مل  و 
رسیلاو رسعلا  نم  لاح  ینباعال  || و  رمألا  نم  ابعص  سانلا  موسأ  تسلو 

رثنال رعشب و  وجهی  نم  انأ  || و ال  رعشلاب  سانلا  حدمی  نممانأ  و ال 
ردلا یلع  يراوجلا  هیلغت  مظنب   || رمألا  وذو  مولعلا  بر  یننکلو 

يردی امب  ملع  ناسنإلا  زوعأاذإ   || ملاع  لک  یلع  تلاط  ۀبرد  یل  و 
يردص هب  طاحأام  الإ  ملعال  || و  قطنمدعب  نم  میجنتلاو  بطلا  نم 

رفکلا ممأ  یف  دیحوتلا  نع  بذأ   || هنیدب  املع  هللا  فیسانأ  اهو 
موجنلا ملع  یف  هسفن  نع  هرکذام  اهنم  دارملاو  تایبألا  مامت  رکذ  مث  . 

71-1- تیاور -

لصف

ءانثو ملعلاو  ةداعسلا  یف  دارفإلا  نم  دودعملا  یناقلاطلا  دابع  نب  لیعامسإ  بحاصلااهب  همکح  ۀحـصو  موجنلا  ملعب  افراع  املاع  ناک  نممو 
ءامسلا یف  موجنلا  لثم  ضرألا  یف  ءاملعلا  یبنلا ص  نع  ثیدح  هلوأ  عبرلا  نم  ربکأ  هبلاق  قیتع  عومجم  یف  هتدجوام  کلذ  نمف  دابعلا 

263-222- تیاور -202-1- تیاور -
ضرعیو يرلاب  ةدحاو  ةرم  ماع  لک  یف  بحاصلا  یقلی  ناک  هیونـسح و  نب  ردـب  ریمألل  بصعتی  ناک  بحاصلا  نإ  عومجملااذـه  یف  لاقف 

رمعلا نأ  ملعو  دلوملاب  بحاصلا  رظن  هرمع  یهتنا  املف  فرص  نسحأ  هفرصو  هعلخ  نسحأ  فارصنالا  دارأاذإ  اهیضقیف و  هجئاوح  هیلع 
هحفص 178] ] 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1283 

http://www.ghaemiyeh.com


نأ ترج  ةداعلا  تناکو  هل  تناک  ۀجاح  لک  یضقو  هیلإ  هاعدتـساو  هیونـسح  نب  ردب  یلإ  لسرأ  یهاوت  لمألاو  یعادت  لجألا  نأ  یهانت و 
رضح فارصنالا  دارأام  لک 

طـسو فقوف  افیرخ  لصفلا  ناک  يرلا و  رهاظ  یلإ  بحاصلا  جرخ  ةریخألا  ةرکلا  هذه  تناکامل  افرـصنم و  جرخو  هدی  لبقو  بحاصلادنع 
لغـشب جرخدق  بحاصلا  نإ  هل  لیقف  فرـصنیو  هدی  لبقیل  بحاصلا  راد  ةداعلا  یلع  هیونـسح  نب  ردب  رـضحف  یقـسو  ایفیرخ  رذبدق  حارق 
يردـتأ هل  لاق  عنتماف و  هدـی  لبقیل  يوهأو  بحاصلا  یلإ  لصو  یتح  نیبروجلاو  نیفخلاب  حارقلا  لحو  جـلاعی  لعجو  لـحوتو  هیلإ  رداـبف 

نإف یـضقاذإف  مایأ  ۀـثالثو  ۀـئامدعب  تومی  دابع  نب  لیعامـسإ  نإف  اننیب  ءاـقتلالا  رخآ  اـهنأل  لاـق  ـال  لاـق  تیقـسو  تجرخ  مل  ریمـألا  اـهیأ 
یبضلا سابعلاابأ  رزوتـسی  نأـب  هیلع  نوریـشیس  بحاـصلا  ءادـعأ  نإ  مث  ماـیأ  ۀعبـس  ءازعلا  یف  سلجیو  ادـیدش  اـعزج  عزجیـس  هاـشنهاشلا 

اهیف امب  لمعلا  یف  دابع  نب  لیعامـسإ  قح  ضقاو  اهحتفاو  ۀـبوبنألا  هذـه  متخ  ضفف  هیلع  ضبقدـق  هنأ  هللا  كدـشرأ  ریمألا  اهیأ  کـغلباذإف 
هیلع عزجف  هبحن  بحاصلا  یـضق  مایأ  ۀثالثو  ۀئام  تضقنا  املف  اقرفتو  انم  دهعلا  رخآاذه  لاق  ادیدش و  ءاکب  یکب  مث  ۀیـضف  ۀبوبنأ  هاطعأو 
فیک مهل  لاقف  ءازعلا  نم  جورخلا  هولأسو  هیلإ  اوراس  ۀلودلا  هوجو  نإ  مث  مایأ  ۀعبـس  ءازعلا  یف  سلجو  ادیدش  اعزج  هیوب  نبا  ۀلودلا  رخف 

عزجلا هاشنهاشلا  اهیأ  مهیبأ  ةرکب  نع  اولاقف  ةافکلا  یفاک  دقفب  رارقتساال  ماظن و  اهل  سیل  ۀلودلاو  رارق  یف  رقأال  انأ  کلذ و  یلإ  لیبسلا 
هحفص 179] ] 

فرـصتلا یف  هل  الـضفو و  ادادسو  الـصفو  الـصأ  هنع  رـصقیال  یبضلا  سابعلاوبأ  هقوشعمو  هدلو  نکلو  يدجیال  ینغیال و  بحاصلا  دقفب 
رـضحتساو ناهفـصأ  یلإ  لـسرأو  مهنم  يأرلااذـه  لـبقف  یفاولا  یفاـکلا  هجیرخ  هنإـف  هرزوتـساف  دـی  لوطأ  يأرلا  سیک  یف  مدـق و  تبثأ 

هیونـسح نب  ردبب  ربخلا  لصتاو  هیلع  ضبقف  هیف  اوعـسو  ءادعألا  یـشم  ۀنـس  هیلع  یـضم  املف  ۀیالولا  هدـلقو  ةرازولا  هالوف  یبضلا  سابعلاابأ 
یفولا ریمألا  اـیأ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اهتخـسن  داـبع  نب  بحاـصلا  طـخب  ۀـبوتکم  ۀـعقراهیف  دـجوف  اـهحتفو  ۀـبوبنألا  کـلت  متخ  ضفف 

هللا هصلخ  یبضلا  ساـبعلاابأ  مهتوادـعل  اوعنـشیو  اوتمـشی  نأ  اودارأ  داـبع  نب  لیعامـسإ  يداـعأ  نأ  هللا  كزعأ  هیونـسح  نب  ردـب  مجنلاوبأ 
یلإ بوغرملاو  فارطألا  باحصأ  رئاس  کلذکو  لیعامسإدعب  هب  ناعتـسی  اردب  نأ  فراع  ملاع  لیعامـسإو  هیلع  ضبق  دقف  هاقبأو  هامحو 

هللا ءاش  نإ  کلذ  همرغ  یلع  رذعتیال  هنأ  ملع  دقف  لیعامسإ  قح  هیف  یضقیو  هباحـصأو  هحورب  سابعلاابأ  صلخی  نأ  مجنلا  یبأ  ریمألا  ۀمه 
هلام یصقتسادق  سابعلاابأ  نأ  سیساوجلا  هربخأف  هریغو  ناتسربط  بحاص  کلذکو  یصقتسادق  ناک  يرلا و  یلإ  سیـساوجلا  ردب  لسرأف 

هبکرأو یبضلا  ساـبعلاابأ  جرخأو  سبحلا  رـسکو  اراـهج  اراـهن  اهلخدـف  يرلا  حبـصأ  یتح  هرکـسعب  بکرف  سوبحم  هحورب  بلاـطموه  و 
هنع هللا  یضر  يوسوملا  یضرلل  هنم  هئاثرو  دابع  نب  بحاصلا  حدم  یف  احیلم  ارعـش  ۀیاکحلا  هذه  دعب  رکذو  هتمعن  یلإ  هعم  هلمحو  اناصح 

هلوق
هحفص 180] ] 

الاجآلا برقی  نامزلا  اذکأ   || الاطبألا  رطقت  نونملا  اذکأ 
الالز ءامظلا  تدروأو  اججحل   || تغطدق  تارخازلا و  ضیغت  اذکأ 

الاجوأ يرولا  اهمهامه  تألم   || ام  دعب  سئارفلا  نع  ماقی  اذکأ 
الامجإلا لطعو  لاحرلا  طح   || همجن  قلح  فورعملا  بلاطای 

الایع هادن  یلع  مانألا  ناک   || يذلأ  بهذ  دقف  سأی  یلع  مقأو 
يروباشینلا لیعامسإ  نب  دمحم  نب  کلملادبع  فیلأت  رهدلا  ۀمیتی  باتک  نم  ثلاثلا  ءزجلا  یف  تیأرو  لوقأ  .

اهلعجام یلع  تامالعو  تالالد  اهنأو  هیلع  انللدام  یلع  موجنلا  یف  هداقتعا  نأ  یضتقیام  هللا  همحر  دابع  نب  لیعامسإ  مساقلا  یبأ  رکذدنع 
امع نومجنملا  ینکامل  هظفلاذه و  ام  دابع  نب  لیعامـسإ  مساقلا  یبأ  نع  باتکلا  فلؤم  لاق  دقف  هیلإ  انرـشأامک  هیلع  ۀـلاد  هلالج  لج  هللا 

کلذ یف  لاق  هتوم  ۀنس  یف  ضرعیوه 
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405-1- تیاور -
ماکحألاو  موجنلا  قلاخو   || ماسجألاو  حاورألا  کلامای 

ماعنإلل  هوجرأ  يرتشملاال   || مالظلاو  ءایضلا  ربدم 
مالعألاک  موجنلا  امنإف   || مارهب  نم  رضلا  فاخأال  و 

ملعلاو 
ماقسألا  نم  ینظفحاف  برای   || مالعلا  کلملادنع 

ماثآلاو  رازوألا  ۀنجهو   || مایألا  ثداوح  ینقوو 
مارکلا هلآو  هونصو   || ماتیخلا  یفطصملا  بحل  ینبه 

ةدایز موجنلا  ماکحأال  تبثیو  ءاشیام  وحمی  ناک  یلاعت  هبر  نأ  دقتعی  ناک  هللا  همحر  دابع  نب  لیعامسإ  مساقلاابأ  نأ  یلع  هبنی  اممو  لوقأ  .
یلع

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 181] ] 

یتلا ۀنـسلا  لیوحت  یلع  بتکو  هظفلاذه  ام  لاقف  اضیأ  هل  رعـش  تایبأ  نم  ۀمیتیلا  باتک  فلؤم  هرکذام  هیلإ  انرـشأ  يذـلأ  هرعـش  هنمـضتام 
تایبألا هذه  هرمع  ءاضقنا  یلع  اهماکحأ  تلد 

174- لبق زا  - تیاور -
بئاونلا  عیمج  ینیفکی  یبرو   || بئاجعب  تنمضدق  یتنس  يرأ 

بقاوع  نم  اوفوخدق  ام  نمؤیو   || هنمب  فاخأام  ینع  عفدیو 
بکاوکلا  فورص  یشخأ  امف  ینیعم   || هرمأ  بکاوکلا  يرجأ  نم  ناک  اذإ 

بزاوللا  بوطخلا  رش  نم  ینطحف   || یلکوت  ءامسلا  بر  ایأ  کیلع 
بحاصم  دجو  لابقإو  ریخب   || تحزحزتف  اهترذح  ۀنس  مکو 

بئاخ  بیخأ  دیکلا  هیلع  درف   || یتجهمل  اءوس  مهللأ  رمضأ  نم  و 
بناوجلا  عیرم  اریخ  مهل  دیرأ   || امنإ  سانلاب  ءوسلا  دیرأ  تسلف 
بهاوملل  الذاب  يدهجو  يدجب   || مهسوفنو  مهلاومأ  نع  عفدأو 

بلاغ بلغأ  هللا  نإ  هافکأس   || یننإف  ینم  كاذ  هعسی  مل  نم  و 
ۀئام نامثو  نینامثو  سمخ  ۀنس  رفص  نم  نیرشعلاو  ۀعبارلا  ۀعمجلا  ۀلیل  تناک  هتافو  نأ  رکذ  مث  . 

93-1- تیاور -

لصف

امنإ باوجلا  یف  هنع  هللا  یـضر  یـضترملا  لاـقف  مجنم  عم  هل  تعقو  ةرظاـنم  نع  یـضترملا  هلأـس  هنإـف  ملاـعلا  موجنلا  اوـفرع  نیذـلا  نم  و 
نإ هیلع و  کیلع و  ةدراو  ۀهبـشلا  هذه  تناک  تالالد  موجنلا  نأ  هلوق  تبث  نإف  تاثداحلا  یلع  تالالد  موجنلا  یف  نإ  لوقی  نم  كرظانی 

تالالد یه  امکنم  رظنلا  مهملاف  ۀهبشلا  هذه  نع  تینغتسا  دقف  تالالد  موجنلا  نأ  هلوق  لطب 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 182] ] 
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یلع تالالد  موجنلا  تناکاذإ  هنأل  اهنع  باوجلا  مزلیالف  لاحم  ریدـقت  یلع  ۀهبـشلا  هذـه  نإ  مجنملا  کل  لاق  نإ  هللا  همحر  هل  لاـقیفال  مأ 
یلإ یحوأدق  لجرل  ءایبنألا  نم  یبن  لاق  ول  لوقتام  اضیأ  هل  لاقیو  وأ ال  عقی  نأ  امإ  ضورفملا  ءیشلا  کلذ  یلع  لدت  نأ  دبالف  تاثداحلا 

يذلأ مجنملا  باوج  وهفاذه  نع  تبجأ  امهمف  هتوبن  کلذب  لطبأو  رفسلا  كرتأ  مالسإلا  فلاخم  لوقی  نأ  ضرفیو  ادغ  رفاست  نأ  کبر 
تاثداحلا یلع  تالالد  موجنلا  لعج  هللا  نإ  لوقی 

447- لبق زا  - تیاور -

لصف

مهـسفنأ یف  نودادزی  ۀیلقعلا  مولعلاب  ءاملعلا  اندجو  امنإ  لاقی  نأ  اهنع  باوجلا  رذعتی  نأ  یـضترملا  رکذ  یتلا  ۀهبـشلا  هذـه  ضراعی  اممو 
امفاهب دوحجلا  نسحیال  مهنم  ۀـمولعم  هذـه  ۀـیلقعلا و  مولعلا  یف  ضعب  یلع  دادزی  مهـضعبو  اهب  نیطیحم  اونوکی  مل  امیف  الیـضفتو  اـمولع 

هموق باذـعب  سنوی  ملع  طاـحأامک  هیلع  سکعلاـب  طـحی  مل  نوکی و  هنأـب  طاـحأ  همکحو  هملع  نیمجنملا  نم  ربـخملا  نوکی  نأ  عناـملا 
نیثالثلا مامتإب  املع  طحی  مل  اهب و  مهربخأف  ۀـلیل  نیثالث  هموق  تاقیم  نأب  یـسوم ع  ملع  طاحأامک  هنم و  مهتاجنب  طحی  مل  هب و  مهدـعوف 

ملعلا یتوأ  نکی  مل  اهیف و  هئاقلإب  املاع  ناک  رانلاب و  قرحی  میهاربا ع  نأب  هربخأ  دورمنلا  مجنم  نأ  اـنیورامک  ۀـلیل و  نیعبرأ  تراـص  یتح 
اذهف موجنلا  ملع  نالطب  یلع  انعط  کلذ  قداصلا  لعجی  مل  قداصلا ع و  نع  هاور  نم  اذه  انباتک  نم  مدقت  امیف  انرکذدـق  اهنم و  وجنی  هنأب 

مولعلا لهأل  حصألا 
799-1- تیاور -

هحفص 183] ] 

همسا رکذی  مل  مالسإلا و  لبق  موجنلا  ۀلالدب  همکح  حص  نمیف  عباسلا  بابلا 

هراشا

هللا دـبع  وبأ  هرکذاـم  مجنملا  مسا  رکذـی  مل  هل و  موـکحملا  مسا  فرع  نمم  موـجنلا  ۀـلالدب  مکحلا  ۀحـص  یف  اندـجو  يذـلأ  کـلذ  نمف 
فورعملا ینئادملا  یلع  نب  نسح  دیسلا  انیلإ  اهرضحأ  هتایح  یف  تبتک  اهنأ  یضتقی  ۀقیتع  ۀخسن  نم  حلملا  باتک  یف  هیولاخ  نب  نیـسحلا 

غئاصلادـمحم نب  سابعانثدـح  ثعـشألا  نب  رکبوبأ  هظفلاذـه  اـم  اـهیف  لاـقف  لزهلا  نم  اـهیف  اـم  لـجأل  اهءارـش  تهرک  لاـکلا  تنب  نباـب 
كالمألا کلم  نم  زیزعلادبع  نب  رمع  یلإ  دنهلا  کلم  بتک  لاق  ةاطرأ  نب  جاجحلا  نع  باب  نب  رـصنانثدح  محازم  یبأ  نب  روصنمانثدح 

ؤلؤللا هل  نایبجی  نارهن  هل  يذلأ  الیم و  رـشع  ۀعـست  نم  هحیر  دـجوی  يذـلأ  کلم و  فلأ  تانب  هتحت  يذـلأ  لیف و  فلأ  هطبرم  یف  يذـلأ 
نأ تببحأدق  ۀفحت و  اهنکلو  ۀیده  تسیلو  ۀیده  کل  تیدهأ  دـقفدعب  امأ  ائیـش  هللااب  كرـشیال  يذـلأ  برعلا  کلم  یلإ  روفاکلاو  ربنعلاو 
هنإف زیزعلادـبع  نب  رمع  یلإ  تبتک  يذـلأ  انأ  تکردأدـق  ثعـشألا و  نبا  لاق  مالـسلا  ینملعیو و  مکنید  نع  یل  حـصفی  ـالجر  یلإ  ثعبت 

قلطلا اهکردأف  ۀیعار  همأ  تناکو  لیف  فلأ  هطبرم  یلع  خسرف و  فلأ  ۀـئام  ثالث  یلع  هلمع  ناک  ةرهب و  همـساو  ۀنـس  نینامثو  ۀـئام  شاع 
لاقف يدنه  مجنماهب  رمف  سمشلا  عولط  لبق 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 184] ] 

نرق رذ  املف  اهیلع  تدعقو  اهب  ترقتـساو  اهعم  تناک  ةءابع  ةأرملا  تعمجف  دـنهلا  کلم  سمـشلا  نرق  علطی  یتح  نینجلااذـه  دـلوی  مل  نإ 
نم هسفن  یلع  افوخ  همالـسإ  یفخأو  زیزعلادبع  نب  رمع  دی  یلع  ملـسأ  هنإ  لاقیو  مجنملا  کلذ  لاق  ام  غلبو  دلوف  اهتءابعب  تفذق  سمـشلا 
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لتقلا
265- لبق زا  - تیاور -

لصف

هرکذ امیف  حصدق  موجنلا  ملع  نأ  موجنلا و  ملعب  قدصم  هنأ  یـضتقیام  هرخاوأ  یف  عباسلا  ءزجلا  یف  هخیرات  یف  يروباشینلا  مکاحلا  رکذو 
دمحأ نب  نیـسحلا  انثدح  روباشینب  ۀلخادلا  ۀنیدملا  رکذ  یف  هظفلاذـه  ام  لاقف  همأ  نطب  یف  نینجوه  فاتکألا و  يذ  روباس  نع  نومجنملا 

قاـفآلا و كولم  یلإ  هنع  بتکو  همأ  نطب  یلع  جاـتلا  عضو  يذـلأ  وـه  زمره و  نب  روباـش  کـلمامل  اولاـق  هئاـبآ  نع  ینئادـملا  ۀـقوشم  نب 
ءارزولاو همأ  اوربخأو  ضرألا  کـلمی  ارکذ  دـلی  هنأ  هتاـفو  لـبق  هوملعأ  نومجنملا  ناـک  دـق  زمره و  هوبأ  تامدـق  همأ و  نطب  یف  نینجوه 

کلم ۀلیلج  ۀمهو  يأر  اذ  ناک  همـساریغ و  ۀنـس  نیعبرأ  غلب  املف  همـساریغ  ءاش  نإ  غلباذإ  هنأ  یلع  کلملا  نبا  يأ  روباش  هومـسو  کلذـب 
بلاط ص یبأ  نب  یلع  لوقی  هیف  دایأ و  رهقو  مجعلاو  برعلا 

705-704- تیاور -668-1- تیاور -
اداسف ءاقشلل  دشرلا  يریو   || احالص  داسفلا  يری  ایح  نإ 
ادایأ داوسلاب  روباش   || کلهأامک  كالهلا  نم  بیرقل 

کلملاب هل  نیمجنملا  مکح  ۀحص  نم  افرطو  روباشین  ۀنیدمل  هءانب  مکاحلا  رکذ  مث  . 

لصف

یف نمحرلادبع  همساو  يزوجلا  نبا  جرفلاوبأ  رکذو 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 185] ] 
ةرـساکألا كولم  ضعب  دامتعاو  اهب  مکحلا  ۀحـصو  موجنلا  ملعب  قدصملاک  هنأ  یلع  هنم  رهظتـسیام  فلاوسلا  خیرات  یف  فئاطللا  فئارط 

کلمی لمحلااذـه  نومجنملا  لاقف  زمره  هیبأ  تومدـعب  المح  ناک  هنأ  فاتکألا  يذ  روباش  کلم  ببـس  نإ  لاـقف  هضعب  انمدـقامک  اـهیلع 
فاتکألا اذ  روباش  نأ  هیف و  نیمجنملا  مکح  ۀحـص  رکذ  مث  لوقأ  نینجوه  قافآلا و  یلإ  کلذب  بتکو  همأ  نطب  یلع  جاتلا  عضوف  ضرألا 

نیح ناک  هنأل  فاتکألا  اذ  یمس  امنإ  هریغو  وه  لاق  سوسلاو و  ناتـسجسو  روباشین  ینبو  يرـسک  ناویإ  ینب  يذلأ  وه  امیظع و  اکلم  ناک 
هناحبـس وهف  هتردـق  نم  موجنلا  تالالد  لعجی  نأ  یلع  هلالج  لج  هللا  ةردـق  نم  عنمی  لقع  يأ  لوقأو  هیفلاـخم  نم  فاـتکألا  عزنی  کـلم 

هتارودقم یف  میکحلا  هتاذل  رداقلا 
668- لبق زا  - تیاور -

لصف

نب ۀقدص  کلذ  رکذ  تاره  لهأ  نم  دامعلاب  فورعملا  مالـسإلا  لهأ  نم  هیدی  یلع  اهتلالدو  اهب  همکح  حص  يذـلأ  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
مجنم خلب  بحاص  جامقل  ناک  هظفلاذه و  ام  لاقف  ۀئامـسمخو  نیعبرأو  نامث  ۀنـس  ثداوح  یف  لییذـتلا  نم  سماخلا  دـلجملا  یف  نسحلا 
اناـمأ ینطعأو  اـنذإ  ینطعأ  مجنملا  هل  لاـقف  اـنذإ  هطعی  ملف  هلهأ  یلإ  هـجورخ  یف  جاـمق  ریمـألا  نذأتـساف  تاره  لـهأ  نـم  داـمعلاب  فرعی 
لباقلا ماعلا  یف  اهلهأ  کلهیو  برخت  ناسارخ  نأ  لاوزلا و  یلإ  مهکلم  لآدـق  لاق  کتنمأدـق  هل  لاقف  ناسارخ  یلع  يرجی  امب  كربخـأل 
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كالهو مهیدیأ  یلع  ناسارخ  کلم  كاله  نوکیف  کلذ  دعب  نودوعیو  ریخلا  نولعفی  رهنلا  ءارو  امم  ۀنزغب  موق  نم 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 186] ] 
کلهو ناسارخ  دلب  زغلا  تکلم  فیک  لییذتلا  بحاص  حرش  مث  زغلا  ینعی  ایاعر  اولزن  نیذلا  موقلا  ءالؤه  مهنأ  انیقی  ملعت  یسفنو  ناسارخ 
هحرـش یف  هعیمج و  کلذـب  مکحلا  حـصو  نامزألا  هذـه  یف  رتتلا  نم  مهکاله  مهیلع  يرجام  وحن  یلع  ناـسارخ  لـهأ  کـلهو  ناطلـسلا 

هانرکذام دصقملاو  اهرکذ  لوطی  نکل  بئارغ 
297- لبق زا  - تیاور -

لصف

سارکلا نم  ةریخألا  ۀمئاقلا  یف  هلوأ  ۀهجو  نم  دمحم  نب  دمحأ  سابعلا  یبأ  باتک  یف  هطخ  نم  هتلقن  امیف  یسوطلارفعج  وبأ  يدج  رکذو 
دلویو میرک  کلم  موقیو  میظع  کلم  تومی  ةدحاو  ۀلیل  یف  نأ  ۀئامو  نیعبس  ۀنـس  یف  نومجنملا  مکح  مهـضعب  لاق  هظفلاذه  ام  سداسلا 

یف انعطال  موجنلا و  ۀلالد  مکحلا  اذهب  یـسوطلا  يدـج  رکذـی  مل  لوقأ و  نومأملا  دـلوو  دیـشرلا  ماقو  يداهلا  یـسوم  تامف  میکح  کلم 
کلذ

383-1- تیاور -

لصف

لاق هیودمح  نب  دمحأ  نب  نمحرلادبع  ینثدح  لاق  روباشین  خیرات  یف  ثلاثلا  دـلجملا  نم  دیـشرلا  نوراه  ۀـمجرت  یف  مکاحلا  هرکذ  اممو 
اهب و هماقمو  روباشین  نینمؤملا  ریمأ  دیـشرلا  نوراـه  دورو  نورکذـی  روباـشینب  نیرمعملا  اـنخیاشم  نم  ۀـعامج  تعمـس  لوقی  یبأ  تعمس 

یف رظنلا  مهلأسو  مهعمجف  نیمجنملا  نم  ۀـعامجاهب  ناک  يرلا و  یلإ  راص  هریزو  عیبرلا  نب  لضفلا  ناک  دادـغب و  نم  جرخاـمل  هنأ  کـلذ 
یه اولاقف  اهنع  مهلأسف  دابانس  اهل  لاقی  ۀیرقب  ناسارخب  کلهی  هنأ  اومکحو  اورظنف  هرمع  ۀیقب  یف  هلبقتسیام  هیف و  هلبقتـسیام  هجورخ و  رمأ 

قهیب لخدی  مل  قیرطلا و  نع  یحنتف  قهیب  يرق  نم 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 187] ] 
ةاضقلاو رکاسعلا  اهنم  ثعبو  اهب  ماقأو  روباشین  درو  هنإ  مث  ناجرج  قیرط  یلع  روباشینل  همودـق  نوکی  نأ  یلع  ناجرج  ۀـیحان  یلإ  لدـعو 

لاقف ۀیرقلا  مسا  نع  لأسف  دابانس  اهل  لاقی  یتلا  یـسوطلا  دیمح  ۀیرق  لزنو  سوط  یلإ  روباشین  نم  جرخ  مث  یحاونلا  یلإ  دربلا  باحـصأو 
ورم یلإ  هتمدـقم  یلع  نومأملا  لسرأف  لج  زع و  هللا  ءاضقل  درمال  هنأ  اهب و  تومی  نأ  یلع  هسفن  نطوو  هتبرت  اهنأ  ملعو  ضرمف  دابانـس  هل 

اهب نفدف  یفوت  نأ  یلإ  الیلع  دابانس  یف  وه  ماقأو 
443- لبق زا  - تیاور -

لصف

نزاخلا  هللا  دبع  نب  نیسحلا  نب  یلع  فیلأت  ءارزولا  باتک  نم  یناثلا  ءزجلا  یف  تیأرو 
هظفحأ نآلا  ینإو  یظفحب  قلعف  هنم  کلذ  تعمسانأ  تنکو  هیلع  هللا  ناوضر  ینسحلا  يولعلا  يدهم  نب  رـصان  نسحلا  یبأ  ةرازو  رکذدنع 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1288 

http://www.ghaemiyeh.com


ناک مق و  یف  هتمدـخب  تنک  لاق  يدـهملا  نب  رـصان  ریزولا  بحاص  یمقلا  ریثک  ینثدـح  لاق  يدادـغبلا  هللا  دـبع  وبأ  ظفاحلا  ینثدـح  لاق 
اهتلمج یف  ناک  هیدـی و  نیب  اهوقلأو  مهدـیلاوم  ۀـعامجلا  عمجف  موجنلا  ماکحأب  ملاع  مجنم  انیلع  مدـقف  کلانه  ۀـسردم  یف  هقفتی  ذـئنیح 

یل نذأ  یمقلا  ریثک  ناک  دق  انأ و  تلق  برغلاو  قرشلا  یف  مکحی  دلوملااذه  بحاص  لاق  ریزولا و  دلوم  کسمأ  مث  اهیف  رظنف  ریزولا  دلوم 
هنع ۀیاورلاب  هترازو  مایأ  یف 

627-1- تیاور -

لصف

نم ثلاثلا  ءزجلا  یف  هللا  همحر  هیوباب  نبا  رفعج  وبأ  هرکذام  مالـسإلا  لـبق  همـسا  رکذـی  مل  موجنلا و  ملع  یف  ۀـباصإلاب  نیروکذـملا  نم  و 
رهولبو فساذوی  هدلوو  دنهلا  کلم  ثیدح  ۀلمج  یف  ۀبیغلا  یف  لامکلا  باتک 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 188] ] 

هئاسن نم  ةأرما  تلمحف  هرمأ  هیلع  لاط  نأ  یلإ  دـلو  هل  نکی  مل  دـلولا و  یلع  اصیرح  ناک  هظفلاذـه و  ام  دـنهلا  کـلم  نع  لاـقف  میکحلا 
عفرف هدالیم  میوقتل  نیمجنملاو  ءاملعلا  عمجو  فساذوی  مالغلا  یمـسو  ۀنـس  برـشلاو  لکألاب  سانلل  رمأو  کلذب  رـشبتساف  امالغ  تدلوو 

نظأام لاق  مهنم  ادحاو  نأ  ریغ  اعیمج  کلذ  یلع  اوقفتاو  دـحأ  غلبی  مل  ام  ۀـلزنملاو  فرـشلا  نم  غلبی  مالغلا  نودـجی  مهنأ  هیلإ  نومجنملا 
ینأل ةرخآلا  تاجرد  یف  ۀلیضف  اذو  کسنلاو  نیدلا  یف  امامإ  نوکی  نأ  الإ  هبسحأال  ةرخآلا و  فرشالإ  مالغلااذه  هغلبی  يذلأ  فرـشلا  نأ 

مالغلاب هرورس  هصغنی  داک  اعقوم  کلملا  نم  لوقلا  کلذ  عقوف  ةرخآلا  فرش  هبشیوه  لب  ایندلا  فرش  هبشی  سیل  هغلبی  يذلأ  فرشلا  يرأ 
رومـألا تبلقت  فـیک  هیوباـب  نبا  رکذ  مث  هدـنع  مهقدـصأو  مهملعأو  هسفن  یف  نیمجنملا  قـثوأ  نم  کلذـب  ربـخأ  يذـلأ  مـجنملا  ناـک  و 

هیبنتلاو موجنلاب  هل  یلاعت  هللا  ۀلالدب  هیف  مجنملا  مکح  حصو  هیبأ  کلم  قرافو  امیظع  ادهز  ایندلا  یف  دهز  یتح  کلملا  نبا  فساذویب 
898- لبق زا  - تیاور -

لصف

امم ائیـش  عدیال  ناک  هل و  دلوی  نأ  یلع  اصیرح  دنهلل  کلم  نامزلا  لوأ  یف  ناک  هنإ  هظفلاذـه  ام  ۀـبیغلا  باتک  یف  هیوباب  نبا  اضیأ  يورو 
ةوطخ موی  تاذ  اطخ  هتعـضو  املف  امالغ  تدلوو  هئاسن  نم  ةأرما  تلمح  هرمأ  نم  کلذ  لاط  املف  هعنـصو  هاتأالإ  مهـسفنأ  سانلا  هب  جلاعی 

کلملا اعدـف  یبصلا  لعفیامک  لعفی  هتئیهک  اعد  مث  نوتومت  لاقف  ۀـثلاثلا  اطخ  مث  نومرهت  لاـقف  يرخأ  اـطخ  مث  نوربکت  مکداـعیم  لاـقف 
نیمجنملاو ءاملعلا 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 189] ] 

امامإاذه نوکیس  لاق  مهنم  امجنم  نأ  الإ  ملع  هیف  مهدنع  نکی  مل  هرمأ و  مهایعأف  هرمأو  هنأش  یف  اورظنفاذه  ینبا  ربخب  ینوربخأ  مهل  لاقف 
نم  اموی  لبقأف  هعاضر  یف  اوذخأف  نیعضرملا  یلإ  هعفد  ملع  مهل  سیل  نأ  کلملا  يأر  املف 

لاق أ و هلجأ  اندو  همایأ  تینفو  ربک  اولاق  هتامأام  لاق  تام  ناسنإ  اولاقاذـه  اـم  لاـقف  ةزاـنج  يأرف  قوسلاـب  رمو  هعم  سرحلاو  هتعـضرمدنع 
ربکدق و ریبک  خیش  اولاقاذه  ام  لاق  مث  هنم  ابجعت  هیلإ  رظنی  ماقف  ریبک  خیشباذإف  یـضم  مث  معن  اولاق  برـشیو  لکأیو  یـشمی  احیحـص  ناک 

مث هنم  بجعتیو  هیلإ  رظنی  لعجف  هرهظ  یلع  قلتـسم  ضیرم  لجربوه  اذإف  یـضم  مث  معن  اولاق  باشف  اباش  ناک  لاـق أ و  ینفف  اریغـص  ناـک 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1289 

http://www.ghaemiyeh.com


نبا حرـش  مث  لوقأ  نیناجمل  سانلا  نإف  نیقداص  متنک  نئل  هللا  لاقف و  معن  اولاق  ضرم  مث  احیحـص  ناـک  لاـق أ و  ضیرم  اولاقاذـه  اـم  لاـق 
هیلع هلالج  لج  هللا  تایآ  تلدو  موجنلاب  ملاعلا  هب  مکحام  ۀحص  نم  هیلإ  راشملا  رمأ  يرج  فیک  هنع  هللا  یضر  هیوباب 

871- لبق زا  - تیاور -

مالسإلا لهأ  یف  همسا  رکذی  نمم  هرکذن  امیف  نماثلا  بابلا 

هراشا

مالـسإلا و لـبق  كولملا  نم  کلذـب  ـالماع  ناـک  نم  کـلذ و  هل  فرع  ضعبو  ماـکحألا  نم  ءیـش  هل  فرعی  مل  موجنلاـب و  فرع  ضعب 
کلذ نمف  مالسإلا  لهأ  نم  هرکذ  راتخن  نم  ضعب  رکذنو  کلذ  نم  افرط  انرکذدق 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 190] ] 

دمحم ینثدح  لاق  یتخبونلا  سابعلا  نب  یلع  ینثدح  لاق  نیسحلا  وبأ  ینثدح  لاق  ةرضاحملا  راوشن  نم  عباسلا  ءزجلا  یف  یخونتلا  هرکذام 
لبق مصتعملا  بکوم  نم  داعدق  تایزلا  کلملادبع  نب  دمحم  اموی  تیأر  لاق  بهو  نب  نسحلا  یلع  وبأ  ینثدـح  لاق  حارجلا  نب  دواد  نب 
تلق يربخ  تفرع  امفأ  لاق  امومهم  هللا  هدیأ  ریزولا  يرأ  یل  ام  تلقف  هیلع  اروسج  تنکو  رجـضلا  نم  ۀیاغ  یلع  وه  ءارماس و  یلإ  هجورخ 
یتح فوقولا  لاطأف  رـسجلا  ۀـبحر  انغلب  یتح  رخآلا  بناجلا  نم  هریاسی  دواد  یبأ  نبا  بناج و  نم  هریاسأانأ  نینمؤملا و  ریمأ  بکر  لاق  ال 
لعج قیرطلا  طسوت  املف  یقرـشلا  بناجلا  یلإ  اعجار  رکو  ینتممغ  لاقف  ارـس  هیلإ  رـسأ  یتح  ضکری  مداخ  عرـسأ  مث  ائیـش  رظتنی  هنأ  اـننظ 
ۀجاح امکل  تسیل  لاق  هرسی  امیف  رورسلاب  انکرشی  نأ  نینمؤملا  ریمأ  يأر  نإ  لاقف  دواد  یبأ  نبا  هیلع  رـسجف  هکحـضیءیش  کحـضی و ال 

ناک امجنم  ترکذف  رسجلا  ۀبحر  یلإ  ترـصو  دعبتأ  نأ  تدمتعا  ینإف  مویلا  تبکر  مل  ینامتلأساذإ  امأ  لاق  یلب  دواد  نبا  لاقف  کلذ  یف 
سولجلا یلإ  أجل  ۀنتفلا  مایأ  یف  رومألا  تدسف  املف  هب  عمـسأ  تنکو  امیدـق  قذـحلاب  افوصوم  ناک  اهدـعبو و  نیمألا  ۀـنتف  مایأاهیف  سلجی 

دحأ نکی  مل  رهشلا و  یف  رانید  ۀئامسمخ  یل  يرجأو  قزرلا  یف  یلع  دمتعا  رمألا  یلع  ۀلکـش  نب  میهاربا  بلغ  املف  میجنتلاو  قیرطلا  یلع 
بارخو لاوحألا  قیـضل  کلذ  وحنو  ارانید  اهلثم  داوقلاو  ةرـشعو  مهارد  ۀعـست  هل  دـحاو  لک  ناک  اـمنإ  هشیج  نـأل  ینم  اـقزر  رثکأ  هلخاد 

هعم نولتاقی  اوناک  امنإ  سانلا  دالبلا و 
دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -

هحفص 191] ] 
لهو يرمأو  میهاربا  رمأ  نع  هلأسأ  نأ  یـسفن  هیلإ  تعلطتف  مجنملا  کلذ  تیأرف  ینأش  ضعبل  ارکنتم  ارامح  اموی  تبکرف  ةزئاجلال  ۀـیبصع 

علاـطلا ذـخ  هل  تلق  نیمهرد و  هاـطعأف  کـعمام  هطعأ  مـالغلل  تلق  ارکنتم و  تنکو  مجنملا  یلإ  تلدـعف  نومأـملا  اـنبلغی  مأءیـش  اـنل  متی 
ینقدصت مل  نإف  علاطلا  بجوی  اذک  لاقف  اذه  نع  کلؤس  امف  تلق  یمـشاه  تنأ  له  هللااب  کتلأس  ۀـلأسم  لاق  مث  لعفف  ۀـلأسم  یل  لمعاو 

مظعیو کلامملا  لیزتو  قافآلا  حتفت  تنأ  ۀفالخلا و  کل  بجوی  هنأ  ایندلا و  یف  علاطلاوه  دسأ و  علاطلا  اذهف  لاق  معن  تلقف  کل  رظنأ  مل 
یلع لهف  دوعـسلا  اذهف  تلق  نآلا  هیف  انأ  ام  عیمج  یلع  صقو  اذک  كرمأ  نم  اذک و  کنأش  نم  نوکی  ۀمیظع و  ادالب  کل  ینبتو  کشیج 

نم سحنأ  کیلعءیـش  اـم  معن  لاـق  اذـه  ریغ  لـهف  تلق  كرافـسأ  ترثـکو  کـنطو  تقراـف  تکلماذإ  کـنکلو  ـال  لاـق  سوـحنلا  نـم 
کتکلمم لهأ  رباکأ  نونوکیو  کیلع  نوبلغیف  ۀلفـس  ۀـیند  مهلوصأ  ککلم  مایأ  یف  کیلع  نولوتملا  نوکی  لاـق  وه  اـم  تلق  دـحاوءیش 

یف نسحأو  ینرکذاف  رمألااذه  تیأراذإ  لاق  هذـخأام و  ریغ  لبقیال  نأ  فلحف  یفخ  یف  یعم  ۀـطیرخ  یف  تناک  مهارد  هیلع  تضرعف  لاق 
امکتلمأتو هتمرکم  ترکذو  هترکذـف  هعـضوم  یلع  ینیع  تعقو  ۀـبحرلا  تغلبامل  نآلا و  یلإ  هترکذام  نکلو  لعفأ  تلقف  یلإ  تقولا  کلذ 
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یف مداخلااذه  تذفنأف  لاق  ام  عیمج  حصاذإف  دواد  یبأ  نبا  یلإ  أموأو  رایق  نبا  اذـه  تایز و  نبا  تنأ  یتکلمم و  لهأ  ربکأ  امتنأو  یلاوح 
داعف دعولا  فلاسب  هل  یفأل  هنع  ثحبلاو  هبلط 

دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -
هحفص 192] ] 

یتلود یف  سأرت  ذإ  کحـضلا  ینذـخأو  داـعتبالا  نع  تعجرف  هیلإ  ناـسحإلا  ینتاـف  نإ  ینمغو  تلـسکف  اـبیرق  تامدـق  هنأ  یل  رکذو  یلإ 
هانلأسام انأ  اندوو  انرسکناف  لاق  لفسلا  دالوأ 

172- لبق زا  - تیاور -

لصف

نب یسیع  نب  یلع  بوکر  یف  لاقف  ممألا  براجت  یف  هیوکسم  نبا  هاورام  همسا  رکذی  مل  موجنلاب و  هتباصإ  خیراوتلا  باحصأ  رکذ  نممو 
سوحنلا نإف  رمقلا  حالـص  كریـسمب  ترظتناول  ریمألا  هللا  حلـصأ  لاقف  هاتأ  امجنم  نأ  رکذـف  نومأملا  برحل  ناسارخ  یلإ  اهجوتم  ناهام 
فیـسلا ءاورإالإ  اندنع  نکی  مل  انلتاق  نم  هانعداو و  انعداو  نم  هانلزان و  انلزان  نم  هنأ  ریغ  هحالـص  نم  رمقلا  داسف  يردـنال  انإ  لاقف  ۀـبلاغ 
هرکـسع بهنو  هلتقو  هرمأ  داسفو  هیلع  رمألا  ساکعنا  کلذ  دعب  یکح  مث  ءاقللا  قدص  یلع  انـسفنأ  انطوام  رمقلا  ناسلب  دتعنال  انإ  هامد  نم 

هلوق مجنملل  قدصو  هلفو 
549-1- تیاور -

لصف

هظفلاذـه ام  لاقف  راربـألا  عیبر  باـتک  یف  يرـشخمزلا  رمع  نب  دومحم  مساـقلاوبأ  هرکذاـم  همـسا  رکذـی  مل  موجنلاـب و  هتفرعم  رکذ  نممو 
راد یف  تدـقف  لاق  راربألا  عیبر  یف  دـیدح و  یمتاخ  لاقف  يدـی  یف  يرتءیـش  يأ  مجنملل  لاقف  ضارقم  یقلح  یف  هیعبـصإ  لجر  لخدأ 

ۀضف اهمسا  ۀیراج  رادلا  یف  له  لاق  ظاغأف و  کحضف  اهسفن  تقرس  ۀبرشملا  لاقف  هلأسی  ناهام  نبا  یلإ  هجوف  ۀضف  ۀبرشم  ءاسؤرلا  ضعب 
اعافترا تیأر  لاقف  کموجن  یف  اذه  تیأر  له  لیقف  هبلـصل  مدقف  مجنمب  یعـس  لاق  راربألا  عیبر  یف  ۀضفلا و  تقرـس  ۀـضف  لاق  معن  اولاق 

ملعأ مل  نکلو 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 193] ] 
ۀبشخلا قوف  هنأ 

19- لبق زا  - تیاور -

لصف

هدنـسأ ثیدحوه  ةدشلادعب و  جرفلا  باتک  یف  یخونتلا  یلع  نب  نسحملا  هرکذام  همـسا  رکذی  مل  نکلو  موجنلا  یف  مکح  هل  حص  نممو 
هنأ وه  ینعملاب و  هنم  دارملا  عضوم  هثیدح  نم  انذخأ  دـجمم  هنأ  رکذو  يرکـسعلا  نباب  فورعملا  قازرلادـبع  نب  دـمحم  نب  نیـسحلا  یلإ 

هدلوم  اوعلاط  نیمجنملا  نأ  رکذ 
یقبو توملا  یلع  فرـشأف  هسأر  قدـف  هب  رفنف  ارهماهیف  بکر  هنأ  هرمع و  نم  نیثالثو  عبرأ  ۀنـس  یف  عطقب  هیلع  مجنم  مکحف  ةدالولادـنع 
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ةدشدعب الإ  توملا  نم  صلخام  ةدم و  الیلع 
451-1- تیاور -

لصف

یف ءارزولا  باتک  نم  ثلاثلا  ءزجلا  یف  یلوصلادـمحم  نب  ییحی  هرکذاـم  هلوح  نم  مسا  رکذـی  مل  دـیلاوملا و  لـیوحت  یف  ۀـباصإلا  نم  و 
نم هصوخش  لبق  یصوأفاهیف  فلتأ  نأ  فاخأ  ۀئیدر  ۀنس  یف  تلوحتدق  لوقی  نسحلا  وبأ  ناک  هظفلاذه و  ام  لاق  بهو  نب  نامیلـس  رابخأ 

صخشو طساوب  امهفلخف  هعم  اناکو  نامیلسو  نسحلا  هینباب  هاصوأو  امیظع  اریطخ  الام  هیلإ  ملسو  مهتاقثو  اهلهأ  ةارس  نم  لجر  یلإ  طساو 
هقیرط یف  قرغف 

396-1- تیاور -

لصف

رکذف ۀیورسکلا  سرفلا  كولمو  مارهب  ثیدح  يوار  هرکذام  هلئاح  مسا  رکذ  لب  هب  مکح  نم  مسا  رکذی  مل  موجنلا و  هتباصإب  رکذ  نممو 
كدـلوم مکح  یف  اوضقدـق  اوناک  نیمجنملا  نأ  کیلع  انلـضف  نمف  ۀـصاخ  تنأ  امأ  هل و  لاق  ذإ  هدـلول  مارهب  يرـسک  باوج  هثیدـح  یف 

یلع انمتخ  انکلو  کلتقب  رمأن  ملف  کببسب  کلذ  نوکی  انمربأدق و  ام  ضقانو  انیلع  رزم  کنأ 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 194] ] 
تـس ۀنـس  یف  انیلإ  بتک  دـنهلا  کلم  ایـسمرف  اندـجوانأ  ۀیـضقلا  کلت  ۀـنئاک  هنأ  اننیقی  عم  انتبحاص و  نیریـش  یلإ  هتثعبو  كدـلوم  باتک 
اباتک دـحاو  لک  یلإ  بتکو  ایادـه  انئانبأ  رـشاعم  مکلو  انل  يدـهأو  یتش  ارومأ  باتکلا  یف  رکذو  انیلإ  هدـفوأ  دـفو  عم  انکلم  نم  نیثالثو 
هباتک یلع  عقودق  هاندجو  مکیلإ  بتکو  مکیلإ  يدهأام  انرظن  املف  بهذب  ۀجوسنم  ۀجابیدو  ضیبأ  ایزابو  افیـسو  الیف  کل  هتیدـه  تناکو 

يذـلأ عیقوتلا  لجأ  نم  کیلإ  هبتکام  انـسبتحاو  باتک  ۀـیده و  نم  هیلإ  ثعبام  دـحاو  لکل  فرـصن  نأ  انرمأف  هیف  ام  متکا  ۀـیدنهلاب  کیلإ 
راذآ زورو  راذآ  ۀئام  جوتم  کنافألاب  معنأو  انیع  رقو  رـشبلا  هیف  ناکف  هتءارقو  باتکلا  متاخ  ضفب  هانرمأو  يدـنه  بتاکب  انوعدو  هیف  ناک 

رقتـساام عم  کصقنن  ملف  انراوببالإ  انکالمأ  کلمت  مل  کنأ  انقیتو  هدالبو  هتکلمم  یلع  کلمتمو  يرـسک  کـلم  نم  نیناـمثو  ناـمث  ۀـنس 
انرمأ مدـع  نع  الـضف  کلذ  قوفو  انددـع  یتلا  باوبألا  یف  تالـصلاو  نداعملاو  قازرألا  نم  کیلع  هئارجإب  انرمأ  اـمم  کـلذ  نم  اندـنع 

هانعدوتساو  انمتخب  هیلع  انمتخ  دقف  ایسمرف  باتک  امأ  کلتقب 
لعفاف اروبثو  ۀمادن  اهتءارق  ککهنتل  کیلإ  ایسمرف  باتک  كدلوم و  ۀیضق  اهنم  ذخأت  نأ  تببحأ  نإف  نیریش  انتبحاصدنع 

1058- لبق زا  - تیاور -

لصف

ملـسموبأ ناک  لاق و  یناسارخلا  ملـسم  یبأ  رابخأ  یف  هخیرات  یف  يربطلا  هرکذام  مجنملا  مسا  رکذی  مل  موجنلا و  ۀلالد  ۀحـص  رکذ  نممو 
یف هلتق  ناکف  هل  کلذ  نولوقی  نومجنملا  ناک  مورلا و  یف  نلتقأل  هللا  لوقی و 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 195] ] 
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موجنلا هیلع  تلدامک  نئادملا  ۀیمور 
38- لبق زا  - تیاور -

لصف

بتاکلا و يرابنألا  دامح  نب  یلع  مساـقلاوبأ  انثدـح  لاـق  اـیؤرلا  ریبعتو  موجنلا  ملعب  هیوب  ینبب  قلعت  هل  راوشنلا و  یف  یخونتلا  هرکذ  اـممو 
نم ۀلودلا  زعم  ینذفنأامل  لاق  روهـشموه  ام  ۀلودلا  زعم  ریمألاو  یبلهملادمحم  یبأ  ریزولا  نم  كولملا  ۀـمدخ  یف  ۀـلالجلا  یف  هلحم  ناک 
هقح فرعاو  همرکأف  هوکریـش  نب  نیـسحلا  وبأ  هل  لاقی  ملیدلا  نم  لجر  نع  لأسا  یل  لاق  ارود  اهنم  ةدلب  یف  هل  ینبأل  ناملیدلا  یلإ  دادغب 

هب ینثدحف  یبصلل  هلصفم  یلع  مقأ  مل  ناملیدب و  رـسفم  یلع  تنأ  وه و  هضرعو  یبأ  هآر  امانم  یبصانأ  تعمـس و  هل  لقو  یمالـس  هغلبأو 
هتیطعأو هتمرکأف  ریمألا  دلاو  هیوب  نیب  هنیب و  تناک  ۀقادصب  یلإ  تمو  املـسم  لجرلا  ینءاج  ناملیدلا  تئج  املف  یلع  هدیعتل  تنأ  هظفحاو 

ینإ موی  تاذ  یل  لاقف  امهیلإ  أموأو  نارواجتم  هرادو  يراد  هذه  ةدیکأ و  ةدوم  هیوب  نیب  ینیب و  تناک  یل  لاقف  ۀـلودلا  زعم  ۀـلاسر  هتغلبأو 
زاتجی یتح  یلع  ربصا  نکلو  اهرسفی  نم  انل  نیأ  نمف  ةزاغم  هیبش  یف  انهاه  نحن  تلقف  یل  اهرسفی  اناسنإ  یل  بلطاف  ینتلاه  ایؤر  تیأردق 

داطـصن رحبلا  ئطاش  یلإ  مایألا  ضعب  یف  وه  انأ و  تجرخف  روهـشاذه  یلع  یـضمو  معن  لاـق  کـلذ  نع  هلأـسن  نم  وأ  ملاـعوأ  مجنم  اـنب 
لمعی کیلإ  عیمجلا  ذـخف  هلمعی  نم  يراد  یف  سیل  لاقف  هب  انئجو  وه  اـنأ و  اـنروهظ  یلع  هاـنلمحو  اریثک  ائیـش  اندطـصاو  انـسلجف  اـکمس 

زاتجا ذإ  اضعب  يوشنو  اضعب  خبطنو  هفظنن  یلایعو  وه  انأ و  اندعقف  لعفف  عمتجنل  هیدغ  یلإ  لاعت  هل  تلق  هتذخأف و  كدنع 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 196] ] 
تمقف هتقو  اذهف  لاق  یلب  تلق  هتیأر  مانم  ببـسب  کل  تلق  ام  رکذـتأ  نیـسحلا  ابأ  ای  یل  لاقف  ایؤرلا  رـسفم  مجنم  حیـصی  لجر  بابلا  یلع 

امامأو ةرـسیو  ۀنمی  تبعـشت  مث  دوعلاک  ۀمیظع  ران  يرکذ  نم  جرخف  لوبأ  سلاج  ینأک  یمانم  یف  ۀلیل  تیأر  هیوب  هل  لاقف  لجرلاب  تئجو 
نحن کلیو  هل  انلقو  هنم  انرخسف  لاق  مهرد  فلأ  نم  لقأب  کل  اهرسفأال  لجرلا  هل  لاقف  اذه  ریـسفت  امف  تهبتناو  ایندلا  تألم  یتح  افلخو 

انل لاق  کلذب و  یضرف  کمسلااذه  ربکأ  نم  ۀکمس  کیطعن  انکلو  هرـشعال  مهرد و  فلألا  طق  انیأرام  هللا  هلکأنل و  اکمـس  داطـصن  ءارقف 
هیوبل لاقف  اریثکوأ  الیلق  هیلع  انحلاص  امیف  رطخنال  نأ  اناسنإ  انحلاصاذإ  اـنأ  هل  انمـسرو  کـلذ  یلع  هاـنحلاصف  یلع  نوعجرتـال  ینوحلاـص 

هانعفـصف لاق  مانملا  یف  اهتیأر  یتلا  ضرألا  نم  رانلا  توتحاام  ردـقاهیف  مهناطلـس  مظعیو  نوکلمیف  ایندـلا  یف  نوقرتفیو  دالوأ  کل  نوکی 
يأ يرتف  ءالؤه  يدالوأو  يرتاـمک  ریقف  دایـصانأ  کـلیو  هیوب  هل  لاـق  مث  اـنب  تزنطو  اـمارح  اـنم  ۀکمـسلا  تذـخأو  اـنب  ترخـس  هل  اـنلقو 

نونـسلا تضمو  لاق  الیلق  ۀـیلوفطلا  قوفدـمحأ  هنود و  نسحلا  ۀـضراع و  طتخاام  لوأ  كاذ  ذإ  ناـک  یلع و  یلإ  أـموأو  نوکی  مهنمءیش 
هدالوأ  ۀلزنمو  هتلزنم  تغلبو  ناسارخب  هیوب  جرخ  یتح  مانملا  تیسنأو  کلذ  یلع 

تزعو جـیوادرم  عم  راصو  هبلقو  همـسج  یف  ةدـش  هیف  ترهظ  نأ  دـعب  اندـنع  نم  هیوب  نب  یلع  جرخو  ناتـسربطب  میهاربا  نب  دـمحم  دـنع 
انأ تیسنأو  کلذ  انمظعتساف  جیوادرم  یلع  یصعو  ناجرأ  کلمدق  هنأ  انیلإ  هربخ  غولببالإ  ترعش  امف  هرابخأ 

1327- لبق زا  - تیاور -
هحفص 197] ] 

دلب خویشو  هلهأ  یلإ  تءاجدق  هتالصبالإ  انرعش  امف  اهلک  سراف  لامعأو  زاریش  هل  تلقتساو  توقای  برهو  اهلک  سراف  کلم  مث  ثیدحلا 
تیـسنأو ادج  کلذ  تمظعتـساو  هرمأ  ینلاه  هکلم  میظعو  هتیأر  نیحف  هیلإ  تجرخف  هیلع  مودقلا  ینلأسیو  ینبلطی  هلوسر  ینءاجو  ملیدلا 

یل لاق  مث  امیظع  ارمأ  لاغبلابو  باودلاو  تالآلاو  شرفلاو  بایثلا  نم  یلإ  لمحو  لاومألاو  تالصلاو  مارکإلاب  لیمجلا  نم  ینلماعف  مانملا 
مل مکل و  هرسفامل  هومتعفـصو  رـسفملا  یلع  هومتـضرع  موی  رکذأ  مالغانأ  هآردق و  یبأ  ناک  يذلأ  مانملا  نیـسحابأ  ای  انولخدق  مایأدعب و 
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هتیـسنأ یل  لاقف  ارکفم  ۀعاس  هعم  تکـسمأام  بجعتلا  نم  یلع  یلوتـساو  ثیدحلا  ترکذف  لاق  هب  ینثدحت  نأ  بحأف  هریـسفتال  هظفحأ و 
تلبقف اهذخف  کل  هذه  لاق  یلإ و  اهعفدـف  لاحلا  یف  ترـضحأف  انیع  رانید  فالآ  ةرـشع  یعدتـساف  هایإ  هتثدـحف  هب  ینثدـحف  لاق  تلق ال 

ربدأ ینعدو  كرکذاهب  ولعیو  کباقعأل  نوکت  كانه  اعایـض  رتشاو  ملیدـلا  دـلب  یلإ  اهب  ذـفنأ  لاق  معن  تلق  ینم  لبقت  یل  لاـقف  ضرـألا 
کیطعأو کیوقأ  ینإف  يدـنع  مقأ  یل  لاقف  ملیدـلا  دـلب  یلإ  عوجرلا  یف  هتنذأتـسا  مث  ةدـم  هدـنع  تمقأ  مث  کـلذ  تلعفف  اهدـعب  كرمأ 

يرخأ رانید  فالآ  ةرشع  رـضحأف  لاق  یلإ  بحأ  يدلب  نإ  تلقف  عنـصأو  کب  لعفأو  ۀنـسلا  یف  مهرد  فلأ  ۀئامـسمخب  اعاطقأ  کعطقأو 
زهجو نامزلا  یلع  کل  انوع  نکت  رانید  فالآ  ۀسمخ  اهنم  نفداف  ملیدلا  دلب  یلإ  تلـصواذإف  ادـحأ  ملعتال  اهذـخ و  لاق  اهایإ و  یناطعأف 

لهأ کنم  اهذخأی  نأ  کیلع  یشخأاذه  نم  رثکأ  کتیطعأاذإ  ینأال  ول  رانید و  فالآ  ۀسمخب  کتانب 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 198] ] 
رانید ۀـئام  رانید  لک  یف  اذإ  اهتذـخأف و  کیدـی  نم  جرختال  اهب و  ظفتحاف  هذـه  لاق  ریناند و  ةرـشع  یناطعأ  مث  رثکأ  کـتیطعأل  ملیدـلا 

هنم بجعتو  هب  رسف  ثیدحلا  هتثدح  ۀلودلا  زعم  یلإ  تدعامل  ۀصقلا و  تظفحف  مساقلاوبأ  لاق  تفرصناو  هتعدوف  ریناند  ةرشعو 
245- لبق زا  - تیاور -

لصف

ینثدـح مث  مجنملا  یفوصلا  نیـسحلا  وبأ  ینثدـح  لاق  هباتک  یف  یخونتلا  هرکذام  موجنلاـب  قلعت  هل  هیوب و  ینبب  ۀـقلعتملا  ثیداـحألا  نم  و 
هتثدح نکأ  مل  نیـسحلا و  یبأ  ثیدح  یلع  نونـس  تضمدق  ثیدحلا و  اذهب  ینثدحی  ۀلودلا  دضعو  رـضاح  نیـسحلا  وبأ  ۀلودلا و  دضع 

موجنلا یف  کلت  یتنـس  لیوحت  ناک  یـسفن و  نم  تسیآو  بیبطلا  اهنم  سیآ  ۀبعـص  ۀلع  تللتعا  ۀلودلا  دضع  لاق  هریغال  ثیدحلا و  اذهب 
ۀبونلا بجاحالإ  ببـسال  هجوب و  ۀتبلا  یلإ  دحأ  لخدـیال  مهلک و  سانلا  بجحی  نأ  ترمأف  یلع  ۀـلعلا  تداز  مث  اشحوم  اسحن  ادـج  ایدر 
یتولخ یف  یکبأانأ  ۀـعبرأوأ و  ۀـثالث  امایأ  کلذـک  تمقأف  ۀـیفاعلا  نم  اسأیو  یـسفنب  ارجـض  لوصولا  نم  بیبطلا  تعنم  یتح  تاقوأ  یف 
لیمجو قیفر  لکب  فارـصنالا  یف  هب  اندهتجادق  لوصولا و  بلطی  یفوصلا  نیـسحلا  وبأ  رادلا  یف  لاقف  ۀـبونلا  بجاح  ءاج  ذإ  یـسفن  یلع 

دحأ هیلإ  لصیال  نأ  مسر  هنأ  هتفرع  دقف  كرمأبالإ  ناک  هجو  يأ  یلع  فارصنالاب  هربجأ  نأ  بحأ  مل  لصأ و  نأ  نم  دبال  لاق  لعف و  امف 
توصب هل  تلقف  لوصولا  یف  هنذأتـساو  ینعاذه  هفرعف  اهیلع  هفوقو  رخأتی  نأ  زوجیال  ةراشب  هل  ترـضح  يذـلأ  لاقف  نیعمجأ  هللا  قلخ  نم 

دق یل  لوقی  نأ  دیری  فیفخ  مالکو  فیعض 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 199] ] 
مالک عامـس  یلع  هب  ردـقأال  اـمم  هیف  اـنأ  اـم  عم  یملأ  هب  دـیزیو  يردـص  هب  قیـضیام  لیبقلااذـه  نم  یلع  قرخمیو  ینـالفلا  بکوکلا  غلب 
انالوم لاق  امب  هتفرعدق  ینإف  میظع  رمأ  هعموأ  نجدق  نیـسحلا  وبأ  نوکی  نأ  امإ  یل  لاق  الجعتـسم و  یلإ  عجرو  بجاحلا  جرخف  فرـصناف 

تبجعف ةدحاو  ۀملکب  موجنلا  ینعم  یف  کملکأام  هللا  کیلإ و و  لخدأوأ  تفرصناام  یقنع  برـضب  ترمأول  هللا  هل و  لقو  عجرا  یل  لاقف 
لخد املف  هلخدأ  تلقف  هلوقیام  یلإ  یسفن  تعلطتو  ءیش  یف  یعم  قرخمیال  نمم  هنأبو  نیـسحلا  یبأ  لتقب  یملعل  ادیدش  ابجع  کلذ  نم 

لاق یهام  هل  تلقف  نینمؤملا ع  ریمأ  نم  کلذب  ةزجعم  یعمو  أربت  مویلاو  کیلع  سأبال  ۀیفاع  یف  هللا  تنأ و  لاق  یکب و  ضرألا  لبقو  یلإ 
ای تلق  هیلإ و  تمدقتف  مهل  اهیـضقی  ناک  لئاسملا و  هنولأسی  هیلإ  نوعرهی  سانلا  بلاط ص و  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  یمانم  یف  تیأر 
نم سأیلا  یلإ  غلبدق  هعمانأ و  يذـلأ  ریمألااذـه  بحب  تقلعتو  یتراجتو  يرلاب  یتمعن  تکرت  دـلبلااذه  یف  بیرغ  لجر  انأ  نینمؤملا  ریمأ 

لاقف نینمؤملا  ریمأ  ای  معن  تلقف  هیوب  نب  نیـسحلا  نب  ورـسخ  انف  ینعت  لاقف  ۀیفاعلاب  هل  هللا  عداف  کلهأ  نأ  تقفـشأدق  هتباصأ و  یتلا  ۀلعلا 
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لتعتـس کنأو  كرمع  ةدـمب  اهتربخأدـق  سیل  کب أ  لماح  یهو  هتأر  يذـلأ  مانملا  یف  کمأ  هب  کـتربخأام  تیـسنأ  هل  لـقو  هیلإ  ضما 
بکرت نأ  یلإ  کحالص  دیازتیو  ادغ  ۀلعلا  هذه  نم  حلصت  تنأ  اهنم و  أربت  مث  کلهأو  كؤابطأ  اهنم  سأیی  ۀلع  ۀنـس  اذکو  اذک  تغلباذإ 

عطقال اموی و  اذکو  اذک  یف  اهلک  کتاداع  دواعتو 
1355- لبق زا  - تیاور -

هحفص 200] ] 
ۀنسلا هذه  تغلباذإ  ینإ  مانملا  یف  یل  تلاق  یمأ  نأ  تیـسنأ  تنکدق  ۀلودلا و  دضع  لاق  ینع  کمأ  هب  کتربخأ  يذلأ  لجألا  لبق  کیلع 
لاحلا یف  ةوق  یسفن  یف  یل  تثدحو  ترکذ  هنم  مالکلا  تعمـس  نیحف  یفوصلا  نیـسحلا  وبأ  یل  لاق  یتح  اهترکذ  یتلا  ۀلعلا  هذه  تللتعا 

یلع دـعأو  دـعقا  یفوصلا  نیـسحلا  یبـأل  تلق  شارفلا و  یلع  تسلج  یتح  ینوکـسمأو  ناـملغلا  ءاـجف  ینوسلجأ  تلقف  لـبق  نم  نکت  مل 
مل هتلکأف و  لاحلا  یف  لمع  هوفـصو  ءاذغ  لوانتب  اوراشأف  ءابطألاب  توعدف  ماعطلا  ةوهـش  یل  تدلوتف  هداعأف  یـسفن  تیوق  دـقف  ثیدـحلا 
ینإ مانملا  یف  نیـسحلا  وبأ  لاق  يذلأ  مویلا  یف  یتاداع  تدواعو  تبکرف  ۀیفاعلا  تلبقأو  میظع  رمأ  حالـصلا  نم  یب  ناب  یتح  مویلا  ضقنی 

هرکذو هظفح  نسحأام  هللااب  هذیعأو  انالومل  تلق  هللا  اذکو و  ناک  هللا  اذک و  لوقی  نیـسحلا  وبأ  ینثدحی و  ۀلودلا  دـضع  ناک  هیف و  بکرأ 
نأ ال یهتشأ  تنکءیش  هیف و  نوکی  نأ  یهتشأ  تنکءیش  الإ  مانملااذه  نم  یـسفن  یف  ینتافام  ۀلودلا  دضع  لاق  مث  فرحب  افرح  يرجام 

ءوس نم  افوخ  هل  ءاعدلا  یلع  دزأ  مل  نوکی و  نأ ال  رثؤیام  لک  هنع  فرصو  هب  رسی  املک  هل  ثدحأو  هلامآ  انالوم  هللا  غلب  تلقف  هیف  نوکی 
کلمأ ینأ  یلع  فقو  هنأ ص  وهف  هیف  نوکی  نأ ال  یهتـشأ  تنک  يذـلأ  امأ  لاق  یـضرغ و  ملعف  کلذ  نع  هتلأـس  نإ  ۀـمدخلا  یف  بدـألا 

ربخلا ینءاجامل  یتح  ۀیحانلا  کلت  نم  يدح  ۀیاغاذه  نوکی  نأ  فاخأ  ینإو  هلاقل  ابلح  زواجت  امم  ائیش  کلمأ  ینأ  هدنع  ناک  ول  بلح و 
هلامعأو بلحب  ةوعدلا  یل  ذخأدق  ۀلودلا  فیس  نأب 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 201] ] 

يذلأ اذه  نم  ملعأ  نأ  وهف  هیف  نوکی  نأ  یهتـشأ  تنک  يذـلأ  امأ  داقتعالااذـه و  لجأل  یلع  صغنتف  مانملا  ترکذ  یتعاط  تحت  هلوخدو 
لامعأ هتوعد  تزواجتام  اذه و  دعب  نینـس  یقبو  ثیدحلا  انعطقو  اذه  بیقع  هل  توعدف  هیدی  یلع  کلملا  لقتنیدـق  يدـلو و  نم  کلمی 

ببسال هجوب و  بلح 
273- لبق زا  - تیاور -

لصف

ناک ۀئام و  ثلثو  نیرـشعو  عبرأ  ۀنـس  ةدعقلا  يذ  نم  سماخلا  دحألا  موی  ناهبـصأب  ناک  ۀلودلا  دـضع  دـلوم  نأ  هخیرات  یف  لاله  رکذو 
هتافو و تناکو  اهب  نیفراعلل  ابرقمو  موجنلا  ملع  نم  فرطب  افراع  ۀـلودلا  دـضع  ناـک  تلق و  هتجئاز  فصوو  لـمحلا  رکذاـم  یلع  هعلاـط 

ۀیرمق مایأ  ۀثالثو  رهشأ  ۀعستو  ۀنس  نوعبرأو  عبس  هل  لمکتدق 
308-1- تیاور -

لصف

مهنم ۀعامج  راوشنلا  هباتک  یف  یخونتلا  مهرکذ  نمم  ماکحألا  نم  ءیش  هل  فرعی  مل  نإ  مالسإلا و  لهأ  نم  موجنلا  ملعب  نیفورعملا  نم  و 
ناک مجنملا و  روصنم  یبأ  نب  ییحی  مهنمو  مجنملا  نوراـه  نب  یلع  حـتفلاوبأ  مهنمو  موجنلا  یف  ةریثک  اـبتک  فنـصدق  درمن و  نب  رکبوبأ 
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وبأ مهنمو  هبحاص  مجنم  هدلاو  روصنموبأ  همیدنو و  همجنمو  هب  اصیصخ  ناک  کلذب و  هالوم  راصف  نومأملا  دی  یلع  ملـسأ  اسوبحم  ییحی 
بدألاو موجنلا  لجأ  نم  هب  اصتخم  اهدعبو  ةرازولا  لبق  ۀلقم  نب  یلع  یبأ  یلإ  اعطقنم  ناک  شیجلا و  بحاص  نامیلـس  نب  دـمحم  نسحلا 

لحملا و هدنع  هلحمو  اهروک  نم  ۀعطقو  زاوهألا  یلع  ۀلودلا  زعم  لماع  عفان  یبأ  مالغ  مجنملا  دیز  نب  یلع  نب  نسحلا  مهنمو 
يذلأ مجنملا  نب  هللا  ۀبه  سابعلا  یبأ  دلاو  مهنمو  هئارزودنع 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 202] ] 

دـضع هل  ریـصامل  ملکتملا  يرـصبلا  هللا  دـبع  یبأب  ضرعی  هسفنل  سابعلاوبأ  دـشنأ  لاـقف  ۀـیاکح  هل  ترج  ساـبعلا  هدـلو  نأ  یخونتلا  رکذ 
لامب اعاطقأ  هعطقأ  هنأ  کلذ  ببـس  ناک  لوقأانأ  کلذب و  هل  افیرـشت  اماعط  ةریبک  ۀنوج  هتدئام  نم  موی  لک  هیلإ  لمحی  نأ  امـسر  ۀـلودلا 

لاق یبأو  لبقی  ملف  اهقافنإ  حصیو  اهتمزالم  نم  باطتسیو  عاطقألا  هذه  دعب  هیلع  اهقفنی  عایض  ءارـش  هل  لذبف  لبقی  ملف  ۀنـس  لک  یف  لیلج 
کلذ یلإ  باجأف  هلمعتـست  بیطو  ةوسکب  لصف  لک  یف  هلکأت و  امب  یترـضح  نم  موی  لک  یف  کـل  ذـفنی  نأ  نم  لـقأالف  ۀـلودلا  دـضع 

نم امالغ  عم  موی  لک  یف  ۀـنوج  هیلإ  ذـفنی  راـصو  رطعلا  نم  اـعاونأو  يدـنهلا  دوعلاو  ناـتکلاو  نطقلا  فونـص  نم  ۀـلیلج  اـبایث  هیلإ  ذـفنأف 
سابعلاوبأ رعـشلااذه و  تعمـس  ینکل  مجنملا  سابعلاوبأ  هللا  ۀبه  لاقف  هیدی  نیب  ام  لاشی  مث  هیلإ  مدقی  يذـلأ  ماعطلا  نم  هتدـئام  باحـصأ 

وه رعشلاو  یلع  یبأ  ربخب  قثأ  ینأالإ  هتحص  فرعأف  یبیصنلا  قاحسإوبأ  یحب و ال  سیل 
851- لبق زا  - تیاور -

ۀنوجلا رصبأامل  نجو   || هنونکم  خیشلااذه  رهظأ 
ۀنوحشم ریطلا  محلب  یهو   || اهنسح  يأر  ذإ  اهیلع  حش 

هنید اهتلکأ  یف  عابو   || همالسإ  روثاعلل  ملسأ 

لصف

تیأرو لوقأ  رخآ  باتک  راصبإلا و  باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصوو  ةرق  نب  تباث  لضافلا  خیـشلا  مالـسإلا  لهأ  نم  موجنلاب  ءاـملعلا  نم  و 
نب دامح  هرکذام  تیبلا  بارج  یمسی  يذلأ  هخیرات  یف 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 203] ] 

ةرق نب  تباث  هب  عمتجاف  دادغب  یلإ  اعجار  مورلا  دالب  نم  فرـصنا  نیـسحلا  نب  دمحم  نأ  ةرق  نب  تباث  باتکل  هحرـش  یف  ینارحلا  هللا  دبع 
دلوأو دادـغب  نکـسف  نیمجنملا  ۀـلمج  یف  دـضتعملا  ۀـفیلخلاب  هلـصوو  هراد  یف  هلزنأو  قارعلا  یلإ  هبحـصتساف  احیـصف  املاع  الـضاف  هآرف 

رفص رشع  سداس  سیمخلا  موی  هتافو  تناکو  نیتئامو  نیرشعو  يدحإ  ۀنـس  یف  هتدالو  نأ  رکذو  دادغب  یف  نودوجوم  نآلا  هبقعو  دالوألا 
دضتعملل نیمجنملا  ۀلمج  نم  هنأ  تسرهفلا  باتک  یف  قاحسإ  نب  دمحم  لاق  نیتئامو و  نینامثو  نامث  ۀنس 

479- لبق زا  - تیاور -

لصف

ةأبخملا راثآلا  باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  ریخلا  یبأب  فورعملا  رایس  نب  نسحلا  یمسملا  خیشلا  مالسإلا  لهأ  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
وجلاب
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141-1- تیاور -

لصف

ءاونألا باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  یفقثلا  هللا  دبع  نب  دمحأ  خیشلا  مالسإلا  لهأ  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
110-1- تیاور -

لصف

یهاشلا باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  قارع  نب  یلع  نب  روصنم  رصنوبأ  خیشلا  مالسإلا  لهأ  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
115-1- تیاور -

لصف

ءاسؤر نم  اهیقف  ابـسان  ناک  هنأ  یلاوملا  باتک  یف  ۀـینعم  نب  دـمحم  هاـکح  کـهاش  نب  میهاربا  مالـسإلا  لـهأ  نم  موجنلاـب  ءاـملعلا  نم  و 
هرکذ انمدقدق  ابیبط و  امجنم  ناک  نیملکتملا و 

172-1- تیاور -

لصف

جیزلا باتک  هفیناصت  نم  اـنیلإ  لـصو  یناـمرکلا  یفوصلادـمحأ  نب  نیـسحلاب  یمـسملا  خیـشلا  مالـسإلا  لـهأ  نم  موجنلاـب  ءاـملعلا  نم  و 
تباوثلا ضعبو  رایسلا  رمملاو  لیملا  تابیرقت  لوادج  باتک  يدصرلا و  ینومأملا 

203-1- تیاور -
هحفص 204] ] 

لصف

دیلاوملا باتک  اهنم  انیلإ  لصو  ةریثک  فیناصت  هل  يربطلا و  ناحرف  نب  رمع  خیشلا  مالسإلا  لهأ  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
119-1- تیاور -

لصف

تارایتخالا باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  یشرقلا  یسوم  یبأب  ینکملا  خیشلا  مالسإلا  لهأ  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
115-1- تیاور -

لصف
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لخدملا باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  شاقنلاب  فورعملا  خیشلا  مالسإلا  لهأ  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
102-1- تیاور -

لصف

ۀسدنهلاب فورعموه  ۀلاسر و  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  ینایتلاب  فورعملا  ریطخ  نب  دمحم  خیشلا  مالسإلا  لهأ  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
129-1- تیاور -

لصف

بالرطسألا ملع  یف  باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  یسیع  نب  یلعب  یمسملا  خیشلا  مالسإلا  لهأ  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
119-1- تیاور -

لصف

ملع یف  هفیناصت  نم  انیلإ  لصودـق  يزارلا و  رمع  نب  دـمحم  مـالکلا  ملع  یف  ۀیرعـشألا  خیـش  مالـسإلا  ءاـملع  نم  موجنلاـب  ءاـملعلا  نم  و 
هامـسو اهریبدـت  ۀماقتـساو  اهریثأت  ۀحـصب  نیلئاقلا  نیمجنملا  نم  هنأ  هفینـصتب  هسفنل  مکحو  هیناعم  یف  غلاـبو  هیف  دـهتجادق  باـتک  موجنلا 

وحن هطخب  ةدوسموه  يزارلا و  تامو  هاش  مزراوخل  هعنـص  بکاوکلا  ةوعدو  مئازعلاو  رحـسلا  تامـسلطلا  نم  هاعدا  اـمیف  صخلملا  باـتک 
ماکحألا رثکأ  دجی  هنإف  نیناوقلا  هذه  یعاری  نم  نإف  کلذ  عم  هیف و  ثحبلا  لمتحیال  امم  ملعلااذه  نأ  فاصنإلاو  هیف  لوقی  اسارک  نیثالث 

هب الماعو  ملعلا  اذهب  املاع  ناک  ۀلزتعملا  خیش  یلع  ابأ  نأ  بابلااذه  لوأ  یف  انمدقدق  انإ و  لوقأ  لیقامل  اقباطم 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 205] ] 
ۀجحوه و 

قیدصت یف  یلازغلا  لوق  اضیأ  انمدقدق  اهب و  لمعلاو  موجنلاب  ملعلا  زاوج  یف  مهدنع  ۀجح  وهف  ۀیرعـشألا  خیـش  يزارلااذه  ۀـلزتعملادنع و 
ۀضایرلا لهأ  خیشوه  موجنلا و  ماکحأ 

176- لبق زا  - تیاور -

لصف

مولعلا بتارم  باتک  یف  رکذدق  هیوکـسم و  نب  بوقعی  نب  دـمحأ  خـیرأتلا  بحاص  لضافلا  خیـشلااهیف  نیفنـصملاو  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
تاثداحلا یلع  تالالد  اهنأ  یلع  هیبنتلاو  اهب  هملع  یلع  لدیام  تاداعسلا  بیترتو 

207-1- تیاور -

لصف

راربألا عیبر  یف  يرـشخمزلا  هنع  رکذ  يرونیدلا  ۀـفینحوبأ  مالـسإلا  ءاملع  نم  تاثداحلا  یلع  تالالد  موجنلا  نأ  لوقلاب  نیرهاظتملا  نم  و 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1298 

http://www.ghaemiyeh.com


قلاخ یلإ  رثألا  بسن  نم  امأف  ةرثؤملا  یه  اهنأو  بکاوکلا  یلإ  رثألا  ۀبسنوه  رکنملا  ءاونألا  باتک  یف  يرونیدلا  ۀفینحوبأ  لاق  هظفلاذه  ام 
هیلع حانجالف  ۀینابرلا  ۀئیشملاب  ناوأ  لک  یف  هددجیو  هثدحیام  یلع  امالعأ  اهبصنو  تارامأ  اهریص  یلاعت  هنأ  معزو  بکاوکلا 

387-1- تیاور -

لصف

جیزلا باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصودق  روصنم و  یبأ  نب  ییحی  لضافلا  مالسإلا  ءاملع  نم  اهب  نیفنصملاو  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
124-1- تیاور -

لصف

جیزلا باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصودق  شیبح و  یبأ  نب  دمحأ  نب  هللا  دبع  خیشلا  هیف  ةودقوه  هیف و  نیرهتشملا  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
132-1- تیاور -

لصف

لصوال مأ  مدقتملااذه  دلاووه  له  ملعنال  هللا و  دبع  نب  دمحأ  همساو  شیبحب  فورعملا  خیـشلا  هیف  ةودق  مه  نیذلا  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
جیزلا باتک  هفیناصت  نم  انیلإ 

167-1- تیاور -
هحفص 206] ] 

لصف

ۀمقلع ناک  سنأ و  نب  کلام  هنع  يوری  ناک  ۀشئاع و  یلاوم  نم  ناک  ۀمقلع  یبأ  نب  ۀمقلع  نأ  یلاوملا  باتک  یف  ۀینعم  نب  دـمحم  رکذو 
روصنملا ینعیرفعج  یبأ  هفالخ  لوأ  یف  تامو  ضورعلاو  ۀیبرعلاو  موجنلا  ملعب  املعم 

207-1- تیاور -

لصف

عرتخملا جیزلا  باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  بساحلا  حابصم  نب  نیسحلاب  یمسملا  خیشلا  مالسإلا  لهأ  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
127-1- تیاور -

لصف

حیحـصت یلإ  داشرإلا  باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  یمزراوخلا  ینوریبلادـمحأ  نب  دـمحم  موجنلا  ملعب  نیرهتـشملا  مالـسإلا  ءاملع  نم  و 
ئدابملا

137-1- تیاور -
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لصف

دیلاوملا باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  طایخلاب  فورعملا  یلع  وبأ  خیشلا  مالسإلا  لهأ  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
110-1- تیاور -

لصف

هفیناصت نم  انیلإ  لصو  ینیدراملا  دارط  نب  نیـسحلا  نب  كرابملا  مجنملا  نباب  فورعملا  خیـشلا  مالـسإلا  لهأ  نم  موجنلاـب  ءاـملعلا  نم  و 
راهنلاو لیللا  تیقاوم  ملع  یف  رانملا  باتک 

177-1- تیاور -

لصف

موجنلا مولع  عماوج  باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  یناغرفلا  ریثک  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  خیـشلا  مالـسإلا  لـهأ  نم  موجنلاـب  ءاـملعلا  نم  و 
الصف نوثالثوه  ۀیوامسلا و  تاکرحلا  لوصأو 

171-1- تیاور -

لصف

عیمج باتک  هیلع  بوتکم  باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  داباط  ییحی  نب  لضفلاب  یمسملا  خیـشلا  مالـسإلا  لهأ  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
اهلامعأو بکاوکلا  ۀجزامم  یف  ءاملعلا  ءارآ  نم  هتجرختساام 

187-1- تیاور -

لصف

رباج نب  دمحم  خیشلا  مالسإلا  لهأ  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 207] ] 
تافوسکلاو تانارقلا  باتک  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  ینایتلا  نانس  نب 

70- لبق زا  - تیاور -

لصف

بالرطسألا ملع  یف  هفیناصت  نم  انیلإ  لصو  یناهفصألا  زازبلا  نیسحلا  یبأب  فورعملا  خیشلا  مالسإلا  لهأ  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
130-1- تیاور -
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لصف

نب تباث  نب  دمحأ  هرکذدق  یناهفصألا و  جرفلا  یبأب  فورعملادمحم  نب  نیسحلا  نب  یلع  مالسإلا  لهأ  ءالـضف  نم  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
کلذ ریغ  ۀبرشألاو و  موجنلاو  بطلا  ملع  نم  ائیشو  ةرطیبلاو  حراوجلا  ملع  لثم  اریثک  ائیش  ظفح  هنع  لاقف  هخیرات  یف  بیطخلا 

252-1- تیاور -

لصف

هفینصت رخاوأ  یف  یفتکملا  رابخأ  یف  قاروألا  یف  یلوصلا  هرکذ  نمم  اهماکحأب  نیفنصملاو  موجنلاب  ءاملعلا  نم  و 
110-1- تیاور -

لصف

یتح هتافو  عضوم  هیلع  رتس  هلالج  لج  هللا  نإف  کلذ  عم  نومأـملا و  مولعلا  کـلت  لـهأ  بیرقتو  موجنلا  ملعب  نیروهـشملا  كولملا  نم  و 
نم اهلاثمأو  موجنلا  بتک  لقن  ببس  ناک  هنأ  عبارلا  ءزجلا  یف  تسرهفلا  باتک  یف  میدنلا  قاحسإ  نب  دمحم  رکذف  ملعیال  وه  هیف و  لصح 

ضرم نیح  رمأف  لاـق  نومأـملا  ةاـفو  ثیدـح  یف  يدوعـسملا  نیـسحلا  نب  یلع  لـضافلا  خیـشلا  رکذو  نیملـسملا  نیب  اهرـشنو  مورلا  دـالب 
اذهب ریطتو  برطـضا  کلذب  نومأملا  عمـس  املف  کیلجر  دم  هریـسفت  اولاقف  نویدـبلا  ریـسفتام  مهلأسف  عضوملا  لهأ  نم  ۀـعامج  راضحإب 

نإف هیف  تومی  يذلأ  عضوملا  هنأ  فرع  ۀـقرلا  مسا  عمـس  املف  ۀـقرلا  ۀـیبرعلاب  همـسا  اولاق  ۀـیبرعلاب  عضوملااذـه  مساام  مهولـس  لاقف  مسالا 
هعلاطب موجنلا  ۀلالد  تضتقاامک  هب  تامف  ۀقرلاب  تومی  اولاق  نیمجنملا 

707-1- تیاور -
هحفص 208] ] 

لصف

بیرقت یف  غلاـب  ساـبعلا  ینب  نـم  ۀـفیلخ  لوأ  ناـک  روـصنملا  نأ  رهاـقلا  راـبخأ  ۀـلمج  یف  بهذـلا  جورم  باـتک  یف  يدوعـسملا  یکحو 
يرازفلا میهاربا  نیمجنملا  نم  هعم  ناـک  هدـی و  یلع  ملـسأف  مجنملا  یـسوجملا  تخبوـن  هعم  ناـک  موـجنلا و  ماـکحأب  لـمعلاو  نیمجنملا 

مجنملا یبالرطسألا  یسیع  نب  یلع  اضیأ  هعم  ناک  موجنلا و  یف  ةدیصقلا  بحاص  یعیشلا  مجنملا 
336-1- تیاور -

لصف

بتارم باتک  یف  ۀمهملا  مالسإلا  رومأ  فنصمو  ۀمجلا  مولعلا  بحاص  هیوکسم  نبا  هیلإ  راشأ  نم  مالـسإلا  لبق  موجنلاب  املاع  ناک  نممو 
تاقبطو براجتلاو  يأرلا  لهأ  هل  اوعمج  رمأ  مهنزحاذإ  مهلـضافأو  كولملا  ءالقع  ناک  دق  هظفلاذه و  ام  لاقف  تاداعـسلا  بیترتو  مولعلا 
اومکحو عیمجلا  نم  اوعمس  مث  ۀفایقلاو  رجزلاو  لأفلا  باحصأو  ایؤرلا  يربعمو  نیمجنملاو  ناهکلا  نم  اهیف  فلتخا  یتلا  مولعلا  یعدی  نم 

کلذ اونـسحتسا  مهکلامم  يربدـمو  مهءاملع  نأ  ول ال  مهنزح و  يذـلأ  رمألا  کلذ  هب  نوفرـصی  امب  مهماکحأ  نم  هل  نونکریاـم  رادـقمب 
مهرهبت مهدـعب  ۀـثداحلا  لوقعلاو  ةرباغلا  ممألا  یلع  مهلوقع  هب  اوضرعـال  مهبتک و  هب  اورطـسال  کـلذ و  نولعفی  مهوکرتاـم  هوبوصتـساو 
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تاقبطلا ءالؤه  لاثمأل  مهرومأ  كولملا  ءالـضف  عاجرإ  ساسأ  ملعی  ۀـیاردلا  نم  ظح  هل  ناک  مهرابخأ و  أرق  نم  مهناـعمإ و  نم  بجعتتو 
نأ نم  رثکأو  رهشأ  مهرابخأف  سرفلا  كولمو  دنهلا  كولمف  نانویلا  كولم  نم  هدعب  نم  سیلاطوطسرأ و  هریزو  روضح  عم  ردنکـسإلاک 

هیوکسم نبا  مالک  رخآاذه  سانلا  لاوحأل  حفصتموأ  بدأ  يذ  یلع  یصحت 
954-1- تیاور -

هحفص 209] ] 

لصف

موجنلا باحصأ  نم  ءاملعلا  ۀلمج  رضحأ  هایؤر  يأرامل  رصن  تخب  نأ  ةوبنلا  لئالد  نم  سماخلا  ءزجلا  یف  هیوباب  نب  دمحم  رکذو 
119-1- تیاور -

لصف

مجنملا مارهب  لوقب  هیف  ۀلبقلا  قیقحت  ناک  هیف  مالسإلا  ۀلود  عمتجت  يذلأ  وه  دادغب و  عماج  نأ  هتلمجام  لیلکإلا  ةرد  فنصم  رکذو 
129-1- تیاور -

لصف

لدـی تقو  یف  اهءانب  نأ  نومجنملا  لاق  دادـغبرفعج  وبأ  ینبامل  هظفلاذـه و  ام  رابخألا  نویع  باـتک  نم  لوـألا  ءزجلا  یف  ۀـبیتق  نبا  رکذو 
عیبر یف  يرـشخمزلا  رکذو  ۀفیلخ  هیف  تامام  وه  دادـغب و  نم  یبرغلا  بناجلارفعج  وبأ  هانب  يذـلأ  لوقأ  ۀـفیلخاهب  تومیال  هنأ  یلع  هعلاط 
عقی ۀعاسف  دلولا  اهنم  بولطملا  عم  کلملا  ولخیو  نیمجنملا  راضحإب  رمأ  دلو  بلط  مهدحأ  دارأاذإ  ةرـساکألا  تناکو  هظفلاذه  ام  راربألا 

بالرطسألاب علاطلا  ذخأ  مجنملا  عمساذإف  هدیب  اتشط  برضف  تیبلا  باب  یلع  هل  امداخ  رمأ  محرلا  یف  ءاملا 
491-1- تیاور -

لصف

نیملـسملاو مالـسإلا  ماهمبو  تابئاغلاب  هیلإ  یحولا  لصتاو  نیملاعلل  ۀـمحر  ص  دـمحمب قئالخلا  یلع  هلالج  لـج  هللا  لـضفت  اـملف  لوقأو 
داع ۀـیواعم  یلإ  رمألا  غلب  املف  هتنـس  ظفحب  نیناـفتم  ۀباحـصلا  ناـک  هیلإ ص  هلـالج  لـج  هللا  هلقن  نأ  یلإ  موجنلا  ملع  نع  ساـنلا  ینغتـسا 

ةرخآلاو ایندلا  مولع  هنم  حصی  ناک  امع  ضرعأو  ةربابجلا  ننسب  ۀیواعم  أدبو  ةرساکألا  ةدعاق  یلإ  ثیدحلا 
362-1- تیاور -

لصف

لفغدل لاق  ۀیواعم  نأ  راربألا  عیبر  یف  يرشخمزلا  رکذو 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 210] ] 
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موجنلاو باسنألاو  ۀیبرعلا  هملع  دیزی  یلإ  همض  نیح  ۀمالعلا  ۀلظنح  نب 
72- لبق زا  - تیاور -

لصف

نایفس یبأ  نب  ۀیواعم  نبا  ینعی  دیزی  نب  دلاخ  موجنلاو  بطلا  بتک  هل  مجرت  نم  لوأ  نأ  لئاوألا  باتک  یف  يرکسعلا  لاله  لاق  و 
126-1- تیاور -

لصف

یف هیلإ  هرمأ  لوئی  امع  تخبون  لأس  یبلاطلارفعج  نب  هللا  دـبع  نب  ۀـیواعم  نب  هللا  دـبع  یلإ  رفـسلا  دارأامل  رفعج  اـبأ  نأ  يرـشخمزلا  رکذو 
جدـلا یلوو  كانه  لصوف  هدـصق  هجوب  ینعی  هورکم  هنم  کلانیـسفاذه  کهجوامأ  برعلا و  کلم  ریـصتف  تنأ  اـمأ  تخبون  لاـقف  هقیرط 

تخبون هب  ربخأامک  لتقلا  یلع  فرشأ  نأ  دعب  ملسف  هلتق  دارأو  هسبحف  بلهملا  نب  بیبح  نب  نامیلس  هذخأف 
360-1- تیاور -

لصف

یف هرمع  لوطیو  کلمی  نأب  یـضقف  هربخأف  هدـلوم  نع  روصنملارفعج  ابأ  لأـس  تخبون  نأ  بتکلا  ضعب  یف  تأرق  ینادـمهلا  نبا  لاـق  و 
نم لوأ  روصنملا  نأ  يور  نم  رکذ  انمدقدق  همرکأو و  روصنملا  هلـصوف  تخبون  هدصق  روصنملا  فلختـسا  املف  هتلمجام  لاق  مث  ۀـفالخلا 

هدی یلع  ملسأو  تخبون  مهنمو  ۀیمشاهلا  ۀلودلا  یف  نیمجنملا  برق 
314-1- تیاور -

لصف

روصنملا توبث  بابسأ  نم  نأ  یلع  هبنیام  ممألا  براجت  نم  عبارلا  ءزجلا  یف  هیوکسم  نب  دمحأ  رکذو 
نم جرخیل  ایاطم  أیه  روصنملا  نأ  هانعماذـه  ام  هیوکـسم  نبا  لاقف  مجنملا  تخبون  هب  هربخأاـم  نسحلا  نب  هللا  دـبع  نب  میهاربا  ۀـبراحمدنع 
یبأ یلع  لخد  مجنملا  تخبین  نأ  ینغلبف  هظفلاذـه  ام  لاق  مث  رمألا  یف  هللا  دـبع  نب  میهاربا  ةوق  نم  يأردـق  امل  اـمزهنم  يرلا  یلإ  ۀـفوکلا 

میهاربا لتقیو  رفظلا  کل  نینمؤملا  ریمأ  ای  هل  لاقف  رفعج 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 211] ] 
لثمتف میهاربا  ۀـمیزهب  ربخلا  ءاج  ذإ  کلذـکوه  انیبف  ینلتقاف  کل  تلق  امک  رمألا  نکی  مل  نإف  كدـنع  ینـسلجأ  لاقف  هنم  کلذ  لبقی  ملف 

یقرابلا تیبب 
146- لبق زا  - تیاور -

رفاسملا بایإلاب  انیع  رقامک   || يونلااهب  رقتساو  اهاصع  تقلأف 
یتلا خـسنلا  ظـفل  یف  تیأراـمک  تخبین  ثیدـحلااذه  یف  تخبون و  ثیدـح  ترکذ  اـمنإ  لوقأ  ةزیوح  رهنب  بیرج  یفلأ  تخبین  عطقأو  . 

تدـجوو رومألا  نم  هیلإ  غلبام  یلع  روصنملا  بلقل  ۀـیوقت  مظعأ  نم  همکح  حـصی  مل  نإ  موجنلا  ۀـلالدب  تخبون  مکحاذـه  اـهنم و  تلقن 
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هللا همحر  دعم  نبا  ظفل  رخآاذه  ءابلا  مضو  واولا  حتفو  نونلا  مضب  تخبون  ونب  هظفلاذه  ام  هقیلعت  یف  هللا  همحر  دعم  نب  دمحم  طخب 
376-1- تیاور -

لصف

نیتسلاو عساتلا  ءزجلا  نم  ادلجم  نیرشع  نم  رشع  سداسلا  دلجملا  یف  بیطخلا  خیرات  نم  روصنملا  عم  مجنملا  تخبون  ثیدح  انیوردق  و 
مساقلا نب  نیـسحلا  انأبنأ  ینزاملا  میحرلادبع  نب  دمحم  انأبنأ  یخونتلا  مساقلاوبأ  یـضاقلا  انربخأ  هظفلاذه  ام  روصنملا  هللا  دبع  ۀمجرت  نم 
اسوبحم ناک  ۀیاهن و  موجنلا  ملع  یف  ناک  ۀیسوجملا و  نید  یلع  تخبون  اندج  ناک  لاق  تخبون  نب  یلع  نب  لهـسوبأ  ینثدح  يورـسکلا 

طق دحأل  هرأ  مل  ام  هنأشو  ههجو  نسحو  هامیسو  هتلالجو  هتبیه  نم  تیأرف  نجسلا  لخددق  روصنملارفعج  ابأ  تیأر  لاق  زاوهألا  نجس  یف 
نم لاق  تنأ  دالب  يأ  نم  تلق  یـسوجمای  لجأ  لاقف  دالبلا  هذـه  لهأ  هوجو  نم  کهجو  سیل  يدیـسای  تلقف  هیلإ  یعـضوم  نم  ترـصف 

لوسرلا ص ۀنیدم  لاق  ۀنیدم  يأ  تلق  ۀنیدملا 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 212] ] 
هتینک هتلأس  یتح  هثدـحأو  هیلإ  برقتأ  لزأ  ملف  ۀـنیدملا  برع  نم  نکلو  لاق ال  ۀـنیدملا  بحاص  دـالوأ  نمل  رمقلاو  سمـشلا  قحو  تلقف 

یل لاقف  لابجلاو  ناسارخو  سراف  کلمت  یتح  دلبلااذه  یف  ام  عیمجو  ینکلمت  ۀیموجنلا  ماکحألا  یف  کتدجو  رشبأ  تلقفرفعج  وبأ  لاقف 
تبلطو اسفن  بطف  ءامسلا  نم  هللا  یضقدق  تلق  نوکی  فوسف  هللا  یضق  نإ  لاق  اذه  یل  رکذاو  لوقأامک  وه  تلق  یـسوجمای  کیردیام  و 

هلهأ یلإ  قـحلا  درو  نیملاـظلا  ةرعم  مهاـفکو  نیملـسملا  یلع  هللا  حـتفاذإ  میحرلا  نـمحرلا  هللا  مـسب  بـتکف  بـتکا  تـلقف  اهتدـجوف  ةاود 
هل انأ  لاقف  باتکلا  تجرخأف  هیلإ  ترـص  ۀـفالخلا  یلوامل  تخبون و  لاـق  یل  بتکف  اـنامأو  اـظح  کتمدـخ  نم  یل  بتکا  تلقف  لـفغنالف 

یهتنا هل  یلومو  رفعج  یبأل  امجنم  ناک  تخبون و  ملسأف  لاق  هلهأ  یلإ  قحلا  درو  هدعو  قدص  يذلأ  دمحلاو هللا  نامألا  عم  رکاذ 
759- لبق زا  - تیاور -

لصف

نم ثلاثلا  دلجملا  یف  يروباشینلا  مکاحلا  هرکذام  موجنلا  قیرطب  ناک  هیلإ  اهلقنو  ۀبعکلا  مده  نمم  عبت  کلملا  عنم  نأ  یف  تایاورلا  نم  و 
ۀلـصب نب  ةداتق  يدج  نع  یبأ  ینثدح  لاق  ۀلـصب  نب  دمحم  ینربخأ  لاق  احلاص  الجر  ناک  يزارلا و  کلام  نب  دـلخم  ۀـمجرت  یف  هخیرات 

معن لاق  ءیـشب  هللا  تیب  تدرأ  کلعل  اولاقف  اورظنا  ۀـیمجنملا  لاقف  هدـسجب  یلتباف  هیلإ  تیبلا  لقنل  ۀـکم  یلإ  عبت  ثعب  لاـق  یبنلا ص  نع 
أربف هاسکو  مهدرف  کلذ  نع  مهدرو  هسکا  نکلو  اذه  نوکی  اولاق ال  یلإ  لقنی  نأ  تدرأ 

479-278- تیاور -90-1- تیاور -

لصف

لسرأ هنأ  نیسحلا  نب  رهاط  ۀمجرت  یف  يروباشینلا  مکاحلا  رکذو 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 213] ] 
دومحم هیبأ  نع  ثدحی  یبأ  تعمـس  لاق  بتاکلا  دومحم  نب  ییحی  ینثدـح  هظفلاذـه  ام  لاقف  موجنلا  قیرط  نم  ناماه  نب  یـسیع  برحل 
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نب رهاطب  هیلع  راشأف  نیمألادـمحم  رمأ  یف  هراشتـساو  هرـضحتساف  دـنهلا  نم  مجنم  ورمبوه  هل و  فصو  نومأملا  هللا  دـبع  نأ  نیـسحلا  نب 
هاعدتساو هعست  ملف  ۀلعلا  دارأو  هرضحتساف  هب  الإ  متیال  رمألااذه  لاق  هل و  هامسو  روعأ  لاوط  هنأب  باجنس  یلاو  ناک  هل و  هفصوو  نیسحلا 

مجنملا لاق  امک  ناک  نینمؤملا و  ریمأ  ةرضح  نم  رهاط  جرخف  ۀئامو  نیعستو  سمخ  ۀنس  یف 
474- لبق زا  - تیاور -

لصف

ثلاثلا ءزجلا  رخآ  یف  یمقلا  میهاربا  نب  دـمحأ  کلذ  رکذو  يدـهملادمحم  نب  ةریغملااـهیف  همکح  ۀحـصو  موجنلا  ملعب  نیفورعملا  نم  و 
انک هظفلاذه  ام  لاقف  ۀیاکحلا  ۀلمج  یف  رشعم  یبأ  ۀباصإ  ثیدحلا  نمضتدق  ةرصبلاب و  جنزلا  بحاصدمحأ  نب  یلع  رابخأ  باتک  نم 
یضمدق نیعبس و  ۀنس  ةرغ  لتقی  هنأ  رشعموبأ  مکح  لئاق  لاقف  انرکاذتفدمحم  نب  یلع  لتق  موی  ضیرموه  يدهملادمحم و  نب  ةریغملادنع 

هللا انبسح  هباوج  ناکف  هیلإ  هب  بتکو  اذهب  ریمألا  تربخأدق  اذه و  موی  یف  لوتقموه  هتلع و  یلع  ةریغملا  لاقف  مرحملا 
490-1- تیاور -

لصف

لاق و مث  قنخملاب  هیلع  ذخأدق  لاق  علاطلا و  ذخأف  بالرطـسألا  نیأ  مالغای  ۀعاسلا  هذه  قدصلا  ملعیـسو  هیلإ  انب  ۀجاحال  مالکدـعب  لاق  مث 
رمألا دانف  سأرلا  ءاج  مث  اورظنا  لاقف  اهنم  رثکأ  انعمـس  مث  اورظنااذه  ام  لاقف  ۀجـضلا  انعمـسو  لتق  دقف  علاطلا  ذخ  مالغای  لاق  مث  قنخ  هللا 

اذإف انجرخف 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 214] ] 
یفف لوـقأ  کـموجن  نـیأو  کـتناهک  نـیأ  تـلق  سأرلا و  یلع  تـلبقأ  مـث  سأرلا  لصودــق  قـفوملا و  لاـق  هثیدــح  یف  لاــق  مـث  سأرلا 
نیأ هلوق  امأف  موجنلاب  افراع  ناک  جنزلا  بحاص  یلع  نب  دمحم  نأ  يدهملادمحم و  نب  ةریغملا  قیقحتب  رـشعم  یبأ  قیدـصت  ثیدـحلااذه 

مکحلا حصو  هتلود  لاوز  یلع  تلد  هتدالو  یلع  تلدامک  موجنلاف  کموجن 
315- لبق زا  - تیاور -

لصف

دقف قئافلا  باتک  فنصم  یمزراوخلادمحأ  نب  هللا  دبع  نب  دومحم  تاثداحلا  یلع  تالالد  موجنلا  نأ  موجنلا و  ملع  ۀحـصب  نیلئاقلا  نم  و 
ام یمزراوخلا  لاقف  هتازجعم ع  رکذ  یف  تایآ  رخاوأ  یف  کلذ  رکذی  اهرخاوأ  یف  اطخ  اهیلع  ۀقیتع  ۀخسن  یف  روکذملا  هباتک  یف  تدجو 
نأ باوجلاف  رجزلاو  لأفلا  باحـصأو  نهاکلا  کلذـکو  ربخأاـم  یلع  اـهربخم  دـجویف  رومأ  نع  ربخی  مجنملا  سیل  لـیق أ  نإـف  هظفلاذـه 

ملعلا مکحأ  نمف  ملاعلا  یف  ثدـحیام  یلع  تالالد  موجنلا  تاکرح  لعج  یلاعت  هنأ  کلذ  قیرط و  نع  الإ  هب  ربخأ  اـمب  مکحیـال  مجنملا 
قئافلا باتک  یلع  ینثی  هحور  هللا  سدق  مارو  يدج  ناک  ۀلزتعملا و  ءاملع  ملعأ  نم  اذه  لوقأ و  نظوأ  ملعب  اهیلع  فوقولا  هنکمأاهب 

632-1- تیاور -

لصف

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1305 

http://www.ghaemiyeh.com


یف ۀعیرشلا  للع  باتک  یف  ینیوزقلا  متاح  نب  ملع  یلإ  اندانسإب  هانیورام  اهلـصأ  ققحتو  موجنلا  ملع  ۀحـصب  لوقلا  یف  نیروهـشملا  نم  و 
لاق هنع  ینثدـحف  لاق  معن  لاق  لصأ  هل  موجنلا أ  ملع  نع  هللا ع  دـبع  ابأ  لأسی  الجر  تیأر  لاق  ریـصب  یبأ  یلإ  هدانـسإب  تاقوألا  ۀـلع  باب 

کثدحأ
دراد همادا  -178- تیاور -59-1- تیاور -

هحفص 215] ] 
یهو تاعاس  عبـسل  رهظلا  ضرفو  دعـس  یهو  ضرف  یهو  ۀعاسل  رجفلا  یف  ةالـصلا  ضرف  یلاعت  هللا  نإ  سحنلاب  کثدحأال  دعـسلاب و  هنم 

ضرفو دعس  یهو  ضرف  یهو  لیللا  نم  ۀعاس  لوأل  برغملا  ضرفو  دعس  یهو  ضرف  یهو  تاعاس  عستل  رصعلا  ضرفو  دعس  یهو  ضرف 
دعس یهو  ضرف  یهو  اهدعب  ءاشعلا 

275- لبق زا  - تیاور -
هانرکذ امیف  حیرصاذه  لوقأ و 

لصف

لاـق هللا  دـبع  انثدـح  لاـق  دومحمانثدـح  هظفلاذـه  اـم  سماـخلا  ءزجلا  یف  نـیمجنملا  باـتک  یف  لـضفلا  نـب  دــمحم  نـب  دوـمحم  رکذو 
لاق تلق ال  اهتأرق  له  یل  لاقف  هیلإ  اهتعفدف  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  اهعفدا  لاق  ۀعقر و  مجنملا  هللا  ءاشام  یلإ  عفر  عیبرلا  لاق  لاق  بعـصمانثدح 
لاقف جـحلا  تکرتول  کیلعام  نینمؤملا و  ریمأ  اـی  هللا  کـیقی  تلقف  هقیرط  یف  تومی  ۀنـسلا  هذـه  یف  ساـنلاب  جـحی  يذـلأ  نأ  معز  هنإـف 

یلع تلخد  یتح  ینیع  یف  تجرفناف  ۀـبعکلا  تلخد  ینأک  تیأر  ینإ  عیبرای  یلوأ  هجولااذـه  یف  توملاف  اقح  معزاـم  ناـک  نإ  کـحیو 
نیح ۀـبعکلا  یلع  مض  هنأ  تیأر  يذـلأ  تنأ  عیبرای  لاقف  ۀـضرعم  لبإباذإ  قرع  تاذـب  انک  املف  لاق  تعجرف  اهمـضف  لجر  ءاجف  سمـشلا 

نب دـمحم  نـب  رفعج  نـب  یـسوم  نـب  یلع  مساـقلاوبأ  لاـق  دـمحم  نـب  ییحی  هـیلع  یلـصو  تاـمف  يدـهملا  نوـکی  فـیک  رظناـف  فرـشأ 
درب یـصوأ  هنأ  هاـیاصو  یف  دـجن  مل  تقولا و  کـلذ  یف  تومی  هنأ  هفرع  تخبون  همجنم  نأ  ۀـیاور  اندـجو  اـنإ  فنـصملا  سواطلادـمحم 

هتبحمو هاضر  بلط  یف  طایتحالا  كرت  نم  هللا  انذاعأ  هترخآل  دعتساال  ملاظملا و 
944-1- تیاور -

هحفص 216] ] 

تاثداحلا یلع  تالالد  نوکت  نأ  حصتال  موجنلا  نإ  لوقی  نمع  هرکذن  امیف  عساتلا  بابلا 

هراشا

تاـیآ اـهنأو  تـالالد  موجنلا  نوک  نم  هیلع  اـنللدو  هاـنلقنو  هاـنیورام  یلع  اوـفقی  مل  قـیرف  قرف  نیملـسملا  نم  کلذـل  نیرکنملا  نأ  ملعا 
مکحال نوفعـضتسم  موق  موسوملا  ملعلا  اذهل  نیرکنملا  نم  قیرفو  هیلع  دامتعالا  مهنم  یجری  ناکل  هیلإ  انرـشأام  یلع  اوفقوول  تایادهو و 

نم ءاـیبنألا  هب  یتأاـم  تاوبنلا و  یلع  اـنعط  کـلذ  نوکی  نأ  اوفاـخ  قیرفو  مهلاـثمأ  باوج  مهلاـح  بسحب  مهباوـجف  موـلعلا  یف  مهفـالخل 
دـسفأدق ناک  ۀقراخلا  تایآلا  یلع  انعطو  ۀـقداصلا  تازجعملل  ةدـسفم  ةداعلااهب  قرخو  هدابع  هللا  اهب  يدـه  ۀـیآ  لک  ناک  ول  تازجعملا و 
نیرظانلا یلع  تناه  ترمتساامل  اهنکلو  تاقراخ  تارهاب  تایآ  اهئادتبا  یف  تناک  تاقولخملا  نم  دوجولا  یف  املک  نأل  تازجعملا  قیرط 

هب لدو  هتایآ  نم  هب  هلالج  لج  هللا  أدـتباام  رئاسب  ةوسأ  موجنلا  ۀـلالدل  نوکتف  نیملاعلا  بر  یلع  ۀـلالدلا  نم  اهیف  ام  اهتلالج و  نع  اولفغو 
دی یلع  هلـالج  لـج  هللا  فـیرعت  نیب  تاـثداحلاب و  نیمجنملا  راـبخإ  نیب  هب  اـنقرفام  ضعب  یلإ  ةراـشإلا  انمدـقدق  هتارودـقم و  مظعأ  یلع 
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ۀفوصومو ءالقعلا  نیب  ۀفورعم  نیمجنملا  ۀقیرط  نأ  انه  هدیزنو  تابئاغلاب  ءایلوألاو  ءایبنألا 
هیلع رذعتل  بالرطسألا  عنمول  هعلاط و  یلع  مکحی  نأ  ردقام  ناسنإلا  دلوم  ۀفرعم  نم  دحأ  عنمول  ءالضفلادنع 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 217] ] 

ءیـشب رابخإلا  هیلع  رذعتلاهیف  رظنی  بتک  نیب  هنیب و  لیحول  هنع و  ملعلااذه  رودص  لاحتـسال  هنم  ملعتی  ذاتـسأ  نیب  هنیب و  لیحول  هعفانمب و 
ذاتسأ و نع  سیل  تابئاغلاب  دابعلل  مهفیرعت  نأ  مهلامک  تافصو  مهلاح  نم  ةرورضلاب  مولعمف  ءایلوألاو  ءایـصوألاو  ءایبنألا  امأف  اهیناعم  نم 

تازجعملا یف  مهب  هلالج  لج  هللا  رـصتقی  مل  ءایبنألا  نأ  تالالدـلا و  بیترت  یف  رکفلا  لمتحی  تقو  یف  تالآلا و ال  نم  ءیـش  لامعتـساال 
اهتاقوأ یف  تاوعدلا  ۀباجإ  لثمو  تاجلاعم  ریغب  یضرملا  ءاربإ  لثمو  تاومألا  ءایحإ  لثم  تایآلا  نم  مهل  لعج  لب  تابئاغلاب  فیرعتلا  یلع 
هتیکزتب مهنم  یلاعت  هللا  هقدـصی  نم  قیدـصتب  لـقعلا  نم  ۀـیلاخلا  تاـناویحلا  قطن  لـثمو  هتدـالو  لـبق  دولوم  یلع  مکحلا  لـثمو  تاـنیعملا 

نیأو ماقملااذه  فرـش  نیأف  هتقیقح  حرـشب  مالکلا  لوطی  امم  کلذ  ریغ  هنم و  هلالج  لج  هللااب  مهنم  هنودـیری  امب  مهل  تادامجلا  ةداهـشو 
دارملا نأ  ردی  مل  مومعلا و  یلع  کلذ  لمحف  موجنلا  نم  ءیـش  یف  عنملاب  ارابخأ  بتکلا  یف  يأر  قیرفو  ماکحألا  نم  نومجنملا  هرکذیام 

لک یف  اهریغک  لب  لیثمب  هانرکذامل  اذه  سیل  میظع و  رفک  کلذ  ةراتخم و  ۀـلعافوأ  ۀـبجوم  ۀـلع  موجنلا  نأ  دـقتعا  نملوه  امنإ  میرحتلاب 
یف اهتلالد  لمعتسی  نمل  هلامعتساو  هملعتو  موجنلا  ملع  نع  یهنلا  نوکی  نأ  لمتحیو  لوقأ  لیبسلا  حضاو  نم  یلاعت  هللا  هدارأام  یلع  لیلد 

موجنلا نوکت  نأ  نودعبتسی  قیرفو  هلوسر  دارمو  هللا  دارم  فالخ  یلإ  اهتیادهو  اهتفرعمب  نولصوتی  نیذلا  اهلمعتـسیامک  یلاعت  هللا  ۀیـصعم 
ۀلاد تاوامسلا  یف  اهعافترا  عم 

دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -
هحفص 218] ] 

مهلاح هلمتحی  مث  یلاعت  هتاذل  رداقلا  ةردق  اوفرعی  نأ  یغبنیف  فعـضلا  لهأ  نم  نودودعم  قیرفلااذه  تاهجلا و  دعابتل  ضرألا  یف  ام  یلع 
نأ هب  قیدـصتلاو  همیلعت  نم  اوفاخف  لامعألاو  ةدابعلا  كرتو  عئارـشلا  دوحج  یلإ  لاـهجلاب  ملعلااذـه  يدأ  هنأ  اوعمـس  قیرفو  فشکلا  نم 

مولعلا كرتو  ۀـیلکلاب  لامهإلا  یلإ  کلذ  يدأ  قیرطلا  باوص  كولـسو  قیقحتلا  بلط  یف  ارذـعاذه  ناـک  ول  لاوهـألا و  کـلت  یف  اوعقی 
ۀفـسالفلا نم  ءاـیبنألاریغ  موق  هعدـتبا  ملعلااذـه  نأ  اوعمـس  قیرفو  هقیقحت  یف  اوفلتخاو  هقیرط  یف  قیرف  لـض  اـهنم  ملع  لـک  نـأل  ۀـینیدلا 

یلع تاحضاولا  تالالدلا  انمدقدق  هیبشتلاو و  ۀلالضلا  نم  هیف  کئلوأ  عقو  امیف  اوعقی  الئل  هیناعم  نم  ءیشب  قیدصتلا  نم  اوبرهف  ءامکحلاو 
تالوقنملاو تالوقعملا  نم  انرکذ  امب  کلذ  انحضوأو  ءایصوألاو ع  ءایبنألا  مولع  نم  ملعلااذه  نأ 

744- لبق زا  - تیاور -

لصف

نم هلأس  نمع  اباوج  هیف  لاق  نیعماسلا  نیب  صقنلا  راهظإو  هل  ۀـبیغ  نوکی  الئل  هیمـسأال  نیـضاملا و  ءاملعلا  ضعبل  افینـصت  تدـجو  دـقلو 
ۀفلتخم مهدـیلاوم  ۀـعامج  نوکت  امبر  هنأ  تاجاجتحالا  يوقأ  یف  رکذو  تاثداحلا  یلع  تامالع  موجنلا  نوکت  نأ  حـصیال  هنإ  نیبتاکملا 
تامالع موجنلا  نإ  اولاق  نیذـلا  نإ  هل  لاقیف  ۀـفولأملا  ثداوحلا  نم  کلذ  وحنوأ  طئاح  مهیلع  عقیوأ  دـحاو  تقو  یف  ۀنیفـس  یف  نوقرغیو 

عم تادارإلا  یف  هیلع  ضارتعاال  ءاشام و  متیو  ءاشام  اهنم  رصقیف  همکح  بسحب  رامعألاو  تاذلاب  راتخم  رداق  هلالج  لج  هللا  نأ  نودقتعم 
هللا نأ  نوفراع  داقتعالاب  نیقداصلا  نیملسملا  عیمج  نأ 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 219] ] 
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موجنلاو  کلفلا  برخی  نأ  دبال  یلاعت 
نم هجوب  اهلاطبإ  نکمی  ارامعأ  لطبی  نأ  ردقیام  دابعلا أ  تالالد  لصأ  یهو  هموجنو  کلفلا  لاطبإ  یلع  ردقی  نمف  دافنلا  راد  ءاضقنادـنع 

مهیلع برجدق  هنأ  هباتک  یف  فنصملا  کلذ  لاق  ِباتِکلا و  ّمُأ  ُهَدنِع  َو  ُِتبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهّللا  اوُحمَی  یلاعت  لاق  امک  باوصلاو  دادسلا  هوجو 
کلتل الطبم  طلغلا  مهدمعتوأ  مولعلا  لهأ  نم  قیرف  طلغ  ناک  ول  هنأ  هانعم  امب  مالکلااذـه  باوج  یف  مالکلا  مدـقتدق  ماکحألا و  یف  اطلغ 

مولعلا رئاسب  ةوسأ  موجنلا  تالالد  ملعلف  دوحجلاب  لباقی  نأ  نسحیال  فالتخااهیف  اهعیمج  نإف  دوجولا  یف  ملع  لک  دسفدق  ناک  موسرلا 
576- لبق زا  - تیاور -

لصف

هتلأسم و نع  باوجلا  یف  یـضترملا  ۀلأسم  ةرـصن  دقتعیو  دیری  هنأ  وأ  ایندـلا  كولم  نم  هنأ  هنم  مهفی  هلعلف  هلأس  يذـلأ  لئاسلا  ربتعا  نم  و 
یقارعلا قیلعتلا  یف  یـصمحلا  حیرـصت  نم  هثیدـح  رخآ  یف  رکذام  هدـیؤیو  هتکلمم  یف  ةالولا  نم  لئاسلا  نـأل  کـلذ  یف  یقتا  هنأ  دـعبیال 

هتلالدو موجنلا  ملع  ۀحصب 
287-1- تیاور -

لصف

اهاکحو هنم  اهعمـس  نم  اهنـسحتسا  تاملک  مایألا  ثداوح  یلع  تالالد  موجنلا  نأب  نیلئاقلا  یلع  هدر  یف  مالـسإلا  ءاـملع  نم  رخآ  لاـق  و 
نظ یلع  ردقیال  هنإ  هل  لاقیف  کلذک  نومجنملاو  يرخأ  بیـصیو  ةرات  ئطخی  لئاقلا  نظکاذه  نإ  هسفنل  ابیط  هنع  ناسحتـسالا  لیبس  یلع 

مهتلاقم تقدصف  اهل  قیقحتلا  اولقنو  اهب  مهؤاملع  عطقی  تاثداحو  تافوسک  یلع  تلددق  موجنلاو  يرـشبوأ  فوخ  نم  ءیـش  یف  هب  عطقی 
هلالج لج  هللا  لعجام  نیب  فیعضلا و  مدآ  نبا  نظ  نیب  قرفاذه  مهل و  لالدتسالاو  مهتجح  ترهظو 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 220] ] 

نیب کنونظ و  نیب  کیلع  دودسم  قیرطلا  نإ  موجنلا  لئالد  نیب  هنظ و  نیب  يواسملا  اذهل  اضیأ  لاقیو  فیرـشلا  هریبدتب  هیلع  ۀلالد  موجنلا 
تارامألا یلع  عالطالاب  مهدارفنا  ناکل  نونظلا  لـثم  موجنلا  ۀـلالدب  نولئاـقلا  ناـک  ولف  مولعلاو  نونظلاـب  موجنلا  تاـمالع  یلع  کـعالطا 

لقعلا و نأ  تیأرام  لوقأ و  بابـسألا  هذه  ۀفرعمب  بابلا  حیجرت  یلإ  ایعادو  نوبغملا  نظلا  اذهب  مهل  الیـضفت  نونظملا  ثداحلل  ۀیـضتقملا 
عقو یتم  هنإف  ةرهاظلا  ۀـمولعملا  رومألل  ةرباکملاوأ  دوحجلا  زیجتوأ  یـضتقت  ۀـلالجلا  بحاـص  نع  ۀـلاسرلا  باحـصأ  ۀعیرـشال  لـقنلاال و 
نم هیلع  مه  اـمیف  ءـالقعلا  دـیهزتو  تـالاقملا  نم  هنورکذـی  اـمیف  مهیلع  نـعطلا  یلإ  کـلذ  يدأ  تانایدـلا  لـهأ  نـم  تارباـکمو  دوـحج 

هتبترم یف  اصقان  ناک  هبـش و  نم  کلذ  لاق  دـق  اودـع و  ناک  ول  هلاقم و  نم  اقدـص  نوکی  امیف  قداصلا  قدـصی  نأ  بجی  لب  تاداـقتعالا 
لاق نم  یلإ  رظنتال  لاق و  ام  یلإ  رظنا  لامکلا  لهأ  ثیدح  یف  هلاحو و 

837- لبق زا  - تیاور -

موصعملا ص یبنلا  نم  نیدمتسملا  ۀمئألاو  یبنلا  فیرعتب  موجنلا  نع  اینغتسم  ناک  نم  رابخأ  ضعب  نم  هرکذن  امیف  رشاعلا  بابلا 

هراشا
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نمل ینغ  مهدوجو  یف  نإف  ءایـصوألا  نم  یلاعت  هرارـسأ  هوعدوتـسا  نم  ءایبنألا و  لـثم  هلـالج  لـج  هللا  نع  ربخی  نم  دوجو  عم  نإ  لوقأـف 
نمز یف  نیمجنملا  ءاملع  لق  کلذلو  مهئارآ  راونأب  هیلإ  جاتحیام  فشکو  مهئاقل  نم  نکمت 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 221] ] 

ۀینابرلا رارـسألا  راهظإ  نم  اوعنمو  ۀیقتلاب  هرارـسأل  نیلماحلا  نم  هدعب  یقب  نم  مزتلاو  هلالج  لج  هللا  یلإ  لقتناامل  نینمؤملا ع و  ریمأ  انالوم 
هتاقوأو جـحلا  ناـمزک  ادـعابتم  مولعم  تقو  یف  ـالإ  مهئاـقل  یلع  ردـقیال  نم  ۀـصاخو  موجنلا  ملع  ملعتی  نم  مهـصاوخ  نم  رـشعم  جاـتحا 

یف هیلع  دامتعالا  زوجی  هنأ  اوفرعامل  هیلإ  راشملا  ملعلا  ۀعیـشلا  نم  ۀعامج  ملعتف  هتایآو  یلاعت  هللا  رارـسأل  نیعدوتـسملاب  ۀـیقتلا  ترمتـساو 
تاروذحملا اوعفدـیل  تارـسملاو  تاروذـحملا  نم  مهیدـیأ  نیب  ام  ۀـفرعمو  تاجاحلا  نم  مهل  ضرعی  امیفو  تاراشإلاو  تالالدـلا  باوبأ 

نذإلا نم  هانیورو  مدقت  امیف  هانیکحامک  تایانعلا  باوبأ  نم  مهیلع  حتفام  یلع  هلالج  لج  هللا  رکـشب  ینملا  اوغلبیف  تاوعدلاو  تاقدـصلاب 
افرط رکذن  فوسو  ۀلاسرلا  لهأ  نم  اهباب  حـتف  یلع  اهیبنت  نوکیل  ۀـلالجلا  نم  هللا  هصخی  امیفاهب  لالدتـسالاو  ۀـلالدلل  موجنلا  ملع  یف  مهل 

ةراـتف مهنیکمتو  مهتمئأو ص  مهیبـن  روـهظ  نع  تاـثداحلا  تاـقوأب  مهفیرعتب  فیرـشتلاو  تاـبئاغلاب  فـیرعتلا  نـم  ۀعیـشلا  هـب  عـفتنا  اـمم 
ایانملا مولعب  مهنوئبنی  ةراتو  نیمجنملا  ءاملع  نع  کلذـب  نونغتـسیو  مهنوربخیف  مهتایحو  مهرامعأ  ةدـمو  مهتاـفو  تاـقوأ  نع  مهنولأـسی 

نیلماحلا هترتع  صاوخ  نم  ردصی  امم  افرطاذه  نم  رکذـن  نأ  داری  ثیحو  نیعمجأ  مهیلعو  هیلع  هللا  تاولـص  ایاربلا  دیـس  رارـسأو  ایالبلاو 
مل نممو  نیمجنملا  ءاملع  نم  انباتک  یلع  فقی  نم  دقتعی  الئل  نیقداص  نیقیرط  نم  نیثیدـح  مهنم  دـحاو  لک  نع  رکذـنف  هتلاسر  رارـسأل 

نیرهاطلا ۀمئألاو  یبنلا  رابخأ  نم  اندارم  یلع  علطی 
دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -

هحفص 222] ] 
تابئاغلاب رابخإلا  نم  مهنع  درو  املک  رکذـن  نأ  اندرأول  ۀـمئألاو ع و  یبنلا  هلثم  یلع  ردـقی  مل  ام  یلع  اوردـق  ماـکحألاو  موجنلا  لـهأ  نأ 

صتخی امیف  نیثیدـح  یلع  اندز  امبرو  هانیورام  یلع  فوقولا  دارأاذإ  رظانلا  لمی  الئل  نیثیدـح  یلع  انرـصتقا  امنإو  تادـلجم  کلذ  ناـکل 
يدهملاو ع يرکسعلا  نسحلا  یلع و  انالوم  نب  نسحلاب 

312- لبق زا  - تیاور -

لصف

وبأ ناملاعلا  ناخیشلا  هلضفو  هتنامأب  دهشدق  يریمحلارفعج و  نب  هللا  دبع  فینـصت  لئالدلا  باتک  یف  هللا ص  لوسر  لئالد  نم  کلذ  نمف 
لاق هباتک  یف  روکذملا  هدانسإب  هیلع  هللا  ناوضر  هیلإ  قرط  ةدعب  هانیوردق  امهنع و  هللا  یـضر  یـشاجنلا  سابعلا  نب  دمحأ  یـسوطلارفعج و 

میظع  لجر  هاتأف  راهنلا  عفتراو  ۀجاجز  اهنأک  تحبصأف  ادغ  نورطمت  مکنإ  مهل  لاقف  ۀجاح  یبنلا  یلإ  شیرق  نم  موق  بلط 
مهءاجو ۀیدوألا  ترطمأف  روسلا  لبق  نم  ۀباحـس  تعفتراف  طق  اذکه  كانیأر  امف  سمألا  هب  تملکت  امع  كانغأ  ناک  ام  لاقف  سانلا  دنع 

انیمی باحسلا  عشقناف  انیلعال  انیلاوح و  مهللأ  لاقف  انع  اهفکی  نأ  بلطا  هللا  لوسر  ای  اولاقف  هلجأ  نم  هللا ص  لوسر  یلإ  اوءاجام  رطملا  نم 
نأ یبنلا ص  تازجعم  ینعی  اهنمو  لاق  يدنوارلا  هللا  ۀبه  نب  دیعس  ۀقثلا  خیشلا  فیلأت  حئارجلاو  جئارخلا  باتک  یف  ام  کلذ  نم  الامـشو و 

لاقف و یلاعت  هللا  الإ  هملعیال  لاق  بیغلا  ملعتأ  دـمحم  ای  لاقف  مصاع  هل  لاقی  براحم  نم  ـالجر  عاـقرلا  تاذ  ةوزغ  یف  یقل  هللا ص  لوسر 
کغامد یلإ  لصت  یتح  کییحل  یف  ۀـحرق  کیلع  ثعبیـس  هنأ  هبیغ  ملع  نع  ینربخأ  هللا  نکل  لاـق  کـهلإ  نم  یلإ  بحأاذـه  یلمجل  هللا 

عجرف رانلا  یلإ  هللا  نرمتف و 
دراد همادا  -1- تیاور -
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هحفص 223] ] 
باصأف رجزوأ  ملعب  لاق  ذإ  یشرقلا  رد  لوقی هللا  لعجف  هغامد  یلإ  تلصو  هییحل  یف  ۀحرق  هللا  ثعبدق  و 

102- لبق زا  - تیاور -

لصف

نع ریـصب  یبأ  یلإ  هباتک  یف  لصتملا  هدانـسإب  هیلإ  اندانـسإب  هانیورام  يریمحلل  لئالدلا  باتک  یف  ام  یلع ع  انالوم  لئالد  نم  کلذ  نم  و 
اوقثوتـساو اولعفف  هئانب  نم  اوقثوتـسا  لاقف  هولأسو  رکبابأ  اوتأف  طقـس  هونب  املکف  ندـع  لحاسب  دجـسم  ءاـنب  موق  دارأ  لاـق  هللا ع  دـبع  یبأ 

ناک  نإ  مهدشانو  سانلا  بطخف  هولأسو  اوداعف  طقسف 
يوضرانأ اـهیلع  بوتکم  ۀـبرت  اـمهیلع  ناربق  مکل  رهظیـسف  اهترـسیمو  ۀـلبقلا  ۀـنمیم  اورفتحا  نینمؤملا ع  ریمأ  مهل  لاـقف  ملع  هنم  دـحأدنع 

هؤانب ماقف  اولعفف  مکدجسم  اونبا  مث  امهونفداو  امهیلع  اولصو  امهونفکو  امهولسغف  ائیش  هللااب  كرشنال  ۀتیم  انتم  ابح  یخأو 
566-161- تیاور -2-1- تیاور -

حئارجلاو  جئارخلا  باتک  یف  هیلإ  اندانسإب  يدنوارلا  هللا  ۀبه  نب  دیعس  خیشلا  هاورام  کلذ  نم  و 
لاقف ۀیواعم  کله  اولاقاذـه  ام  لاقف  ءاضوض  هرکـسع  یف  یلع  عمـس  لاق  انیم  نع  يورام  اهنمو  لاقف  نینمؤملا ع  ریمأ  تازجعم  رکذدـنع 

یلاعت هللا  نیب  ینیب و  امیف  رذعال  لاقف  هلتاقت  مبف  اولاق  ۀمألا  هذه  هیلع  عمتجت  یتح  کلهی  نل  هدیب  یسفن  يذلأ  الک و 
347-164- تیاور -2-1- تیاور -

لصف

هدانسإب ۀمامإلا  لئالد  باتک  یف  يربطلا  متسر  نب  دمحم  رفعج  یبأ  خیشلا  یلإ  اندانـسإب  انیورام  یلع ع  نب  نسحلا  لئالد  یف  کلذ  نم  و 
انقلطناف ضیبأ  اهبنذ  سأرو  اهنیبج  یف  ةرغ  اهل  یثنأ  ۀلجعب  یلبح  هذه  لاقف  ةرقب  یلع ع  نب  نسحلاب  ترم  لاق  سابع  نب  هللا  دبع  یلإ 

دراد همادا  -165- تیاور -2-1- تیاور -
هحفص 224] ] 

ملعیام لاقف  هللا  الإ  بیغلا  ملعیال  لوقی  لج  زع و  هللا  سیل  هل أ  انلقف  اـهتروص  یلع  فصواـمک  ۀـلجعلا  اندـجوف  اـهحبذ  یتح  باـصقلا  عم 
هتیرذو دمحم  ریغ  لسرم  یبنال  برقم و  کلم  هیلع  علطی  مل  يذلأ  موتکملا  موزجملا  نونکملا  نوزخملا 

233- لبق زا  - تیاور -
دمحم هللا  دبع  یبأ  یلإ  اندانسإب  هانیورام  کلذ  نم  هتیرذو ع و  دمحم  الإ  مولعم  لیصفت  یلع  ذاتسأ  ریغب  نونکملا  ملعیام  هانعم  لعل  لوقأ 
دیلاومو یبنلا  دلوم  باتک  هامس  يذلأ  هباتک  نم  هیلع  هلالج  لج  هللا  ناوضر  هیلإ  ۀیمامإلا  ۀسائر  تهتنا  يذلأ  دیفملا  نامعنلا  نب  دمحم  نب 

نع هظفلاذه  ام  رباج  یلإ  هدانسإب  هیف  لاقف  داشرإلا  باتک  یف  هرکذی  مل  ام  ۀمئألا  تازجعم  نم  هیف  رکذدق  لیلج  باتک  وه  ءایـصوألا ع و 
معن اولاق  کلذـب  نونمؤتو  لاقف أ  اهانیری  ناک  یتلا  کیبأ  بئاـجع  نم  اـنرأ  اولاـقف  یلع ع  نب  نسحلا  یلإ  ساـنلا  ءاـج  لاـق  رفعج ع  یبأ 
ریمأ اذـه  اعیمج  اولاقف  دـعاق  نینمؤملا ع  ریمأ  اذإـف  رتسلا  بناـج  مهل  عفرف  هفرعن  یلب  اـعیمج  اولاـق  یبأ  نوفرعت  متـسلأ  لاـق  کلذـب  نمؤن 

یف كدج  هللا  لوسر  رکبابأ  كوبأ  يرأامک  هتومدعب  نینمؤملا  ریمأ  انتیرأ  دقلو  هدعب  نم  مامإلاو  اقح  هللا  یلو  تنأ  کنأ  دهشن  نینمؤملا 
نِکل ال َو  ٌءایحَأ  َلب  ٌتاومَأ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَتُقی  نَِمل  اُولوُقَت  َو ال  لج  زع و  هللا  لوق  متعمـسام  مکحیو أ  نسحلا  لاـقف  هتومدـعب  اـبق  دجـسم 

هللا لوسر  نبا  ای  لضفأ  متنأ  اولاق  انیف  نولوقت  امف  هللا  لیبس  یف  لتق  نمیفاذه  ناک  اذإف  َنوُرُعشَت 
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1053-425- تیاور -402-1- تیاور -
نسحلاب صتخی  امیف  اثلاث  اثیدح  رکذنسو  لوقأ 

هحفص 225] ] 
یف اندر  امبر  کلذکو  ۀیورخألا  رادلا  یلإ  لقتنا  نأ  یلإ  ۀیوبنلا  هتازجعمو  ۀینابرلا  هرارسأ  رـسب  هیلع  بلغتلا  مکح  نم  لوأ  هنأل  یلع ع  نب 

اندیـس نأ  امک  هیلع  بلغتلا  مکح  نمم  هنأ  یلإ  انرـشأامک  هئابآ  فلخ  نم  ارهاظ  ناک  نم  رخآ  هنأل  يرکـسعلا ع  نسحلا  تـالالد  یتیاور 
رهظی مل  هنإف  نینمؤملا ص  ریمأ  انالوم  لاح  نم  يرجامک  هتالالد و  نم  ریثک  راـهظإ  نم  هیلع  بلغتلا  هعنم  ۀـکمب  ناـک  اـمل  هللا ص  لوسر 

یبأ نع  ءزج  یف  اتباث  هاندجوام  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  انالوم  تالالد  نمف  هیلإ  رمألا  لاقتنادعب  رهظام  هیلع  نیمدقتملا  نمز  یف 
هتخسنو رایزهم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  طخب  رـصتخملاو  ذوعو  ۀیعدأ  هیف  رـصتخم  هلوأ  دئارف  هیف  دلجم  ۀلمج  نم  وه  هللا ع و  دبع 

دمحم نب  نسحلا  یبأ  ثیدح  نم  هظفل  نم  دارملااذه  ام  ثیدحلااذه  هنم  لقن  يذلأ  ءزجلا  یلع  ناک  ۀئامعبرأو و  نیعبرأو  نامث  ۀنـس  یف 
وهف ثیدحلا  ظفل  امأف  ۀئام  ثالثو  نیعبرأ  ۀنس  یف  انیلع  مدق  باهولادبع  نب 

یـشرقلا یفریـصلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبأ  ینثدح  لاق  يدارملا  رهاد  نباب  فورعملا  يرمحألادمحم  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  وبأ  انثدـح 
ابأ ای  ۀیواعم  لاقف  ۀلیخنلاب  اسلج  ۀـیواعم  یلع ع  نب  نسحلا  حـلاصامل  لاق  هللا ع  دـبع  یبأ  نع  یقرلا  ریثک  نب  دواد  ینثدـح  لاق  ۀنیمـسوبأ 

ضرألا یف  ءیش  ملع  مکنع  بزعیال  هنأ  نومعزی  مکتعیش  نإف  ملع  کلذ  نم  كدنع  لهف  لخنلا  صرخی  ناک  هللا  لوسر  نأ  ینغلبدمحم 
صرخی ناک  هللا ص  لوسر  نإ  نسحلا  لاقف  ءامسلا  یف  و ال 

دراد همادا  -195- تیاور -2-1- تیاور -
هحفص 226] ] 

عطقنادق تدجوو  لوقأو  تارسب  عبرأو  ةرـسب  فالآ  ۀعبرأ  نسحلا  لاق  ةرـسب  نم  ۀلخنلا  هذه  یف  مک  ۀیواعم  لاقف  اددع  صرخأانأ  الیک و 
ثالثو ةرـسب  فالآ  ۀعبرأ  تءاجف  تمرـصفاهب  ۀیواعم  رمأف  یه  يرهوجلا  شایع  نبا  ۀیاور  یف  اهتدجوف  تاملک  روکذملا  رـصتخملا  نم 

امأ و لاق ع  مث  ةرسب  زیرک  نب  رماع  نب  هللا  دبع  دی  یف  اذإف  انرظنف  تبذکال  تبذکام و  هللا  نسحلا و  لاقف  اهظفلب  ثیدحلا  حص  مث  تارسب 
نم عمـس  یتم  لوقتو  بذکت  تنأ  بذکیال و  نامز  یف  ناک  هللا ص  لوسر  نأ  کلذ  ملعأ و  امب  کتربخأل  رفکت  کنأال  ول  ۀیواعمای  هللا 

قمحلا نب  ورمع  سأر  کیلإ  لمحیو  ارجح  نلتقتلو  ادایز  نعدتل  هللا  هنس و  رغص  یلع  هدج 
596- لبق زا  - تیاور -

لصف

هللا دبع  یبأ  یلإ  هدانسإب  لئالدلا  باتک  نم  يریمحلارفعج  نب  هللا  دبع  سابعلا  یبأ  یلإ  اندانسإب  هانیورام  یلع ع  نب  نیـسحلا  لئالد  نم  و 
انیتأاذإ الک  لاقف  کنماذه  مرولا  نکـسیل  تبکرول  هیلاوم  ضعب  هل  لاقف  هامدق  تمروف  ایـشام  ۀنـس  یف  ۀـکم  یلإ  نیـسحلا ع  جرخ  لاق  ع 

یلب لاقف  نهدـلااذه  دـحأ  هیف  عیبی  لزنم  انمآدـق  ام  یمأو  تنأ  یبأب  هـالوم  هل  لاـقف  هرتشاـف  نهد  هعمو  دوسأ  کلبقتـسی  هنإـف  لزنملااذـه 
یلوملل دوسألا  لاقف  نمثلا  هطعأو  نهدـلا  هنم  ذـخف  لجرلا  کنود  هالومل  نیـسحلا  لاقف  دوسألابوه  اذإف  الیم  راـسف  لزنملا  نود  کـمامأ 

انمث کنم  ذخآالف  كالومانأ  هللا  لوسر  نبا  ای  لاق  ملـسف و  هوحن  راصف  هیلإ  انب  قلطنا  لاقف  یلع  نب  نیـسحلل  لاقف  نهدلااذه  تدرأ  نمل 
ینقزری نأ  هللا  عدا  نکلو 

دراد همادا  -153- تیاور -2-1- تیاور -
هحفص 227] ] 

هدجوف بهذف  ایوس  ادلو  کل  بهودـق  هللا  نإف  کلزنم  یلإ  قلطنا  لاقف  ضخمت  یتأرما  تفلخ  ینإف  تیبلا  لهأ  مکبحی  ایوس  ارکذ  ادـلو 
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هنع مرولا  بهذ  یتح  هعضوم  نم  ماق  امف  نهدلا  نم  حسم  نیسحلا ع  نإ  مث  هل  مالغلا  ةدالول  ریخلاب  هل  اعدف  نیسحلا  یلإ  داع  مث 
255- لبق زا  - تیاور -

نب نیسحلا  تعمس  لاق  ۀفیذح  نع  هدانسإب  ۀمامإلا  لئالد  باتک  یف  يربطلا  متسر  نب  ریرج  نب  دمحم  یلإ  اندانـسإب  هانیورام  کلذ  نم  و 
لاق هللا  لوسر  اذهب  كأبنأ  تلقف  یبنلا ص  ةایح  یف  کلذ  دعس و  نب  رمع  مهمدقیو  ۀیمأ  ینب  ةاغط  یلتق  یلع  نعمتجیل  هللا  لوقی و  یلع ع 

هتینونیک لبق  نئاکلاب  ملعن  انإف  یملع  هملعو  هلمع  یلمع  لاقف  کلذب  یبنلا  تربخأفال 
354-146- تیاور -2-1- تیاور -

مأ نبا  ییحی  نع  یلباکلا  دلاخ  یبأ  نع  حئارجلاو  جئارخلا  باتک  نم  يدنوارلا  هللا  ۀبه  نب  دیعس  خیشلا  یلإ  اندانـسإب  انیورام  کلذ  نم  و 
انک لاق  لیوطلا 

نأ ینترمأدـق  لام و  اـهلو  صوت  مل  ۀـعاسلا و  هذـه  تیفوت  یتدـلاو  نإ  لاـق  کـیکبیام  لاـق  یکبی  باـش  هیلإ  لـخد  ذإ  نیـسحلا ع  دـنع 
تیبلا باب  یلإ  انیهتنا  یتح  هعم  انمقف  ةرحلا  هذه  یلإ  ریـصن  یتح  انب  اوموق  نیـسحلا  لاقف  اهربخ  کملعأ  یتح  اثدـح  اهرمأ  یف  ثدـحأال 

یلإ ترظنف  دهـشتت  تسلج  یهاذإ  بحت و  اـمب  یـصوت  یتح  اـهییحی  نأ  یلاـعت  هللا  اـعدو  هللا  فرـشأف و  ةاـقلم  یهاذإـف  ةأرملا  هیف  يذـلأ 
هللا لوسر  نبا  ای  تلاقف  هللا  کمحر  یـصوأ  اهل  لاق  مث  ةدخم  یلع  سلجو  لخدـف  كرمأب  ینرمأو  يالومای  تیبلا  لخدا  تلاقو  نیـسحلا 

کیلإ هثلث  تلعجدق  اذکو و  اذک  کلملا  نم  یل 
دراد همادا  -149- تیاور -2-1- تیاور -

هحفص 228] ] 
نیفلاخملل قحالف  کل  هذخف  افلاخم  ناک  اذإ  کئایلوأو و  کیلاوم  نم  هنأ  تملع  نإ  اذه  ینبال  ناثلثلاو  کئایلوأ  نم  تئش  ثیح  هعضتل 

تناکامک ۀتیم  تداعو  اهرمأ  یلوتیو  اهیلع  یلصی  نأ  هتلأس  مث  نینمؤملا  لاومأ  یف 
213- لبق زا  - تیاور -

لصف

هدلول لاقف  توملا  نیسحلا  نب  یلع  رضح  لاق  متسر  نب  رفعج  یبأ  خیشلا  یلإ  اندانسإب  هانیورام  نیسحلا ع  نب  یلع  لئالد  یف  کلذ  نم  و 
نإ لاقف  هب  ءیجف  ءوضوب  اعد  مث  اهتدعو  یتلا  ۀلیللا  اهنإف  لاق  اذکو  اذک  لاق  رهـشلا  نم  یـضم  مکو  لاق  اذک  لاق  هذه  ۀـلیل  يأ  دـمحم  ای 
رخآ ناک  اذإ  یتح  یلـصو  أضوتف  رخآ  ءامب  ءیجو  قیرهأف  هب  رمأف  ةرأف  هیف  اذإـف  حابـصملاب  اوءاـجف  رجهیل  هنإ  موقلا  ضعب  لاـقف  ةرأـف  هیف 

ص یفوت لیللا 
410-98- تیاور -2-1- تیاور -

ریثک سانأ  هیلاوم  نم  هعمو  نافـسعب  لزن  نیـسحلا ع  نب  یلع  نإ  لاق  هعفری  يدنوارلا  هللا  ۀبه  نب  دیعـس  یلإ  اندانـسإب  هانیورام  کلذ  نم  و 
نم موق  هیف  عضوملااذه و  یف  متبرـض  فیک  هناملغل  لاق  هنم  اند  املف  عضومب  هطاطـسف  هناملغ  برـضف  ۀـنیدملاو  ۀـکم  نیب  لزنم  نافـسعو 

عمسن طاطسفلا  بناج  نم  فتاهباذإف  انهاه  نونوکی  ءالؤه  نأ  انملعام  اولاقف  مهیلع  انقیضو  مهب  انررضأدق  ۀعیـشو و  انل  ءایلوأ  مهو  نجلا 
بناجباذإ اورظنف و  کیلإ  هب  انثعبءیش  اذه  هلمتحن و  انإف  هعـضوم  نم  کطاطـسف  لوحتال  هللا  لوسر  نبا  ای  لوقی  هصخـش  يرنال  همالک و 
رـضحتساو هعم  الجر  نیـسحلا ع  نب  یلع  اعدف  هریغو  زوملا  نم  ةریثک  هکاوفو  نامرو  بطرو  بنع  نم  قابطأ  هیف  میظع و  قبط  طاطـسفلا 

انلحتراو اولکأف  سانلا 
676-76- تیاور -2-1- تیاور -

هحفص 229] ] 
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لصف

لئالدـلا باتک  یف  يریمحلارفعج  نب  هللا  دـبع  سابعلا  یبأ  خیـشلا  یلإ  اندانـسإب  هانیورام  رقابلادـمحم ع  رفعج  یبأ  لئالد  یف  کلذ  نم  و 
نم یقب  موی  تاذ  یبأ ص  لاق  لوقی  هللا ع  دـبع  ابأ  تعمـس  لاـق  روفعی  یبأ  نب  هللا  دـبع  یلإ  هدانـسإب  يرئاـضغلا  نبا  هیقفلا  خیـشلا  طـخب 

صقنال داز و  امف  کلذ  تبسحف  نینس  سمخ  یلجأ 
314-239- تیاور -2-1- تیاور -

لوسرل لاق  رفعج ع  وبأ  لاق  ریصب  یبأ  یلإ  هعفری  حئارجلاو  جئارخلا  باتک  یف  يدنوارلا  هللا  ۀبه  نب  دیعس  خیشلا  نع  هانیورام  کلذ  نم  و 
هیلإ انإو  انإ هللا  لاق  لجرلا و  یکبف  اذک  ۀعاس  یف  اذک  موی  حلاص  هل  لاقی  هل  راج  هلتق  لاق  املاس  هتکرت  لاق  كوبأ  فیک  ناسارخ  لهأ  نم 
لاق اعجو  ینبا  تفلخ  ینإ  لجرلا  لاقف  هیف  ناک  امم  هل  ریخ  یهو  ۀـنجلا  یلإ  راـص  دـقف  نکـسا  رفعج ع  وبأ  هل  لاـقف  تلعج  اـمم  نوعجار 

لجرلا هل  لاقف  ودع  انلوه  لب  ۀعیش  انل  سیلف  کنباامأ  انل  ۀعیشوه  یلع و  همسا  مالغ  هل  دلودق  هیلع و  مدقتسف  هتنبا  همع  هجوزدق  ئربدق و 
نمؤموه ۀعیش و  انلوه  ناسارخ و  لهأ  نم  لجر  لاق  اذه  نم  تلقف  ذیقووه  هدنع و  نم  لجرلا  ماقف  ودع  انل  هنإ  لاق  ۀلیح  نم  له 

662-127- تیاور -2-1- تیاور -

لصف

يربطلا ریرج  نب  دمحم  رفعج  یبأ  رفعج و  نب  هللا  دبع  سابعلا  یبأ  نیخیـشلا  یلإ  اندانـسإب  هانیورام  هللا ع  دبع  یبأ  لئالد  یف  کلذ  نم  و 
یف کل  لوقأام  دـمحم  ابأ  ای  سینخ  نب  یلعملا  رکذ  يرجف  هدـنع  تنکو  لوقی  هتعمـس  لاق  هللا ع  دـبع  یبأ  نع  ریـصب  یبأ  نع  اـمهتیاورب 

هوعدی لاق  دواد  نم  هبیصیام  يردأ  امف  تلق  یلع  نب  دواد  هنم  لانی  امبالإ  انتجرد  لانیام  یلعملا 
دراد همادا  -188- تیاور -2-1- تیاور -

هحفص 230] ] 
هلأسف هاعدو  یلعملا  دصق  ۀنیدملا  دواد  یلو  املف  لاق  نوعجار  هیلإ  انإو  انإ هللا  تلق  هبلـصیو  هقنع  برـضیف  هب  رمأیف  رادـلا  یلإ  هللا  هنعل  هیلع 

هل فرعأام  هبونیام و  هجئاوح و  یف  فلتخأ  لجر  انأ  اـمنإو  ادـحأ  هباحـصأ  نم  فرعأاـم  لاـقف  دـمحم  نب  رفعج  باحـصأ  هل  یمـسی  نأ 
زع و هللا  یندعـسیل  ینتلتق  نئلو  یمدق  مهنع  تعفرام  یمدق  تحت  اوناکول  هللا  ینددـهت و  لتقلابأ  لاق  کتلتق  ینتمتک  نإ  هل  لاقف  اباحـصأ 

الیلقال اریثک و  رداغی  مل  هللا ع  دبع  وبأ  لاق  امک  رمألا  ناکف  کیقشیو  لج 
477- لبق زا  - تیاور -

ذإ هللا ع  دبع  یبأ  عم  یـشمأ  تنک  لاق  رمع  نب  لضفملا  یلإ  هعفری  يدنوارلا  هللا  ۀبه  نب  دیعـس  خیـشلا  یلإ  اندانـسإب  هانیورام  کلذ  نم  و 
تتامدـق ةرقبلا و  هذـه  نم  شیعن  یتایبصو  انأ  تلاـقف  کـنأشام  لاـقف  ناـیکبت  اـهتیبص  عم  یهو  ۀـتیم  ةرقب  امهیدـیأ  نیب  نیتأرماـب  اـنررم 
اهـضکرو ءاعدـب  اعد  مث  کلذ  تدرأام  الک  لاق  یتبیـصم  عم  ینم  رخـستو  تلاقف أ  کـل  هللا  اـهییحی  نأ  نیبحتفأ  لاـق  يرمأ  یف  تریحتف 

هفرعت ملف  سانلا  عمج  نیب  قداصلا ع  لخدـف  ۀـبعکلا  برو  میرم  نبا  یـسیع  ةأرملا  تلاقف  ۀـیوس  ۀعرـسم  ۀـکربلا  تماقفاهب  حاصو  هلجرب 
ینمب ناک  هنأ  يورو  ةأرملا 

540-102- تیاور -2-1- تیاور -

لصف
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لئالدلا باتک  یف  يریمحلارفعج  نب  هللا  دبع  سابعلا  یبأ  خیشلا  یلإ  اندانسإب  انیورام  مظاکلا ع  یسوم  نسحلا  یبأ  لئالد  یف  کلذ  نم  و 
تنک  لاق  ةزمح  یبأ  نب  یلع  یلإ  هعفری 

سلج مث  هیلع  ملسف  بدنج  هل  لاقی  يرلا  لهأ  نم  لجر  هاتأ  ذإ  اسلاج  یسوم  نسحلا  یبأ  دنع 
دراد همادا  -172- تیاور -2-1- تیاور -

هحفص 231] ] 
کیخأ یف  كرجأ  هللا  مظع  بدـنجای  لاق  مالـسلا  كؤرقیوه  یح و  لاق  كوخأ  لعفام  بدـنجای  لاقف  لاؤسلا  نسحأف  نسحلا  ابأ  لأسو 

نکیل اهل  لاق  الام و  هتأرما  یلإ  عفدو  نیمویب  کیلإ  هباتکدـعب  تام  هللا  هنإف و  لاق  ۀمالـسلاب  سمألا  ۀـلیل  ۀـفوکلا  نم  هباتک  هللا  درو و  لاقف 
کـسفن یف  اهعمطأو  اهب  فطلتف  اهتیتأ  تنأ  اذإف  هیف  نوکت  يذلأ  تیبلا  یف  ضرألا  هتعدوأف  هیلإ  هیعفداف  یخأ  مدقاذإف  كدـنع  لاملااذـه 

هللا قدص و  لاقف  ناک  امع  هتلأسف  نسحلا ع  وبأ  دقفام  دـعب  ابدـنج  تیقلف  لاق  الیمج  الجر  بدـنج  ناک  یلع و  لاق  کیلإ  هعفدتـس  اهنإف 
لاملا یف  باتکلا و ال  یف  صقنام ال  دازام و  يدیس 

572- لبق زا  - تیاور -
رفعج نب  دـمحم  یکتـشا  لاق  یـسوم ع  نسحلا  یبأ  یلإ  هدانـسإب  يربطلا  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  یبأ  یلإ  اندانـسإب  هانیورام  کـلذ  نم  و 

همع  قاحسإو  ۀیحان  دعقف  نسحلا ع  وبأ  لخدو  هدنع  نیعمتجم  انکف  توملا  هیلع  فیخ  یتح 
مث توملا  یف  وه  کیخأ و  یلع  تلخد  نولوقی  کلهأو  کتوخإ  کمولی  كادف  تلعج  تلق  هتعبتف و  ماق  مث  الیلق  دعقف  یکبی  هسأردنع 

دمحم هیلع  یکبو  تامف  قاحسإ  یکتشاو  دمحم  أربفاذه  هیلع  یکبی  مث  تومیس  سلاجلااذه  تیأرأ  یخأ  أربی  لاقف  تجرخ 
449-109- تیاور -2-1- تیاور -

لصف

هللا دبع  نب  دبعم  یلإ  هدانسإب  هعفری  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  رفعج  یبأ  خیـشلا  یلإ  اندانـسإب  هانیورام  اضرلا ع  یلع  لئالد  یف  کلذ  نم  و 
لاق کنع  هثدحأو  ءیشب  تبثأ  تئش  ولف  کبئاجع  یف  کیف و  ضوخلا  رثکدق  هل  تلقف  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  یلع  تلخد  لاق  یماشلا 

ءاشتام و 
دراد همادا  -149- تیاور -2-1- تیاور -

هحفص 232] ] 
مایأ ةرـشع  يدنع  اماقأو  تیبلا  یف  نایح  هللا  امهاذإ و  تفرـصناف و  امهتییحأ  دـقف  کلزنم  یلإ  فرـصنا  لاقف  یمأو  یبأ  یل  ییحت  هل  تلق 

هیلإ یلاعت  هللا  امهضبق  مث 
162- لبق زا  - تیاور -

ناتیراج يدـنع  ناک  لاـق  عیزب  نب  رمع  یلإ  هدانـسإب  يریمحلارفعج  نب  هللا  دـبع  ساـبعلا  یبأ  خیـشلا  یلإ  اندانـسإب  هاـنیورام  کـلذ  نم  و 
باتکب ینأدـتباو  هللا  ءاش  نإ  لعفأ  عقوف  نیرکذ  امهینطب  یف  ام  لعجی  نأ  هللا  وعدـی  نأ  هلأسأو  کلذ  هملعأ  اضرلا ع  یلإ  تبتکف  ناـتلماح 

هریداقماهیف یـضق  یلاعت  هللا  دـیب  رومألا  هتمحرب  ةرخآلاو  ایندـلا  یف  ۀـیفاع  نسحأ  كایإو  هللا  انافاع  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هتخـسن  درفم 
لاق ام  یلع  ۀیراجو  مالغ  یل  دلوف  لاق  هللا  ۀکرب  یلع  ۀمطاف  ۀیراجلاو  ادمحم  مالغلا  مسف  هللا  ءاش  نإ  ۀیراجو  مالغ  کل  دلوی  بحیام  یلع 

537-114- تیاور -2-1- تیاور -

لصف
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لاق دیعس  نب  میهاربا  یلإ  هدانسإب  يربطلا  ریرج  نب  دمحم  رفعج  یبأ  خیـشلا  یلإ  اندانـسإب  هانیورام  داوجلادمحم ع  لئالد  یف  کلذ  نم  و 
اسلاج تنک 

ملف اهبحاص  عم  تفرـصناو  هتنذأتـساف  ةرغ  ههجو  یف  ۀیـصانلا  ضیبأ  اولف  ۀلیللا  دلت  هذه  لاقف  سرف  انب  رم  ذإ  داوجلا ع  یلع  نب  دمحم  دـنع 
یف یتلا  نأ  کل و  تلق  امیف  تککـشدق  کنأک  دیعـس  نبا  اـی  لاـقف  هیلإ  تدـعف  فصواـمک ع  اولف  تدـلو  یتح  لـیللا  یلإ  هثدـحأ  لزأ 

روعأ ناک  ادمحم و  هللا  تدلوف و  یلبح  یتیراج  تناکو  روعأ  انبا  دلتس  کلزنم 
469-135- تیاور -2-1- تیاور -

ۀیطع نب  حلاص  یلإ  هدانسإب  لئالدلا  باتک  یف  يریمحلارفعج  نب  هللا  دبع  سابعلا  یبأ  خیشلا  یلإ  اندانسإب  هانیورام  کلذ  نم  و 
2-1- تیاور -
هحفص 233] ] 

تلق انبا  اهنم  قزرت  ۀـیراج  يرتشت  یتح  مرحلا  نم  جرختال  کنإامأ  لاـقف ع  ةدـحولا  داوجلا  ینعیرفعج  یبأ  یلإ  توکـشف  تججح  لاـق 
قوسلا یف  نکف  بهذا  لاق  تضرع  دـقف  كادـف  تلعج  تلق  ینملعأف  تضرعاذإف  ضرتعا  معن  لاـق  یلع  ریـشت  نأ  يوهأ  كادـف  تلعج 
ةریـصق اهنأ  یلع  اهرتشاف  کتبجعأ  نإف  اهتیأردق  لاقف  هعم  ترـصف  یـضم  مث  یفاو  یتح  هرظتنأ  ساخن  ناکد  یلإ  ترـصف  کیفاوأ  یتح 

ضرماهب سیل  ۀمومحم و  ۀیراجلا  لاقف  اهبحاص  یلإ  ترـص  دغلا  نم  ناک  املف  کل  تلق  دق  لاق  اهب  عنـصأ  امف  كادـف  تلعج  تلق  رمعلا 
یلإ ترـصف  هرظتنأ  نأ  ینرمأف  هتملعأو  تضرتعاف  ضرتعا  لاقف  ربخلا  هتربخأو  هتیتأف ع  مویلا  اهتنفددق  لاقف  هتلأسو  دـغلا  نم  هیلإ  تدـعو 

ادمحم یل  تدلوف  اهیلع  تعقوف  ترهط  یتح  اهیلع  تربصو  اهتیرتشاف  اهتیأر  دقف  اهرتشا  لاقف  هیلإ  ترـصف  انب  رمو  بکرف  ساخنلا  ناکد 
ینبا

754-8- تیاور -

لصف

وبأ ینثدـح  لاق  هدانـسإب  يربطلا  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  یبأ  خیـشلا  یلإ  اندانـسإب  انیور  امم  يداهلا ع  یلع  انالوم  لئالد  یف  کـلذ  نم  و 
یصحلا بردب  يأر  نم  رسب  تنک  لاق  یبأ  ینثدح  لاق  ۀئام  ثالثو  نیثالثو  نامث  ۀنس  يأر  نم  رسب  بتاکلا  لیعامسإ  نب  دمحم  نسحلا 

يرتأ لاـق  نأ  یلإ  ثیدـحلا  یـضفأو  ینریاـسف  اـغب  نب  یـسوم  راد  نـم  فرـصنموه  عوشیتـخب و  ذـیملت  ینارـصنلا  بیبـطلا  دادزی  تـیأرف 
اضرلا یلع  نب  دمحم  نب  یلع  ینعی  يولعلا  يزاجحلا  لاق  نم  تلق  هبحاص  نم  يردتأ  رادجلااذه 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 234] ] 

عمـست نل  ۀـبوجعأب  هنع  كربخأ  لاق  كاذ  فیکو  تلق  وهف  بیغلا  ملعی  قولخم  ناـک  نإ  لاـق  هنأـشام  تلق و  هراد  اـنف  یف  ریـسن  اـنکو  ع 
ۀشیعم یل  بیرغ و  لجر  ینإف  ادبأ  ثیدحلا  اذهب  ثدحتال  نأ  عارو  لیفک  کیلع  هللا  یل  نکلو  سانلا  نم  كریغال  ادبأ و  اهلثمب 

سابعلا ینب  نع  ینعی  مهنع  رمألااذه  جرخیف  هیلإ  سانلا  هوجو  فرصنت  الئل  هنم  اقرف  زاجحلا  نم  همدقتسا  ۀفیلخلا  نأ  ینغلبو  ناطلـسلادنع 
معن لاق  ءالؤه  نم  هب  ثدـحت  امم  دـحأ  کمهتیال  ینارـصن  لجر  تنأ  امنإ  سأب  کلذ  یف  کیلع  سیل  ینثدـحف و  کلذ  یلع  کل  تلق 

یسفن ال یف  تلق  هل و  اماظعإ  تفقو  هب  ترصب  املف  نوللا  دوسأوه  دوس و  بایث  هیلع  مهدأ و  سرف  یلع  وه  مایأ و  ذنم  هتیقل  ینأ  کملعأ 
رظنلا و دحأو  یلإ  رظن  یلإ  غلب  املف  داوس  یف  داوس  دوسأ  لجر  ءادوس و  ۀبادو  دوس  بایث  سانلا  نم  دـحاول  یمف  نم  تجرخام  حیـسملاو 
هل تلقف  اباوج  رحأ  ملف  يدـی  یف  طقـس  لاق  هل  تلق  امف  هل  تلقف  هللا  همحر  یبأ  لاق  داوس  یف  داوس  نم  كانیع  يرت  امم  دوسأ  کبلق  لاق 
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هلإال نأ  دهـشأ  انأف  هدادوسادعب  ضیبادق  یبلق  نإ  لاقف  هدنع  ترـضحف  یلإ  ثعب  دادزی  لتعا  املف  یبأ  لاق  ملعأ  هللا  لاق  کبلق  ضیبا  امفأ 
کلذ هضرم  یف  تام  مث  مظعألا  هسوماـنو  هقلخ  یلع  هللا  ۀـجحدمحم  نب  یلع  نأ  هللا و  لوسر  ادـمحم  نأ  هل و  کیرـشال  هدـحو  هللا  ـالإ 

لاق حئارجلاو  جئارخلا  باتک  یف  يدنوارلا  هللا  ۀبه  نب  دیعس  خیشلا  یلإ  اندانـسإب  هانیورام  کلذ  نم  و  هللا .  همحر  هیلع  ةالـصلا  ترـضحف 
ینارصن اهل  بتاک  ۀعیبر  رایدب  ناک  لاق  یلصوملا  روصنم  یبأ  نب  هللا  ۀبه  نإ 

دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -
هحفص 235] ] 

لزنو  انافاوف  ۀقادص  يدلاو  نیب  هنیب و  تناکو  بوقعی  نب  فسوی  یمسی  یلوترفک  لهأ  نم  ناک  و 
هللا نم  یسفن  تیرتشا  ینأالإ  ینم  داریام  يردأال  لکوتملا و  ةرـضح  یلإ  تیعددق  لاق  تقولااذه  یف  تمدق  کنأشام  هل  لاقف  يدلاودنع 

فرصناو لکوتملا  ةرـضح  یلإ  جرخ  مث  اذه  ای  تقفودق  يدلاو  هل  لاقف  یعم  یهو  اضرلا  نب  دمحم  نب  یلع  یلإ  اهتلمحدق  رانید و  ۀئامب 
راد یف  تلزنو  طق  اهتلخد  تنکام  يأر و  نم  رـس  یلإ  ترـص  لاق  کثیدـح  ینثدـح  يدـلاو  هل  لاقف  ارـشبتسم  احرف  لئالق  مایأدـعب  اـنیلإ 
نم هعنم  لکوتملا  نأ  تفرعف  یمودـق  دـحأ  فرعی  نأ  لبقو  لکوتملا  باب  یلإ  يریـصم  لبق  اضرلا  نبا  یلإ  ۀـئاملا  لصوأ  نأ  بجی  تلقف 

هرذاحأام یلع  ةدایز  نوکتف  یب  رذـنی  نأ  نمآال  اضرلا  نبا  راد  نع  لأسی  ینارـصن  لجر  عنـصأ  فیک  تلقف  هرادـل  مزـالم  هنأ  بوکرلا و 
لأسأ نأ  ریغ  نم  هراد  یلع  فقأ  یلعلف  دارأ  ثیح  هعنمأال  دـلبلا و  یف  جرخأو  يرامح  بکرأ  نأ  یبلق  یف  عقوف  کلذ  یف  ۀـعاس  ترکفف 

یمالغل تلقف  لزی  ملف  لوزی  نأ  هب  تدـهجف  لحم  یف  یب  رامحلا  فقوف  ترـسو  تبکرو  یمک  یف  اهتلعجو  ةذـغاک  یف  ریناندـلا  تلمحف 
تلق بوقعی  نب  فسوی  تنأ  لاق  جرخدق و  دوسأ  مداخاذإ  ۀعنقم و  هللا  ۀلالد و  ربکأ  هللا  تلقف  اضرلا  نبا  راد  هل  لیقف  رادلا  هذـه  نمل  لس 

دلبلااذه یف  سیل  یبأ و  مساو  یمسا  مداخلااذه  فرع  نیأ  نم  يرخأ  ۀلالد  هذه  تلقف و  لخدو  زیلهدلا  یف  تدعقف  تلزنف  لزنا  لاق  معن 
ۀئاملا لاقف  مداخلا  جرخ  مث  طق  هتلخدام  ینفرعی و  نم 

1293- لبق زا  - تیاور -
هحفص 236] ] 

یف وه  هیلإ و  تلخدـف  لخدا  لاقف  یلإ  مداخلا  عجر  مث  ۀـثلاث  ۀـلالد  هذـه  تلق  اهایإ و  هتلوانف  اـهتاه  کـمک  یف  ةذـغاکلا  یف  یتلا  راـنید 
نکلو ملـستال  کنإامأ  تاهیه  لاقف  یفتکا  نمل  ۀیافک  هیف  ام  ناهربلا  نم  نابدـق  يالومای  تلقف  کل  نابام  فسویای  لاقف  هدـحو  هسلجم 

تیفاوامل ضما  کلاثمأ  عفنتل  اهنإ  هللا  اوبذک و  کلاثمأ  عفنتال  انتیالو  نأ  نومعزی  اماوقأ  نإ  فسویای  انتعیش  نم  وه  نالف و  كدلو  ملسی 
نـسح ملـسموه  اذه و  دعب  هنبا  تیقلف  هللا  ۀبه  لاق  تفرـصناو  تدرأ  املک  تلنف  لکوتملا  باب  یلإ  تیـضمف  لاق  بحتام  يرتس  کنإف  هل 

ص يالوم ةراشبانأ  لوقی  ناک  هیبأ و  تومدعب  ملسأ  هنأ  ۀینارصنلا و  یلع  تام  هابأ  نأ  ینربخأو  عیشتلا 
622-1- تیاور -

لصف

خیـشوه يربکعلتلا و  یـسوم  نب  نوراه  نب  دمحم  هثدح  نم  طخ  نم  تلقنو  تیورام  يرکـسعلا ع  نسحلا  انالوم  لئالد  یف  کلذ  نم  و 
عباسلا ۀعمجلا  موی  یف  يربکعلتلا  یـسوم  نب  نوراه  نب  دمحم  یبأ  نب  دمحم  نیـسحلا  وبأ  انثدح  هظفلاذه  ام  لاق  هیلع  هللا  ناوضر  دیفملا 

عم هللا  همحر  يدلاو  ینذفنأ  لاق  هبحاص  یلع  هللا  تاولـص  ۀقیتعلاب  خرکلا  یف  فورعملا  دهـشملاب  ۀئامعبرأو  رـشع  ۀنـس  مرحملا  نم  رـشع 
هیلإ انلصوف  ص  يرکسعلا یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبأ  انالوم  ثیدح  نم  هیبأ  نع  يورام  هنم  عمسأل  ینارـصنلا  دعاص  یلإ  هباحـصأ  ضعب 
لجأل يأر  نم  رس  یلإ  ةرصبلا  نم  هلهأ  نم  ۀعامجو  هتوخإو  وه  جرخ  هنأ  یبأ  ینثدح  لاق  یناندأف و  يدصق  هتملعأف  امظعم  الجر  تیأرف 

انأف لماعلا  نم  ۀمالظ 
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دراد همادا  -354- تیاور -165-1- تیاور -
هحفص 237] ] 

يذلأ لجرلا  اذه  یسفن  یف  تلقف  ناسلیط  هفتک  یلع  ۀشاش و  هسأر  یلع  ۀلغب و  یلع  دمحم  یبأ  انالومب  ذإ  مایألا  ضعب  یف  يأر  نم  رـسب 
لوحیلف نکلو  قافتااذه  تلقف  لعفف  اهرخؤم  یلإ  ۀشاشلا  مدقم  لوحیلفاذـه  یلع  رمألا  ناک  نإف  بیغلا  ملعی  هنأ  نیملـسملا  ضعب  یعدـی 

تنأ امع ال  کناتیح  لکأب  لغتشتال  مل  تباثای  لاق  یلإ و  لصوف  ریـسیوه  کلذ و  لعفف  نمیألا  یلإ  رـسیألاو  رـسیألا  یلإ  نمیألا  هناسلیط 
کمسلا لکأن  انکو  لاق  هیلإ  هنم و ال 

430- لبق زا  - تیاور -
. دمتعملل اریزو  ناک  دعاص و  ملسأو  هانیورو  هانیأرامک  هانلقن  هثیدح  ظفلاذه 

نب قاحـسإ  نع  ینیلکلا  یلإ  هدانـسإب  لئالدلا  باتک  یف  يریمحلارفعج  نب  هللا  دبع  سابعلا  یبأ  خیـشلا  یلإ  اندانـسإب  انیورام  کلذ  نم  و 
باوجلا دروف  اهنطب  یف  ام  یمـسی  نأ  هلأسأ  لماح  یتیراجو  دمحم ع  یبأ  یلإ  تبتک  لاق  ملـسم  یبأ  نب  رمع  یلع  وبأ  ینثدح  لاق  دمحم 

اذـهب رتشا  لاق  فارـصلا و  نانـس  نب  دـمحم  دـی  یلع  ارانید  نیـسمخب  یلإ  ثعبف  اهتدالو  نم  رهـشدعب  تتاـم  مث  بنیز  اهمـسف  ترهظاذإ 
ۀیراج

387-182- تیاور -2-1- تیاور -
هب ثدـحام  اهنمو  لاقف  هتازجعم ع  ضعب  یف  روکذـملا  هباتک  یف  يدـنوارلا  هللا  ۀـبه  نب  دیعـس  خیـشلا  یلإ  اندانـسإب  هانیورام  کـلذ  نم  و 
هیلإ ثعبف  ینمظعی  ناک  لکوتملا و  بیبط  عوشیتخب  ذیملت  تنک  لاق  فینو  ۀنس  ۀئام  هیلع  یتأدق  ادبعرم و  هل  لاقی  يرلاب  ببطتم  ینارـصن 

رـصف هدصفی  نم  اضرلا  نبا  ینم  بلط  لاق  ینراتخاف و  دصفیل  هدـنع  هباحـصأ  صخأب  هیلإ  ثعبی  نأ  اضرلا  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا 
هیلع ضرتعت  نأ  رذحاف  ءامسلا  تحتوه  نمماذه  انموی  یف  ملعأوه  هیلإ و 

هحفص 238] ] 
یناعدف يدنع  ادومحم  هب  تلخد  يذلأ  تقولا  ناک  لاق و  کبلطأ  نأ  یلإ  اهب  نک  لاقف  ةرجح  یلإ  یب  رمأف  هیلإ  تیـضمف  هب  كرمأی  امیف 

هدـی دـشو  تعطقف  عطقا  لاق  مث  تشطلا  ألم  یتح  جرخی  مدـلا  لزی  ملف  لحکألا  تدـصفو  اـمیظع  اتـشط  رـضحأو  هل  دومحمریغ  تقو  یف 
نبللا لثم  هدی  نم  جرخف  تحرسف  حرس  لاق  تشطلا و  کلذ  رضحأو  یناعد  سمشلا  تعلطو  تحبصأ  املف  اهیف  تبف  ةرجحلا  یلإ  یندرو 

تذخأف و فرصناو  رذعاو  ذخ  لاق  ارانید و  نیسمخو  بایث  تخت  یل  مدقو  هدی  دشو  تعطقف  عطقا  لاق  مث  تشطلا  ألتما  نأ  یلإ  بیلحلا 
تعمجأ لاقف  ۀـصقلاب  هتربخأو  عوشیتخب  یلإ  ترـصف  لوقاعلا  ریدـب  کبحـصی  نم  ۀبحـص  نسحأ  معن  لاـق  ۀـمدخب  يدیـس  ینرمأـی  تلق 

نم بجعأو  ابجع  ناکل  ءام  نیع  نم  جرخول  تیکح  يذلأ  اذه  نانمأ و  ۀعـست  مدلا  نم  ناسنإلا  ندب  یف  نوکی  ام  رثکأ  نأ  یلع  ءامکحلا 
مویلا قبی  مل  لاق  مث  دجی  ملف  ملاعلا  یف  ارکذ  ۀصقلا  هذهل  دـجی  نأ  یلع  بتکلا  أرقی  اهیلایلب  مایأ  ۀـثالث  ثکم  مث  ۀـعاس  رکفو  نبللا  کلذ 

یلع فرـشأف  هتیدانو  هیلإ  هب  تجرخف  هیناطعأف  يرجام  هیف  رکذـی  اـباتک  هیلإ  بتکو  لوقاـعلا  ریدـب  بهار  نم  بطلاـب  ملعأ  ۀینارـصنلا  یف 
تنأ لاقف  هتعاس  نم  لزنو  هأرقف  هیلإ  هعفرو  هیف  باتکلا  تلعجف  ـالیبنز  یلإ  یخرأـف  معن  تلق  هباـتک  کـعم  لاـق  عوشیتخب  بحاـص  تلقف 

راد دـیرت  نیأ  تلق  هثلث و  لیللا  نم  یقبدـق  يأر و  نم  رـس  انیفاوف  انرـسو  الغب  بکرف  هیتآسانأ  کل و  یبوط  لاق  معن  تلق  لجرلا  تدـصف 
هباب یلإ  انرصف  لجرلا  راد  لب  لاق  لجرلا  راد  مأ  ذاتسألا 

هحفص 239] ] 
مداخلا یل  لاق  مث  لزنا  لاق  كادـف  تلعجانأ  لاق  لوقاعلا  رید  بهار  امکیأ  لاقف  دوسأ  مالغ  انیلإ  جرخو  باـبلا  حـتفف  لوـألا  ناذـألا  لـبق 

ملـسأو و ءاضیب  ابایث  سبلو  ۀـینابهرلا  بایث  یمردـق  بهارلا و  یلإ  جرخ  مث  راهنلا  عفتراو  انحبـصأ  نأ  یلإ  تمقأف  الخدو  نیلغبلا  ظـفتحا 
لاق کنید  نع  کلازأ  يذـلأ  ام  هل  لاـق  هیلإ و  ودـعی  رداـب  هآر  اـملف  عوشیتخب  باـب  یلإ  انرـصف  كذاتـسأ  راد  یلإ  نـآلا  ینذـخ  یل  لاـق 
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تام نأ  یلإ  هتمدخ  مزلو  هیلإ  فرصنا  مث  هنیهاربو  هتایآ  یف  هریظنوأ  حیسملا  تدجو 

لصف

لاق ینیلکلا  نع  حئارجلاو  جئارخلا  باتک  یف  يدنوارلا  هللا  ۀبه  نب  دیعـس  خیـشلا  یلإ  اندانـسإب  هانیورام  يدهملا ع  لئالد  یف  کلذ  نم  و 
رهظلءیـش ناـک  ول  یـسفن  یف  تلق  دـمحم ع و  یبأ  یـضمدعب  بلطلا  یف  تجرخ  لاـق  نیحلاـصلا  دـحأ  ناـک  يرـصملا و  ملعألاانثدـح 
ءاجرلاوبأ لاق  هب  متنمآف  هللا ص  لوسر  متیأر  له  رصم  لهأل  لق  زیزعلادبع  نب  رصنای  لوقی  اصخش  رأ  مل  اتوص و  تعمسف  نینس  ثالثدعب 

مل توصلا  تعمـس  املف  اهب  تأشنف  رـصم  یلإ  یلفونلا  هللا  دـبع  وبأ  ینلمحف  نئادـملاب  تدـلو  ینأ  کـلذ  هبردـبع و  یبأ  مسا  نأ  ملعأ  مل 
یلإ هـعفری  دانــسإب  يربــطلا  ریرج  نـب  دــمحم  رفعج  یبأ  خیــشلا  یلإ  اندانــسإب  هاــنیورام  کــلذ  نـم  و  تـجرخو .  ءیــش  یلع  لوـعأ 

ۀنـسب یلع ع  نب  نسحلا  دمحم  یبأ  یـضمدعب  کلذ  جحلا و  دیرأ  رونیدلا  یلإ  لیبدرأ  نم  تفرـصنا  لاق  راتـسأب  بقلملا  يرونیدلادمحأ 
رشبتساف ةریح  یف  سانلا  ناک  نیتنسوأ و 

دراد همادا  -183- تیاور -2-1- تیاور -
هحفص 240] ] 

کعم اهلمحت  نأ  جاتحن  نحنو  یلاوملا  لام  نم  رانید  فلأ  رـشع  ۀتـس  اندنع  عمتجا  اولاقو  يدـنع  ۀعیـشلا  عمتجاو  یتافاومب  رونیدـلا  لهأ 
لاملااذـه لمحل  كاـنرتخا  اـنإ  اولاـقف  تقولااذـه  یف  باـبلا  يردـیال  ةریح و  ماـیأ  هذـه  موقاـی  تلقف  هیلإ  اهمیلـست  بجی  نمل  اهملـستو 

ناک نیـسمرق  تیفاو  املف  تجرخو  لاملا  کلذ  یلإ  اولمحف  ۀجحبالإ  كدـی  نم  هجرختال  نأ  یلع  لمعاف  کمرکو  کتقث  نم  فرعنامل 
ناولأ بایث  توختو  سیک  یف  رانید  فلأ  یناـطعأ  مث  رـشبتسا  ینآر  اـملف  املـسم  هیلإ  تفرـصنافاهب  اـمیقم  نسحلا  نب  نسحلا  نب  دـمحأ 
تدرو املف  بایثلا  نم  اهیف  امب  توختلاو  لاملا  تضبقف  ۀجحبالإ  كدی  نم  هجرختال  کعماذه و  لمحا  لاق  مث  اهیف  ام  فرعأ  مل  ۀمکعم 

قاحـسإب فرعی  رخآو  ۀـباینلاب  یعدـی  یناطقابلاب  فرعی  الجر  انهاه  نإ  لیقف  ۀـباینلاب  هیلإ  ریـشأ  نمع  ثحبلاریغ  ۀـمه  یل  نکت  مل  دادـغب 
هل ابیهم  اخیـش  هتدجوف  هیلإ  ترـصو  یناطقابلاب  تأدبف  ۀباینلاب  اضیأ  یعدـی  يرمعلارفعج  یبأب  یعدـی  رخآو  ۀـباینلاب  اضیأ  یعدـی  رمحألا 

دوعقلا تلطأف  ربو  رـسو  برقو  بحرف  هیلع  تملـسو  هیلإ  تلخدـف  نورظانتیف  سانلا  هیلإ  عمتجتو  ریثک  ناملغو  یبرع  سرفو  ةرهاـظ  ةورم 
هلمحا لاقف  هملسأ  نأ  یلإ  جاتحأ  لاملا  نم  ءیـش  یعمو  تیفاو  رونیدلا  نم  لجر  ینأ  هتفرعف  یتبرإ  نع  ینلأسف  سانلا  رثکأ  جرخ  نأ  یلإ 
رمحألا قاحسإ  یلإ  ترـصف  تأی  ملف  ثلاثلا  مویلا  یف  تدعو  ۀجحب  تأی  ملف  دغلا  نم  هیلإ  تدعف  دغ  یف  یلإ  دوعت  لاق  ۀجح  دیرأ  تلقف 

هدنع عمتجیو  رثکأ  هناملغو  يرسأ  هتورمو  هسابلو  هسرفو  یناطقابلا  لزنم  نم  ربکأ  هلزنم  افیظن  اباش  هتدجوف 
دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -

هحفص 241] ] 
عمتجی  امم  رثکأ 

یندـعوو یناطقابلل  تلق  امک  هل  تلقف  یتجاـح  نع  ینلأـسف  ساـنلا  فخ  نأ  یلإ  تربصف  برقو  بحرف  تملـسو  تلخدـف  یناطقابلادـنع 
یف دبل  یلع  دعاق  ءاضیب  ۀقطنم  هیلع  اعضاوتم  اخیش  هتدجوف  يرمعلارفعج  یبأ  یلإ  ترـصف  ۀجحب  تأی  ملف  مایأ  ۀینامث  هیلإ  تدعف  ۀجحلاب 

یتجاح نع  ینلأس  مث  ینم  طسبو  یناندأو  مالـسلا  درف  تملـسف  هریغل  هتدـجوام  شرفلاو  ةءورملا  نم  هل  ـال  ناـملغ و  هل  سیل  ریغـص  تیب 
يأر نم  رـس  یلإ  جرخت  هیلإ  لـصی  نأ  بجی  نم  یلإ  ءیـشلااذه  لـصی  نأ  تببحأ  نإ  لاـقف  ـالام  تلمحو  لـبجلا  نم  تیفاو  ینأ  هـتفرعف 

راد یلإ  ترـصو  يأر  نم  رـس  یلإ  تجرخف  دیرتام  كانه  دـجت  کنإف  ةرماع  اضرلا ع  نبا  راد  تناکو  لیکولا  نالف  نب  نالف  نع  لأستو 
ۀعاسدـعب جرخف  هجورخ  رظتنأ  بابلا  یلع  تدـعقف  افنآ  جرخی  هنأ  رادـلاب و  لغتـشم  هنأ  باوبلا  رکذـف  لیکولا  نع  تلأـسو  اـضرلا ع  نبا 

لبجلا ۀـیحان  نم  لاملا  نم  ائیـش  تلمح  ینأ  هتفرعف  هل  تدروام  یلاح و  نع  ینلأسو  هل  ناـک  تیب  یلإ  يدـیب  ذـخأف  هیلع  تملـسو  تمقف 
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لمحأ ینإف  ۀعاس  یلوألا  ةالـصلا  نیب  اننیبو و  بعت  کنإف  حرتساو  اذهب  دغت  لاق  اماعط و  یلإ  مدق  مث  معن  لاقف  ۀجحب  هملـسأ  نأ  جاتحأو 
لجرلا تیب  یلإ  تفرـصناو  ترزو  تلـستغاف  ۀعرـشملا  یلإ  تبهذو  تیلـصو  تمق  ةالـصلا  تقو  ناک  املف  تمنو  تلکأف  دـیرتام  کیلإ 

ۀتـس لمحدـق  يرونیدـلادمحأ و  نب  دـمحم  یفاو  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هیف  جرد  هعمو  ینءاجف  هعبر  لـیللا  نم  یـضم  نأ  یلإ  تثکمو 
اهیف نالف و  نب  نالف  ةرصاهیف  ةرص  اذکو  اذک  یف  رانید  فلأ  رشع 

1327- لبق زا  - تیاور -
هحفص 242] ] 

ارانید رشع  ۀتـس  عارزلا  نالف  نب  نالف  ةرـصاهیف  اهلک و  ررـصلا  ددع  نأ  یلإ  رانید  اذکو  اذکاهیف  نالف و  نب  نالف  ةرـصو  رانید  اذکو  اذک 
یلع یتأ  یتح  اهیلع  اهبحاص  رکذو  ةرص  ةرص  رکذ  أرقأ  تلز  امف  ینم  اذهب  ملعأ  يدیـس  نأ  یـسفن  یف  تلق  ناطیـشلا و  یل  سوسوف  لاق 
اتخت اذکو  اذکو  رانید  فلأ  هیف  اسیک  فارصلا  یخأ  ینارداملا  نسحلا  نب  دمحأ  نم  نیـسمرق  نم  لمحدق  کلذ و  دعب  رکذو  ةرـص  رخآ 

ام یلع  هترکشو  هللا  تدمحف  لاق  اهرخآ  نع  اهباحـصأ  یلإ  اهبـسنو  بایثلا  ناولأ  فصو  یتح  اذک  هنول  بوثو  اذک  هنول  بوث  بایثلا  نم 
دادـغب یلإ  تفرـصناف  لاق  يرمعلارفعج  وبأ  كرمأی  ثیح  یلإ  تلمحاـم  عیمج  میلـستب  ینرمأ  مث  یبلق  نع  کـشلا  لازأ  اـمم  یلع  هب  نم 

یلب يدیـسای  تلق  جرخت  مل  یل أ  لاق  رفعج  وبأ  یب  رـصب  املف  مایأ  ۀـثالث  یف  یفارـصناو  یجورخ  ناـک  يرمعلارفعج و  یبأ  یلإ  ترـصو 
رکذ هیف  یعم  ناک  يذلأ  جردلا  لثم  جرد  اهعمو  رمألا ع  بحاص  نم  هیلإ  ۀعقر  تدرو  ذإرفعج  ابأ  ثدحأ  انأف  يأر  نم  رس  نم  تفرصناو 

لمحا یل  لاق  هبایثرفعج و  وبأ  سبلف  یمقلا  ناطقلارفعج  نب  دمحأ  نب  دـمحم  رفعج  یبأ  یلإ  کلذ  عیمج  ملـسی  نأ  هرمأو  بایثلاو  لاملا 
املف جـحلا  یلإ  تجرخو  هیلإ  اهتملـسو  ناطقلا  لزنم  یلإ  باـیثلاو  لاـملا  تلمحف  ناـطقلارفعج  نب  دـمحأ  نب  دـمحم  لزنم  یلإ  کـعمام 

مـساب ةرـصلا  رکذ  عمـس  املف  موقلا  یلع  هتأرقو  ص  انالوم لیکو  هیناطعأ  يذلأ  جردلا  تجرخأف  سانلا  يدنع  عمتجا  رونیدلا  یلإ  تعجر 
امل قافأ و  یتح  هللعن  انلزام  هیلع و  ایشغم  طقس  اهبحاص  عارزلا 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 243] ] 

یلإ اهعفد  ةرـصلا  هذه  ۀجح  نم  ولختال  ضرألا  نأ  تملع  نآلا  ۀیادهلاب  انیلع  نم  يذلأ  دـمحلا هللا  لاق  لج و  زع و  ارکـش هللا  دجـس  قافأ 
جردلا هیلع  تأرقو  ربخلا  هتفرعو  ینارداملا  نسحلا  ابأ  تیقلف  کلذ  دعب  تجرخو  لاق  لج  زع و  هللا  الإ  کلذ  یلع  فقی  مل  عارزلااذـه و 

هللا دـبع  نب  دـیزی  نیکتوـکزأ  ازغاـمل  هنأ  ملعا  ۀـجح  نم  هـضرأ  یلخیـال  هللا  نأ  کـشتالف  ءیـش  یف  تککـش  اـمهم  هللا  ناحبـسای  لاـقف 
باب یف  ینالفلا  فیـسلاو  ینالفلا  سرفلا  لعج  هللا  دـبع  نب  دـیزی  نأ  رکذو  لجر  یلإ  راص  هنئازخ  یلع  يوتحاو  هدـالبب  رفظو  روزرهـشب 
وجرأ تنکو  امهریغءیـش  قبی  مل  نأ  یلإ  فیـسلاو  سرفلا  نع  عفادأ  تنکو  الوأف  الوأ  نیکتوکزأ  یلإ  دـیزی  نئازخ  لقنأ  تلعجف  انالوم 

رانید فلأ  یسفن  یلع  سرفلاو  فیسلا  یف  تلعج  هتعفادم  یننکمی  مل  يایإ و  نیکتوکزأ  ۀبلاطم  تدتشا  املف  انالومل ع  کلذ  صلخأ  نأ 
تدتـشاول اهنم و  ائیـش  لاوحألا  نم  لاح  یف  یلإ  نجرختال  ناکم و  قثوأ  یف  ریناندـلا  هذـه  عفدا  هل  تلق  نزاخلا و  یلإ  اـهتعفدو  اـهتبترو 

نـسحلا وبأ  لخد  ذإ  یهنأو  رمآو  صـصقلا  یفوأو  رومألا  هیف  مربأ  يذلأ  یـسلجم  یف  دـعاق  انأف  فیـسلاو  سرفلا  تملـسو  اهیلإ  ۀـجاحلا 
جاتحأ لاق  کتجاحام  هل  تلق  ریثک  سؤب  یلع  هسولج و  لاط  املف  هجئاوح  یـضقأ  تنکو  تقولادعب  تقولا  یف  یندهاعتی  ناک  يدسألا و 
فلألا نسحلا  نب  دمحأ  ای  اهیف  ص  انالوم نم  ةریغـص  ۀعقر  یل  جرخأف  ۀنازخلا  انلخدـف  اناکم  انل  ءیهی  نأ  نزاخلا  ترمأف  ةولخ  یلإ  کنم 

اهملس فیسلاو  سرفلا  نمث  كدنع  یتلا  رانید 
دراد همادا  -2- تیاور -1- لبق زا  - تیاور -

هحفص 244] ] 
یلإ تفـضأف  يریغ  دحأاذه  یلع  فقو  نکی  مل  هنأل  اقح  هللا  ۀجح  ۀفرعم  نم  یلع  هب  نم  امل  ادجاس  تررخف هللا  يدسألا  نسحلا  یبأ  یلإ 
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رمألااذه ۀفرعم  نم  یلع  هب  هللا  نم  امب  ارورس  يرخأ  رانید  فالآ  ۀثالث  لاملا  کلذ 
215- لبق زا  - تیاور -

نیبتی انفک  بحاصلا ع  لأسی  يرمسلادمحم  نب  یلع  بتک  لاق  هباتک  نم  اضیأ  يربطلارفعج  یبأ  خیشلا  یلإ  اندانسإب  هانیورام  کلذ  نم  و 
رهشب هتوم  لبق  نفکلا  هیلإ  ثعبو  هدح ع  يذلأ  تقولا  یف  تامف  نینامثو  يدحإ  ۀنس  هجاتحت  کنإ  باوجلا  دروف  هدنع  نم  نوکی  ام 

261-81- تیاور -2-1- تیاور -
یل دـلوال  ینـس و  ربک  لجر  ینأ  هتملعأو  جـئاوح  یف  اباتک  رمألا ع  بحاص  یلإ  تبتک  العلا  نب  مساقلا  لاق  هظفلاـم  اـضیأ  باـتکلا  نم  و 

یجئاوحب ینباجأف  ادلو  هللا  ینقزری  نأ  یل  هللا  وعدی  نأ  هلأسأ  ۀـعبارلا  یف  هیلإ  تبتکف  ءیـشب  دـلولا  نع  ینبجی  مل  جـئاوحلا و  نع  ینباجأف 
یتیراج یلع  تلخدف  المح  یل  نأ  ملعأال  انأ  باتکلا و  دروف  تدرأ  يذلأ  لمحلااذـه  هلعجاو  هنیع  هب  رقت  ارکذ  ادـلو  هقزرا  مهللأ  بتکو 

امالغ تدلوف  لماح  اهنأو  تعفترادق  اهتلع  نأ  ینتربخأف  کلذ  نع  اهتلأسو 
463-50- تیاور -2-1- تیاور -

يریمحلاو يربطلا  نع  امهتیور  ناثیدحلا  ناذهو  . 
دولوم یل  دلو  لاق  رفعج  وبأ  انثدح  الاق  امهیلإ  اندانـسإب  يریمحلا  سابعلا  یبأ  خیـشلاو  يربطلارفعج  یبأ  خیـشلا  نع  هانیورام  کلذ  نم  و 

باوجلا یف  بتکف  هتومب  هربـخأ  هیلإ  تبتک  مث  عباـسلا  مویلا  یف  دولوملا  تاـمفال  باوجلا  دروـف  عباـسلا  موـی  هریهطت  یف  نذأتـسأ  تبتکف 
امک اءاجف  ارفعجدمحأ  دعب  نم  دمحأ و  مسف  هریغو  هریغ  کیلع  هللا  فلخی 

دراد همادا  -121- تیاور -2-1- تیاور -
هحفص 245] ] 

لاق ص
11- لبق زا  - تیاور -

ناذاش نب  دمحم  نع  یغارملا  دماحوبأ  ینثدح  لاق  ینیلکلا  بوقعی  نب  دمحم  انثدح  لاق  يربطلارفعج  یبأ  خیـشلا  یلإ  اندانـسإب  هانیورام 
کلذ وکشأ  تبتکف  يردص  قاضو  تءاتساف  ۀنباب  تءاجو  تقلع  اهتئطو  املف  ارـس  ةأرما  تجوزت  خلب  لهأ  نم  لجر  یل  لاق  لاق  میعن  نب 

نولجعتست متنأو  ةانأ  وذ  هللا  هنم ع  یندروف  تتامف  نینس  عبرأ  تشاعف  اهافکتس  باوجلا  دروف 
352-146- تیاور -2-1- تیاور -

نب نیـسحلا  وبأ  ینثدح  لاق  يربکعلتلا  یـسوم  نب  نوراه  نب  دمحم  رفعج  وبأ  انثدح  لاق  يربطلارفعج  یبأ  خیـشلا  یلإ  اندانـسإب  هانیورام 
ارتتسم تثکمف  ینفاخأو  ینبلطف  هنع  يراتتـسا  بجوأام  هنیبو  ینیب  يرجو  ناحلاصلا  روصنم  یبأ  نم  المع  تدلقت  لاق  بتاکلا  لغبلا  یبأ 

لفقی میقلارفعج  ابأ  تلأسف  رطمو  حیر  ۀلیل  تناکو  ۀلأسملاو  ءاعدلل  كانه  تیبملا  تدمتعاو  ۀعمجلا  ۀلیل  شیرق  رباقم  تدـصق  مث  افئاخ 
لعفف هئاقل  نم  فاخأو  هنمآ  مل  ناسنإ  لوخد  نم  افوخ  ۀـلأسملاو  ءاعدـلا  نم  هدـیرأ  امب  ولخـأل  عضوملا  ةولخ  یف  دـهتجی  نأ  باوبـألا و 

تعمـس ذإ  کلذکانأ  انیبف  یلـصأو  روزأو  وعدأ  تثکمف  عضوملا  نع  سانلا  عطقام  رطملاو  حیرلا  نم  دروف  لیللا  فصتناو  باوبألا  لفقو 
ائطو

بحاـص یلإ  یهتنا  نأ  یلإ  ادـحاو  ادـحاو  ۀـمئألا  یلع  مث  مزعلا  یلوأ  یلع  مدآ و  یلع  ملـسف  روزی  لـجر  وـه  اذإ  یـسوم ع و  انالومدـنع 
یلـص هترایز  نم  غرف  اـملف  لـجرلا  اذـهل  بهذـماذه  وأ  فرعی  مل  وأ  یـسن  هلعل  یـسفن  یف  تلق  کـلذ و  نم  تبجعف  هرکذـی  ملف  ناـمزلا 

نیتعکر
903-156- تیاور -2-1- تیاور -

هحفص 246] ] 
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لاجرلا نم  اباش  هفرعأ  مل  ذإ  هنم  فئاخانأ  نیتعکر و  یلـصو  مالـسلا  کلذ  ملـسو  ةرایزلا  کلت  لـثم  راز  رفعج ع  یبأ  اـنالوم  یلإ  لـبقأو 
جرفلا ءاعد  نع  تنأ  نیأ  لغبلا  یبأ  نب  نیـسحلا  ابأ  ای  لاق  یلإ و  تفتلاف  هفتک  یلع  ءادرو  ۀباؤذ  هل  اهب و  کنحم  ۀمامعو  ضیب  بایث  هیلع 
میظعای رتسلا  کتهی  مل  ةریرجلاب و  ذـخاؤی  مل  نم  ای  حـیبقلا  رتسو  لیمجلا  رهظأ  نم  ای  لوقتو  نیتعکر  یلـصت  لاـق  يدیـسای  وه  اـمف  تلق 

لک نوعای  يوکـش  لک  ۀـیاغو  يوجن  لک  یهتنمای  ۀـمحرلاب  نیدـیلا  طـسابای  ةرفغملا  عساواـی  زواـجتلا و  نسحاـی  حفـصلا  میرکاـی  نملا 
هلآو دمحم  قحبو  ءامـسألا  هذه  قحب  کلأسأ  تارم  رـشع  هاتبغر  ۀیاغ  یهتنمای  تارم  رـشع  هابرای  اهقاقحتـسا  لبق  معنلاب  أدتبمای  نیعتـسم 

كدخ عضت  مث  کتجاح  لأستو  تئشام  کلذ  دعب  وعدتو  یلاح  تحلـصأو  یمغ  تجرفو  یمه  تسفنو  یبرک  تفـشکام  الإ  نیرهاطلا 
كدخ عضت  مث  يارـصان  امکنإف  ینارـصناو  يایفاک  امکنإف  ینایفکا  یلع  ای  دمحم  ای  كدوجـس  یف  ةرم  ۀئام  لوقتو  ضرألا  یلع  نمیألا 
کسأر عفرتو  سفنلا  عطقنی  یتح  ثوغلا  ثوغلا  ثوغلا  لوقتو  اریثک  کلذ  ررکتو  نامزلا  بحاصای  ینکردأ  لوقتو  ضرألا  یلع  رـسیألا 
لجرلا نع  هلأسألرفعج  یبأ  یلإ  تجرخ  تغرف  املف  جرخ  ءاعدـلاو  ةالـصلاب  تلغـشأ  اـملف  هللا  ءاـش  نإ  کـتجاح  یـضقی  همرکب  هللا  نإـف 
جرخف میقلارفعج  یبأ  یلإ  تیهتناو  هملعأ  مل  رخآ  انه  اباب  لعل  تلق  کلذ و  نم  تبجعف  ۀـلفقم  اهلاح  یلع  باوبألا  تیأرف  لـخد  فیکو 

لجرلا نع  هتلأسف  تیزلا  باب  نم  یلإ 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 247] ] 
ۀلیللا هذه  لثم  یف  تاعفد  هتدهاشدق  نامزلا و  بحاص  انالوماذه  لاقف  ثیدحلا  هتثدحف  اهتحتفام  يرتامک  ۀلفقم  باوبألا  لاقف  هلوخدو 

تجرخو  هنم  ینتافام  یلع  تفسأتف  سانلا  نم  اهتولخدنع 
یئاقل نوسمتلی  ناحلاصلا  یبأ  نبا  باحصأو  الإ  راهنلا  یحـضأ  امف  هیف  ارتتـسم  تنک  يذلأ  عضوملا  یلإ  خرکلا  تدصقو  رجفلا  برقدنع 

ینمزتلاو ماقف  یئاقدـصأ  نم  ۀـقث  عم  ترـضحف  لیمج  لک  اهیف  هطخب  ۀـعقرو  ریزولا  نم  نامأ  مهعمو  یئاقدـصأو  یباحـصأ  ینع  اولأـسیو 
ۀعمجلا ۀلیل  ینعی  ۀحرابلا  مونلا  یف  هتیأر  ینإف  نامزلا ص  بحاص  یلإ  ینوکـشت  نأ  یلإ  لاحلا  کب  تهتنا  لاق  هدـهعأ و  مل  امب  ینلماعو 

یف انالوم  ۀـحرابلا  تیأر  قحلا  یهتنمو  قحلا  مهنأ  دهـشأ  هللا  الإ  هلإال  تلقف  اهتفخ  ةوفج  کلذ  یف  یلع  وفجیو  لیمج  لکب  ینرمأـیوه  و 
ۀیاغ هنم  تغلبو  ینعملااذه  یف  ناسح  ماظع  رومأ  هنم  ترجو  کلذ  نم  بجعف  دهشملا  یف  هتیأرام  تحرـشو  اذکو  اذک  یل  لاق  ۀظقیلا و 

ص انالوم ۀکربب  کلذ  اهنظأ و  مل 
851- لبق زا  - تیاور -

لصف

ضبر نم  لجر  بتکو  لاق  لئالدـلا  باتک  نم  یناثلا  ءزجلا  یف  يریمحلارفعج  نب  هللا  دـبع  سابعلا  یبأ  خیـشلا  یلإ  اندانـسإب  اـنیور  اـممو 
لاق ص امک  رمألا  ناکف  انبا  دلتس  اهنأو  رهشأ  ۀعبرألا  لبق  لمحلا  یف  ءاعدلا  هیلع  دروف  هل  لمح  یف  ءاعدلا  هلأسی  دیمح 

246-1- تیاور -

لصف

کنأ هیلع  دروف  انفک  بحاصلا ع  لأسی  يرمسلادمحم  نب  یلع  بتک  يرایسلا  میهاربا  نب  یلع  نب  نسحلا  لاق  روکذملا  باتکلا  نم  و 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 248] ] 
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نیرهشب هتوم  لبق  نفکلاب  هیلإ  ثعبو  ۀنسلا  کلت  یف  تامف  نینامثو  يدحإ  یف  تومت 
85- لبق زا  - تیاور -

لصف

بجاحلا قیـشر  نع  لاقف  حـئارجلاو  جـئارخلا  باتک  نم  لوـألا  ءزجلا  یف  يدـنوارلا  هللا  ۀـبه  نب  دیعـس  خیـشلا  یلإ  اندانـسإب  اـنیور  اـممو 
ءارماسب اوقحلأ  لاق  يرنال و  ثیحبو  جرـسلا  یلع  نیفخم  جرخنو  رفن  ۀـثالث  نحنو  بکرن  نأ  انرمأو  دـضتعملا  اـنیلإ  ثعب  لاـق  ینارداـملا 
يدـیألا ناک  هترتس  اراد  اندـجوف  انرمأامک  رادـلا  انـسبکو  ءارماس  انیتأف  هب  ینوتأفاهب  مهتیأر  نمف  یفوت  هنإـف  یلع  نب  نسحلا  راد  اوسبکاو 

یلع هنأ  انملعدق  ریصح  هاصقأ  یف  هیف و  ارحب  ناک  انیأرف  انلخدف  يرخألا  رادلا  یف  بادرـساذإف  ةرتسلا  انعفرف  تقولا  کلذ  یف  اهنع  تعفر 
یف قرغف  یطختیل  هللا  دبع  نب  دمحأ  قبسف  انبابسأ  نم  ءیش  یلإ  انیلإ و ال  تفتلی  ملف  یلـصی  مئاق  ۀبیه  سانلا  نسحأ  نم  لجر  هقوفو  ءاملا 
لثم هلانف  لوألا  لعف  یلإ  یناثلا  یبحاص  داعو  ۀعاس  یقبو  هیلع  یشغو  هتجرخأو  هتـصلخف  هیلإ  يدی  تددم  یتح  برطـضی  لازام  ءاملا و 

بئاتانأ ءیجن و  نم  یلإ  ربخلا و  فیک  تملعام  هللا  وف  کیلإو  هلوسر  یلإ  هللا و  یلإ  ةرذـعملا  تیبلا  بحاصل  تلقف  اتوهبم  تیقبف  کـلذ 
روکذـملا باتکلا  نم  و  مکقانعأ .  تبرـضالإ  هومتکا و  لاـقف  هاـنربخأف  دـضتعملا  یلإ  اندـع  مث  تلق  اـمم  ءیـشب  یلإ  تفتلا  اـمف  هللا  یلإ 

لاق هظفلاذـه  ام  اهیف  لاقف  ءالکولا  ناـمز  یف  تبتکدـق  انباحـصأ  لوصأ  نم  ادـج  ۀـقیتع  ۀخـسن  نع  هاـنلقنو  دـیفملا  خیـشلا  نع  هاـنیورام 
هللا همحر  یناوفصلا 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 249] ] 

ابأ اـنالومو  نسحلا  اـبأ  اـنالوم  یقلاـهیف  نینیعلا  حیحـص  ۀنـس  نوناـمث  اـهنم  ةرـشع  عبـسو  ۀنـس  ۀـئام  رمعدـق  ءـالعلا و  نـب  مساـقلا  تـیأر 
ضرأ نم  نارأ  ۀـنیدمب  هدـنع  اـمیقم  تـنک  ینأ  کـلذ  ماـیأ و  ۀعبـسب  هتوـم  لـبق  هاـنیع  تدرو  نینامثلادـعب  بـجحو  يرکـسعلادمحم ع 

یبأ دـی  یلع  هدـعبو  يرمعلا  نامثع  نب  دـمحم  رفعج  یبأ  دـی  یلع  نامزلا ص  بحاص  اـنالوم  تاـعیقوت  هنع  عطقنتـال  ناـک  ناـجیبرذآ و 
باوبلا لخد  ذإ  هدـنع  نحن  انیبف  کلذـل  هللا  ۀـمحر  قلقف  نیرهـش  نم  اوحن  ۀـبتاکملا  هنع  تعطقناف  اـمهیحور  هللا  سدـق  حور  نب  مساـقلا 
جویفلا ررصلاب  ریصق  لجر  لخدو  دجسف  ۀلبقلا  یلإ  ههجو  لوحو  مساقلاوبأ  رـشبتساف  هریغب  یمـسیال  درودق و  قارعلا  جیف  لاق  ارـشبتسم و 

لسغف ءام  نم  تسطب  اعدو  هقنع  نم  ةالخملا  عضوو  هقناعو  هیلإ  ماقف  ةالخم  هفتک  یلع  یلمآ و  لعن  هیلجر  یف  ۀیرـصم و  ۀبج  هیلع  هیلع و 
هل بتاک  یلإ  هعفدو  هلبقف  مساقلا  هلوانف  جردلا  فصن  نم  لضفأ  اباتک  جرخأو  لجرلا  ماقف  انیدیأ  انلسغو  انلکأف  هبناج  یلإ  هسلجأو  ههجو 
لاق الف  هرکیام  لاق  اریخ  هللا  دـبع  ای  هل  مساقلا  لاقف  هئاکبب  مساقلا  سحأ  یتح  یکبو  هأرقو  هضفو  هذـخأف  ۀملـس  یبأ  نب  هللا  دـبع  هل  لاقی 
دعب هیلع  دری  هللا  نإ  باتکلااذه و  دورو  نم  عباسلا  مویلا  یف  ضرمی  هنإو  اموی  نیعبرأب  باتکلااذه  دورودعب  هسفن  خیشلا  یعنی  لاق  وه  امف 
دعب لمآام  لاق  هللا و  همحر  کحـضف  کنید  نم  ۀمالـس  یف  لاق  ینید  نم  ۀمالـس  یف  مساقلا  لاـقف  باوثأ  ۀعبـس  لمحدـق  هینیع و  کـلذ 

نم جرخأف  دراولا  لجرلا  ماق  مث  رمعلااذه 
1325- لبق زا  - تیاور -

هحفص 250] ] 
اضرلا ع و نبا  نسحلا  وبأ  انالوم  هیلع  هعلخ  صیمق  هدنع  ناک  خیـشلا و  اهذخأف  الیدنمو  نیبوثو  ۀمامعو  ءارمح  ۀـینامی  رزأ  ۀـثالث  هتالخم 

ایندلا رومأ  یف  ةدوم  ههجو  هللا  رـضن  مساقلا  نیب  هنیب و  ناک  بصنلا و  دیدش  ناک  يرـسلادمحم و  نب  نمحرلادبع  هل  لاقی  قیدص  هل  ناک 
رـضح امبرف  نیعلا  نایح  نیب  ینادمهلا و  نودـمح  نب  رفعج  یبأ  نیب  حالـصإلل  نارأ  یلإ  یفاو  نمحرلادـبع  ناک  هادوی و  ناک  ةدـیدش و 

أرقأ نأ  دـیرأدمحم  یلع  وـبأ  هل  لاـقی  رخـآلاو  سلفملا  نب  نارمع  دـماحوبأ  هل  لاـقی  امهدـحأ  هدـنع  نیمیقم  اـناک  نیخیـشل  لاـقف  هدـنع 
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ام لمتحیال  باتکلااذه  هللا  الإ  هلإال  لاقف  باتکلااذه  ةءارقب  لج  زع و  هللا  هیدهی  نأ  وجرأو  هتیاده  بحأ  ینإف  نمحرلا  دبعل  باتکلااذـه 
هیدهی نأ  یهتشأ  نمحرلادبع  یتبحمل  نکلو  هنالعإ  یل  نوکی  ارـس ال  شفم  ینأ  ملعأ  ینإ  لاقف  نمحرلادبع  فیکف  ۀعیـشلا  نم  قلخ  هیف 

نمحرلادبع لخد  ۀئام  ثالثو  عبرأ  ۀنـس  بجر  نم  تلخ  ۀـلیل  ةرـشع  ثالثل  سیمخلا  ناک  مویلا و  کلذ  رم  املف  هل  هأرقاف  رمألا  اذـهل  هللا 
قتادمحم ابأ  ای  مساقلل  لاق  هدی و  نم  باتکلا  یمر  هب  یعنلا  عضوم  یلإ  غلب  املف  هأرقف  کسفنل  رظناو  باتکلااذه  أرقا  هل  لاقف  هیلع  ملـسو 

ٍضرَأ َّيِأب  ٌسفَن  ِيرَدـت  ام  َو  ًادَـغ  ُبِسکَت  اذ  ام  ٌسفَن  ِيرَدـت  اـم  َو  لوقی  هللا  نإ  کـلقع  نم  نکمتم  کـنید  یف  لـضاف  لـجر  کـنإف  هللا 
نم یضترملااذه  يالومو  ٍلوُسَر  نِم  یـضَترا  ِنَم  ّالِإۀیآلا  متأ  لاق  مساقلا و  کحـضفًادَحَأ  ِِهبیَغ  یلَع  ُرِهُظی  الَف  ِبیَغلا  ُِملاع  لوقی  ُتوُمَت و 

خرأ نکلو  اذه  لوقت  کنأ  تملعدق  لوسر 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 251] ] 
مویلا نمحرلادبع  خرأف  کسفنل  رظناف  تمانأ  نإ  ءیـش و  یلع  تسل  ینأ  ملعاف  باتکلا  یف  خرؤملا  مویلااذه  دـعب  تشعانأ  نإف  مویلااذـه 

مساقلا نب  نسحلا  هنبا  ناک  طئاحلا و  یلإ  هشارف  یف  دنتساو  ۀلعلا  هب  تدتشاو  مساقلا  مح  باتکلا  دورو  نم  عباسلا  مویلا  ناک  املف  اوقرتفاو 
رادلا نم  ۀیحان  یف  اسلاج  ینادمهلا  نودمح  نبا  ناک  ینادمهلا و  نودمح  نب  هللا  دـبع  یبأ  یلإ  اجوزتم  ناک  رمخلا و  برـش  یلع  انمدـم 
لعجو فلخ  یلإ  هیدی  یلع  مساقلا  أکتا  ذإ  نوکبی  دلبلا  لهأ  نم  ۀعامجو  دمحم  نب  یلع  وبأ  ۀیحان و  یف  دـماحوبأ  ههجو و  یلع  هؤادرو 

لصو املف  ۀثلاث  اهلاق  مث  ۀیناث  اهلاق  مث  لج  زع و  هللا  یلإ  یئاعفـش  اونوک  یلاومای  ۀمئألا  رخآ  یلإ  نیـسحای  نسحای  یلع  ای  دمحم  ای  لوقی 
نم جرخو  هینیع  همکب  حـسمی  لعجو  هاتقدـح  تحتفناو  نامعنلا  قئاقـش  نایبصلا  عقرفتامک  هینیع  ناـفجأ  تعقرفت  یلع  اـی  یـسوم  اـی  یلإ 

هیتقدـح یلإ  رظنو  هلوح  اوعمتجاف  یلإ  یلع  اـبأ  اـی  یلإ  دـماحابأ  اـی  یلإ  نسحاـی  لاـقف  هنبا  یلإ  هفرط  دـم  مث  محللا  ءاـم  هبـشیءیش  هینیع 
ۀنییعوه یضاقلا و  هیلإ  بکرو  هیلإ  نورظنی  سانلا  هاتأفاذه  سانلا  یف  عاشو  انم  دحاو  لک  یلع  هدی  لعجف  ینارت  دماحوبأ  لاقف  نیحیحص 

هبرقو جزوریف  هصف  امتاخ  هارأو  يدیب  يذلأ  اذه  ام  دمحم  ابأ  ای  لاق  هیلع و  لخدف  دادغبب  ةاضقلا  یضاق  يدوعـسملا  تباثوبأ  هللا  دیبع  نب 
یلإ مساقلا  تفتلاف  هربخب  نوثدحتی  نیبجعتم  سانلا  جرخو  هتءارق  هنکمی  ملف  مساقلا  هلوانتف  رطسأ  ۀثالث  هیلع  جزوریف  هصف  متاخ  لاقف  هنم 

یتبترم کتبترمو  یتلزنم  کتلزنم  لعج  همسازع  هللا  نإ  ینبای  لاقف  نسحلا  هنبا 
1408- لبق زا  - تیاور -

هحفص 252] ] 
لاقف رمخلا  برـش  نم  هیلع  تنأ  امع  عجرت  نأ  یلع  لاق  هب  ینرمأتام  یلع  لاق  اذام  یلع  مساقلا  لاق  اهتلبقدق  نسحلا  هل  لاقف  رکـشب  اهلبقأف 

نسحلا مهلأ  مهللأ  لاق  ءامسلا و  یلإ  هدی  مساقلا  عفرف  اهفرعتال  ءایشأ  رمخلا  عم  رمخلا و  برش  نع  نعجرأل  هرکذ  یف  تنأ  نم  قحو  ۀبأای 
هوبأ هل  اهفقو  انالومل ع  هدـیب  یتلا  عایـضلا  تناکو  هدـیب  هللا  همحر  هتیـصو  بتکو  جردـب  اعد  مث  تارم  ثالث  کتیـصعم  هبنجو  کـتعاط 

دنجرفب ۀـفورعملا  یتعیـض  فصن  نم  کتنؤم  نوکت  انالومل ع  ۀـلاکولا  ینعی  رمألا  تلهأ  نإ  کنإ  هل  لاق  نأ  نسحلا  یـصوأ  اـمیف  ناـکف 
نیعبرألا و موی  ناک  املف  کلذ  یلع  هتیـصو  نسحلا  لبقف  کل  هللا  ثعبی  ثیح  نم  كریخ  بلطاف  لهؤت  مل  نإ  يالومل و  کلم  اـهرئاسو 

کلذ هنم  سانلا  مظعتـساف  هادیـس  او  حیـصیوه  ارـساح و  ایفاح  قاوسألا  یف  ودعیدمحم  نب  نمحرلادبع  هافاوف  مساقلا  تام  رجفلا  علطدـق 
وبأ درجتف  هعایض  رثکأ  فقوو  هیلع  ناک  امع  عجرو  هعیشو  اورت  مل  ام  تیأر  ینإف  اوتکسا  لاقف  کسفنب  لعفت  يذلأ  ام  هل  نولوقی  اولعجو 

یتلا باوثأ  ۀعبـسلا  هیلیام  انالوم و  صیمق  هندـب  یلع  باوثأ  ۀـینامث  یف  فلو  ءاملا  هیلع  بصی  دـماحوبأ  مساقلا و  لسغو  دـمحم  نب  یلع 
هتیصعم هبنجو  هتعاط  هللا  همهلأ  هرخآ  یف  هل  اعدو  ص  انالوم نم  نسحلا  یلع  ۀیزعت  باتک  درو  ةریـسی  ةدمدعب  ناک  املف  قارعلا  نم  تءاج 

يذلأ ثیدحلااذه  انیورو  الثم . هلاعفو  امامإ  کل  كابأ  انلعجدق  هرخآ  یف  ناک  هوبأ و  هب  اعد  ناک  يذلأ  ءاعدلاوه  و 
دراد همادا  -1- تیاور -
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هحفص 253] ] 
لوألا ءزجلا  یف  يدنوارلا  هللا  ۀبه  نب  دیعس  خیشلا  یلإ  اندانسإب  هانیورام  کلذ  نم  هیلع و  هللا  ناوضر  یسوطلارفعج  یبأ  نع  اضیأ  هانرکذ 
رـصان نادمح  نب  هللا  دیبع  نب  نسحلا  سلجم  یف  اموی  انک  لاق  ریرـضلا  قرتسملا  نسحلا  یبأ  نع  يور  لاق  حئارجلاو  جـئارخلا  باتک  نم 

لوقأ تنک  ینبای  لاقف  کلذب  ملکتأ  تذخأف  نیـسحلا  یمع  سلجم  ترـضح  یتح  اهیلع  يرزأ  تنک  لاقف  ۀـیحانلا  رمأ  انرکاذـتف  ۀـلودلا 
شیجلا یلإ  ملـسف  اهلهأ  هبراحی  اهیلإ  درو  نم  لـک  ناـک  ناطلـسلا و  یلع  تبعـصتسا  نیح  مق  ۀـیالو  یلإ  تبدـن  نأ  یلإ  هذـه  کـتلاقمب 

رهن یلإ  تغلب  یتح  اهرثأو  اـهبلط  یف  تلغوأو  اـهتعبتأف  هدـیرط  ینتتاـفف  دیـصلا  یلإ  تجرخ  رهن  ۀـیحان  یلإ  تغلب  اـملف  اـهوحن  تجرخو 
يوس هنم  يرأال  رضخأ  زخ  ۀمامعب  ممعتموه  ءابهش و  هتحت  سراف  یلع  علط  ذإ  کلذکانأ  انیبف  رهنلا  کلذ  عستأ  ترـس  املکو  هیف  ترـسف 

یباحـصأ عنمت  مل  ۀیحانلا و  یلع  يرزت  مک  لاق  دیرت  اذام  تلق  ینانکال  ینبقلوه و  نیـسحای ال  یل  لاقف  نارمحأ  نافخ  هیلجر  یف  هینیع و 
عضوملا یلإ  تیضماذإف  لاق  هب  رمأتام  يدیسای  لعفأ  تلق  هتبیهتو و  تدعرأف  ائیش  فاخیال  يذلأ  روقولا  لجرلا  تنکو  لاق  کلام  سمخ 

نانع يولو  ادشار  ضماف  لاق  ۀعاطلاو  عمسلا  تلقف  هسمخ  قحتسی  نم  یلإ  لمحاف  هیف  تبـسکام  تبـسکو  هتلخدو  هیلإ  هجوتم  تنأ  يذلأ 
تیـسانتو يرکـسع  یلإ  اعجار  تلفناو  ابعر  تددزاـف  هرثأ  یلع  یفخف  الامـشو  اـنیمی  هتبلطف  کلـس  قیرط  يأ  يردأ  ملف  فرـصناو  هتباد 

براحن انک  اولاقو  اهلهأ  یلإ  جرخف  موقلا  براحم  ینأ  يدنعو  مق  تغلب  یتح  ثیدحلا 
1354- لبق زا  - تیاور -

هحفص 254] ] 
تبـستکاو انامزاهیف  تمقأو  دـلبلا  تلخدـف  يرتامک  اهربدو  دـلبلا  لخدا  کنیبو  اننیب  فالخالف  تنأ  تیفاواذإف  اـنل  مهفـالخل  اـنئیجی  نم 

دادـغب یلإ  تعجرو  تلزعف  تبـستکاام  ةرثکو  یماقم  لوطب  هوثدـحو  ناطلـسلا  یلإ  یب  داوقلا  یـشو  مث  ردـقأ  تنکام  یلع  ةدـئاز  ـالاومأ 
ياکتم یلع  أکتا  یتح  سانلا  یطختف  يرمعلا  نامثع  نب  دمحم  ینءاج  نمیف  ینءاجف  یلزنم  یلإ  تلبقأو  تملـسف  ناطلـسلا  رادب  تأدتباف 
کنیبو ینیب  لاق  یلإ و  اند  سلجملا  مرـصت  املف  اظیغ  دادزأانأ  نوجراخو و  نولخاد  سانلا  حربیام و  ادـعاق  لزی  مل  کلذ و  نم  تظتغاـف 

تمقو ۀعاطلاو  عمـسلا  تلق  تعتراو و  ثیدحلا  ترکذـف  انتدـعو  امب  تیفو  اله  لوقی  رهنلاو  ءابهـشلا  بحاص  لاق  اذام  تلق  هعمـساف  رس 
دعب کشأ  ملف  فرصناو  سمخلا  ذخأو  هینرکذف  هتعمج  امم  هتیسنأ  تنک  اریثک  ائیش  سمخ  نأ  یلإ  سمخی  لزی  مل  هل و  نئازخلا  تحتفف 
کلذ نم  و  هللا .  دمحب  کش  نم  یل  ضرع  ناک  ام  لاز  هللا  دـبع  یبأ  یمع  نم  ثیدـحلااذه  تعمـس  ذـنم  انأف  لاق  رمألا  تققحتو  کلذ 

هللا همحر  هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلا  یبأ  نع  يورام  اهنمو  لاق  روکذملا  هباتک  یف  يدنوارلا  دیعـس  خیـشلا  نع  اندانـسإب  هانیورام 
هنأل تیبلا  نم  هناکم  یلإ  رجحلااهیف  ۀـطمارقلا  در  یتلا  ۀنـسلا  یهو  جـحلا  تدرأ  ۀـئام  ثالثو  نیثـالثو  عبـس  ۀنـس  دادـغب  تلـصوامل  لاـق 

جاجحلا نمز  یف  نیدباعلا ع  نیز  هناکم  یف  هعـضوامک  نامزلا  کلذ  یف  ۀـجحلا  هناکم  یف  هبـصنی  هنأ  هذـخأ و  ۀـصق  بتکلا  یف  یـضمی 
مل یسفن و  یلع  اهنم  تفخ  ۀبعص  ۀلع  تللتعاف  هناکم  یف  رقتساف 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 255] ] 

هل تلق  وأ ال و  ۀلعلا  هذـه  یف  ۀـتیملا  نوکت  لهو  يرمع  ةدـم  نع  اهیف  لأسأ  ۀـموتخم  ۀـعقر  هتیطعأو  ماشه  نبا  تیتأف  تدـصقام  یل  أیهتی 
ماشه نباب  فورعملا  لجرلا  لاـقف  اذـهل  کبدـنأ  اـمنإف  هباوج  ذـخأو  رقتـسیو  هناـکم  یف  رجحلا  عضی  نم  یلإ  ۀـعقرلا  هذـه  لاـصیإ  یمه 

یف رجحلا  عضاو  يرأ  ثیحب  فوقولا  نم  اهعم  تنکمت  ۀلمج  تیبلا  ۀـندسل  تلذـب  هناکم  رجحلا  ةداعإ  یلع  اهلهأ  مزعو  ۀـکم  تلـصوامل 
نـسح نوللا  رمـسأ  مالغ  لبقأف  مقتـسی  مل  برطـضا و  هعـضول  ناسنإ  دـمع  املکف  سانلا  ماحدزا  ینع  عنمی  نم  مهنم  یعم  تمقأو  هناـکم 
یناکم نم  تضهنف  بابلا  نم  اجراخ  فرـصناف  تاوصألا  کلذـل  تلعف  هناـکم  نع  لزی  مل  ماقتـساف و  هناـکم  یف  هعـضوو  هلواـنتف  هجولا 
تنکو سانلا  نع  عطقنا  یتح  هقرافتال  ینیعو  هل  نوجرفی  سانلا  لقعلا و  یف  یب  طالتخالا  نظ  یتح  الامشو  انیمی  ینع  سانلا  عفدأو  هعبتأ 
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لاقف ۀعقرلا  هتلوانف  کعمام  تاه  لاق  یلإ و  تفتلاو  فقو  يریغ  دحأ  هاریال  ثیحب  لصح  املف  هداوت  یلع  یشمیوه  هفلخ و  ریسملا  عرسأ 
اکارح قطأ  مل  یتح  عمزلا  یلع  عقوف  لاق  ۀنـس  نیثالثدعب  هنم  دبال  ام  نوکیـسو  ۀلعلا  هذه  یف  کیلع  فوخال  هل  لق  اهیلإ  رظنی  نأ  ریغ  نم 

لیـصحتب هرمأ  یف  رظنی  ذـخأف  مساقلاوبأ  لتعا  نیثالثلا  ۀنـس  تناک  املف  ۀـلمجلا  هذـه  ینملعأو  رـضحف  مساقلاوبأ  لاق  فرـصناو  ینکرتو 
امم کتلع  امف  ۀمالـسلاب  کیلع  هللا  لـضفتی  نأ  وجرنو  فوخلا  اذاـم  هل  لـیقف  کـلذ  یف  دـجلا  لمعتـساو  هتیـصو  بتکو  هربق  یف  هزاـهج 

هللا همحر  هتلع  یف  تامو  اهیف  تفوخ  یتلا  ۀنسلا  هذه  لاقف  فاخی 
1337- لبق زا  - تیاور -

هحفص 256] ] 

لصف

لاقی دادغبب  ۀفوکلا  باب  فلخ  عضوم  یلإ  بوسنم  یجلعدلا  ءاذحلا  هللا  دبع  دمحم  یبأ  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  دـمحم  یبأ  نع  هیورن  امیف 
دیعـس خیـشلا  لاق  جحلا  باتک  هل  ثیراوملا و  تملعت  هیلع  لاق و  هانرکذ  امب  هباتک  یف  یـشاجنلا  هرکذ  افراع  اهیقف  ناک  ۀجلاعدلا و  هلهأل 

رایخ نم  ناک  نادـلو و  هل  ناک  یجلعدـلادمحم  ابأ  نإ  هظفلاذـه  ام  حـئارجلاو  جـئارخلا  هباتک  نم  لوـألا  ءزجلا  یف  يدـنوارلا  هللا  ۀـبه  نب 
رخآلا دـلولاو  تاومألا  لسغی  ناک  نسحلا و  وبأ  وه  ۀمیقتـسملا و  ۀـقیرطلا  یلع  هیدـلو  دـحأ  ناک  ثیداحألا و  عمـسدق  ناـک  انباحـصأ و 

دعب تکرتو  تقولا  کلذ  یف  ۀعیـشلا  ةداع  کلذ  ناک  نامزلا ص و  بحاص  نع  اهب  جحت  ۀجحدمحم  یبأ  یلإ  عفدـف  قاسفلا  عم  کلـسی 
نسح هبناج  یلإ  اصخش  يأر  فقوملاب  افقاو  ناک  هنأ  یکح  داعامل  جحلا و  یلإ  جرخو  داسفلاب  روکذملا  هدلو  یلإ  ائیش  اهنم  عفدف  کلذ 

خیـشای أ لاق  یلإ و  تفتلا  سانلا  رفن  املف  لاق  عرـضتلاو  لمعلا  نسح  ءاعدـلاو  لاهتبالا  یف  هنأش  یلع  البقم  نیتباؤذ  اذ  نوللا  رمـسأ  هجولا 
کنیع بهذت  نأ  کشوی  رمخلا  برـشی  قساف  یلإ  اهنم  عفدتف  ملعت  نمع  ۀـجح  کیلإ  عفدـت  لاق  يدیـسای  ءیـش  يأ  نم  تلق  یحتـستام 

هیلع یـضم  امف  کـلذ  ناـمعنلا  نب  دـمحم  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبأ  هنم  عمـسو  ۀـفاخمو  لـجو  یلع  کـلذ  نم  اـنأف  ینیع  یلإ  أـموأو  هذـه 
خیشلا یلإ  اندانـسإب  هانیورام  کلذ  نم  و  اهب . تبهذف  ۀحرق  اهیلإ  أموأ  یتلا  هنیع  یف  تجرخ  یتح  انالوم ع  هتاقالمدعب  نم  اموی  نوعبرأالإ 

هباتک یف  يدنوارلا  هللا  ۀبه  نب  دیعس 
دراد همادا  -1- تیاور -

هحفص 257] ] 
ای تلاقف  اهتیتأف  رونیدلا  لهأ  نم  ةأرما  یلإ  تهجو  لاق  حور  یبأ  نب  دمحأ  نع  يورام  اهنمو  لاق  هنم  یناثلا  ءزجلا  یف  حئارجلاو  جـئارخلا 
ءاش نإ  لعفأ  تلق  اهب  موقتو  اهیدؤت  کتبقر  یف  اهلعجا  ۀنامأ  کعدوأ  نأ  دـیرأ  ینإو  اعروو  انید  انتحاس  یف  نم  قثوأ  تنأ  حور  یبأ  نبا 

ریناند ةرـشع  يواسی  یطرقاذه  هیف و  امب  كربخی  نم  یلإ  هیدؤت  یتح  هیلإ  رظنتال  هلحتال و  موتخملا  سیکلااذه  یف  مهارد  هذـه  تلاق  هللا 
ۀجاحلاام تلق و  اهنع  هلأسأ  نأ  لبقاهب  ینربخی  نأ  دـیرأ  ۀـجاح  نامزلا  بحاص  یلإ  یل  ریناـند و  ةرـشع  يواـست  ؤلؤل  تاـبح  ثـالث  هیف  و 

یلع نب  رفعج  نإ  یل  لیقف  ءارماس  تیتأف  كرمأی  نم  یلإ  اهعفداف  كربخأ  نإف  اـهعفدأ  نم  یلإ  يردأـال  اهتـضرتقا و  ریناـند  ةرـشع  تلاـق 
دمحم یبأ  راد  باب  نم  توندف  ارفعج  تیتأالإ  مهدنع و  ۀجحلا  تناک  نإف  مهب  أدبأ  تلقف  ترکفت  مث  رفعجب  أدبأ  تلقف  ۀـمامإلا  یعدـی 

تنب کتعدوأ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسباهیف  اذإـف  اـهأرقا  ۀـعقرلا  هذـهف  لاـق  معن  تلق  حور  یبأ  نب  دـمحأ  تنأ  لاـق  مداـخ و  یلإ  جرخف  ع 
نوسمخو مهرد  فلأ  هیف  ام  ردت  مل  سیکلا و  حتفت  مل  ۀنامألا و  تیدأدق  نظتام و  فالخوه  کمعزب و  مهرد  فلأ  هیف  اسیک  يرونیدـلا 

انإف ۀـنالف  انتیراج  یلإ  اـهعفداف  اراـنید  نیثـالث  يواـست  یهو  ریناـند  ةرـشع  يواـست  اـمهنأ  ةأرملا  تمعز  ناـطرق  کـعمو  احاحـص  اراـنید 
هنم ائیـش  یناطعأف  هیلإ  لاملا  تعفدو  دادـغب  تیتأف  کتقفنل  کیطعیام  هنم  ذـخو  زجاح  یلإ  لاملا  عفداو  دادـغب  یلإ  رـصو  اهل  اهانبهودـق 

تلزن يذلأ  عضوملا  یلإ  تفرصناو  هتذخأف 
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1323- لبق زا  - تیاور -
هحفص 258] ] 

ۀثالث هنم  تثروو  تاموه  اذإف  تعجرف  مهیلإ  فارـصنالاب  ینورمأی  یلهأو  تامدـق  يومح  نأـب  ینربخی  لزنملا  نم  ینأـجاف  جـیفباذإف  هیف 
یلع نإ  لاق  حئارجلاو  جئارخلا  باتک  نم  لوألا  ءزجلا  یف  اضیأ  هللا  همحر  يدنوارلا  هرکذام  کلذ  نم  و  مهرد .  فلأ  ۀـئامو  رانید  فالآ 

ةرـضحلا لأسی  نأ  حور  نب  مساقلا  یبأ  خیـشلا  یلإ  تبتکف  ادـلو  اهنم  قزری  مل  همع و  ۀـنبا  هتحت  تناک  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب 
اهنم قزرف  نیرهام  نیهیقف  نیدـلو  اهنم  قزرت  ۀـیملید  ۀـیراج  کلمتـسو  هذـه  نم  قزرتال  کنإ  باوجلا  ءاجف  ادالوأ  هقزری  نأ  هللا  وعدـیل 
لاق لاق  یکدفلا  میهاربا  نب  یلع  نع  يورام  روکذملا  باتکلا  نم  و  هل .  هقفال  دهزلاب  لغتـشم  طسوأ  خأ  امهل  ناک  نیـسحلا و  ادـمحم و 

ۀحئارلا بیط  هجولا  نسح  باشو  ۀبعکلا  نیمی  نع  ۀـقلحبانأ  اذإف  عباسلا  فوطأ  نأ  دـیرأو  طاوشأ  ۀتـس  تفط  فاوطلا  یف  انأ  انیب  يدوألا 
ادـشرتسم تلق  هتئجف و  مهثدـحیف  اموی  هصاوخل  ۀنـس  لک  یف  ساـنلل  رهظی  هللا  لوسر  نبا  اذـه  اولاـقو  ساـنلا  یلإ  برقتم  هتبیه  عم  بویه 

یل وه  لاقف  ةاـصح  تلق  کـیلإ  عفد  يذـلأ  اـم  همادـخ  ضعب  یل  لاـقف  یهجو  تلوحف  ةاـصح  ینلواـنف  لـج  زع و  هللا  كادـه  یندـشرأف 
اروج تئلمامک  الدع  اهألمأ  نامزلا  مئاقانأ  يدـهملاانأ  لاق  مهللأ ال  تلق  ینفرعتأ  یمعلا  کنع  بهذو  قحلا  رهظو  ۀـجحلا  کل  تنیبتدـق 

ثدـحت کتبقر  یف  ۀـنامأ  هذـهف  یجورخ  مایأ  رهظ  دـقف  لیئارـسإ  ینب  هیت  نم  رثکأ  ةرتف  یف  سانلا  یقبتال  ۀـجح و  نم  ولختال  ضرألا  نإ 
قحلا لهأ  نم  کناوخإاهب 

1307-1- تیاور -
هحفص 259] ] 

لصف

ام ترکذول  ناک و  ام  یلع  ةریسیلا  ثیداحألا  هذه  یلع  ترصتقادق  ینسحلا  سواطلادمحم  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  لوقی 
ةدعب هیورأ  ینإو  ةداعـسلا  لجأل  مهنم ع  هتینثتـساام  الإ  ةدایزریغ  نم  ۀیاورلا  یف  نیقیرط  یلع  ترـصتقاو  تادـلجم  ةدـع  تناک  اهانعم  یف 

إطخ نم  موجنلا  یف  ام  موجنلا و  ثیداـحأب  قلعتملا  باتکلااذـه  یف  ثیداـحألا  هذـه  نم  ترکذ  اـمنإو  ةدایـسلاو  ۀـفرعملا  لـهأ  نم  قرط 
یـضتقا تایاکحلا  نم  هاندروأ  امیف  کلذب  نیربخملا  قدـصو  تاثداحلا  یلع  موجنلا  تالالد  قدـص  یف  ارابخأ  ترکذامل  ینأل  باوصو 

یلع فقی  نمل  فیرعتلا  یلإ  رداـبأ  نأ  فیلکتلا  نم  هیلإ  اـعد  اـمبو  فیرـشلا  هماـقم  ۀـمرحلو  ص  دـمحم اندـج  ةوبنل  راهظتـسالا  بوـجو 
هلجأل فرـشو  تابئاغلاب  هنع  ربخأ  نم  مهنم  ناک  هیلإ  ۀـبوسنملا  هتـصاخ  نم  هلالج  لـج  هللا  همرکأ  نم  هللا ص و  لوسر  نإ  فینـصتلااذه 

تانئاکلا و یلع  تالالدـلا  نم  اهیف  ام  موجنلا و  ملعب  نیفورعم  اوناـکام  تاروکذـملا و  ماـکحألا  هنع  اولقن  نیذـلا  غلباـم  غلبو  تاـمارکلاب 
اورقتفا مهنأ  رکذ  ارکاذ  نأ  فرعال  هیلإ و  نورظنی  موجنلا  ملع  یف  باتک  مهل  دـجوال  هیلع و  کلذ  اوملعت  مهریغ  نم  ذاتـسأ  مهل  فرعـال 

لاق امک  ۀفأرلاو  ۀمحرلاو  مهیلع  هللا  لضف  نم  کلذ  ناک  لب  ۀفایقال  رجزال و  لمرال و  ۀجئازال و  میوقتال و  بالرطـصأ و  نم  تالآلا  یلإ 
انمَسَق ُنَحن  َّکبَر  َتَمحَر  َنوُمِسقَی  مُه  َأ  تایآلا  مکحم  یف  هناحبس 

دراد همادا  -1- تیاور -
هحفص 260] ] 

مومهملا جرف  باتک  یف  هرکذأ  نأ  يرطاخ  یلع  دروام  رخآاذـه  و  ٍتاجَرَد . ٍضَعب  َقوَف  مُهَـضَعب  انعَفَر  َو  اینّدـلا  ِةایَحلا  ِیف  مُهَتَـشیِعَم  مُهَنَیب 
هلعجی نأ  مولعلا و  باوبأ  حـتاف  هلالج  لج  هللا  اضر  نع  ارداـص  نوکی  نأ  توجر  اـمب  موجنلا  ملع  نم  مارحلاو  لـالحلا  جـهنم  ۀـفرعم  یف 
ۀیلاله ۀئامتسو  نیسمخ  ۀنس  مرحملا  رهـش  نم  نیرـشعل  ءاثالثلا  موی  هفیلأت  نم  غارفلا  ناک  مولعملا و  مویلا  یف  هتمحر  یلإ  ۀلیـسوو  ةریخذ 
هتباتک نم  غرفو  نیرهاطلا  هلآو  دمحم  یلع  هتالصو  نیملاعلا  بر  دمحلاو هللا  نیدلا  موی  یلإ  نیسحلا ص  مظعملا  دیهـشلا  انالوم  دهـشمب 
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نـساحم دابعلا  لقأ  تلبوقو  ةرـشع  نامثو  ۀـئامو  فلأ  ۀنـس  يزاریـشلا  یکملا  نیدـلا  ماظن  یلع  دیـسلا  رمـأل  ناهفـصأب  تبتک  ۀخـسن  یلع 
املـسم ایلـصم  ادماح  فصو  مرکأب  ۀـفوصوملا  ةرجهلا  نم  ۀنـس 1366 - فجنلا  یف  يوامـسلا  رهاط  خیـشلا  نب  دـمحم  يواسم  مهرثکأو 

ارفغتسم
781- لبق زا  - تیاور -

کلفلا موجن  - 2

باتک تاصخشم 

يزاریش ینیسح  دمحم  دیس  جاح  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترضح  هدنسیون : 
( فیرشلا هرس  سدق  )

لوا پاچ 
1956م 1376 ه /  نامعنلا /  ۀعبطم  فرشأ /  فجن 

مود پاچ 
یملعا تاراشتنا  ناریا /  نارهت / 

موس پاچ 
2000م 421 ه / 

رشنلاو قیقحتلل  یبتجملا  ۀسسؤم 
ناروش  13  / 6080 نانبل ص.ب : توریب 

almojtaba@shiacenter.com ینورتکلإلا : دیربلا 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

دحأ هللا  وه  لق 
دمصلا هللا 

دلوی ملو  دلی  مل 
دحأ ًاوفک  هل  نکی  ملو 

رشان نخس 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ینیسح دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  عیـشت ، ناهج  عجرم  گرزب  هیلوأ  تافیلأت  زا  دیراد ، تسد  رد  هک  يا  هوزج  کلفلا ) موجن  )

. تسا هدیسر  پاچ  هب  تامدقملا )  ) باتک نمض  رد  راب  ود  ًالبقو  فیلأت  شیپ  لاس  هب 50  بیرقو  العم  يالبرک  رد  هک  دشابیم ، يزاریش 
ینید مولع  بالط  زا  نیئدـتبم  تهج  ار  نآ  فلؤم  هک  دـشابیم  نوگاـنوگ  ملع  رد 10  فـلتخم  هوزج  رب 10  لمتـشم  تامدقملا )  ) باتک

. تسا هتشاگن 
رب دوب  هدش  هتـشاگن  میدق  یـسراف  کبـس  هب  نوچو  هدوب )( یـسراف  نابز  هب  هل  مظعم  تافیلأت  كدنا  زا  هوزج  نیا  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 

. میهدن رییغت  ار  نآ  ات  میدش  نآ 
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. میداد رارق  ناگمه  رایتخا  ردو  هدومن  پاچ  لقتسم  تروص  هب  ار  هوزج  نیا  رتشیب  هدافتسا  ياربو 
. میتسه نوزفا  زور  قیفوتو  لامعا  لوبق  راتساوخ  گرزب  دنوادخ  زا  نایاپ  رد 

رشنلاو قیقحتلل  یبتجملا  ۀسسؤم 
ناروش  13  / 6080 نانبل ص.ب : توریب 

almojtaba@shiacenter.com ینورتکلإلا : دیربلا 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

. نیدلا موی  یلإ  مهئادعأ  یلع  هللا  ۀنعلو  نیمایملا ، رغلا  هترتعو  دمحم  یلع  هللا  یلصو  نیملاعلا ، بر  دمحلا هللا 
. ناینیشیپ بولسا  رب  تئیه  ملع  رد  تسا  يرصتخم  نیا  دعبو :

ۀسدقملا ءالبرک 
يزاریشلا ینیسحلا  يدهملا  نب  دمحم 

لوا مجن   1

تسا كالفاو  رصانع  رد 
. تسا نیمز  زکرم  نآ  زکرم  هک  تسا  هرک  کی  ملاع  هک  تسا  نآ  رب  داقتعا  ار  ءامدق  هکنادب 

. تسا صقان  اهنآ  زا  یکی  هک  هرک  هدزیس  زا  تسا  هدش  هداد  بیترت  هرک  نیاو 
اهنآ بیترتو  يرگید  يوت )  ) رعقم اب  تسا  سامم  کی  ره  یمخ )  ) بدحم هک  یمـسق  هب  تسا  يرگید  فوج  رد  تارک  نیا  زا  کی  رهو 

: تسا وحن  نیا  رب  الاب  هب  نیئاپ  زا 
. نیمز : 1

(. تسا صقان  نآو   ) بآ : 2
. ءاوه : 3

(. دنمان رصانع  ار  راهچ  نیاو   ) شتآ : 4
. رمق کلف  : 5

. دراطع کلف  : 6
. هرهز کلف  : 7

. سمش کلف  : 8
. خیرم کلف  : 9

. يرتشم کلف  : 10
. لحز کلف  : 11

. دش هدرب  شمان  هک  تسا  هراتس  کی  مهدزای  ات  مجنپ  زا  هناگ  تفه  ياهنامسآ  نیا  زا  کی  ره  ردو 
: دنا هدروآ  رد  مظن  هب  روکذم  بیترت  هب  ار  تفه  ناگ  راتس  ياهمان  ءابدا  ضعبو 

رایس بکوک  تفه  کلف  رد 
لجوزع يادخ  هدیرفآ 

هرهزو دراطعو  تسا  رمق 
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لحزو يرتشمو  خیرمو  سمش 
: هدومن مظن  یسراف  هب  ار  ناگ  راتس  مان  نینچمهو 

نادیم دیهانو  ریتو  هم  بکاوک 
ناویکو سیجربو  مارهبو  دیشروخ  وچ 

. دنزوکرم تباث  ناگراتس  یمامت  نیا  ردو  جوربلا ، کلف  : 12
. دنمان زین  كالفألا  کلف  ار  نآو  سلطأ ، کلف  : 13

رئاود لکش  یلع  ةروص  انه  دجوی 
يزاریشلا مامإلل  تامدقملا )  ) باتک نم  ۀحفصلا 208  عجار 

مود مجن   2

تسا تاجردو  جورب  رد 
ود هب  اهنآ  رس  هک  تسا  هزبرخ  تسوپ  رب  هک  ییاهطخ  دننام  مسق ، هدزاود  هب  دوشیم  مسقنم  دنمان  جوربلا  کلف  ار  نآ  هک  متشه  نامـسآ 

. دنیوگ جرب )  ) ار ماسقا  نیا  زا  کی  رهو  دسریم  یبونجو  یلامش  بطق 
(. برغم فرط  زا   ) بیترت نیدب  تسا  یصوصخم  مان  ار  کی  رهو  تسا  برغم  فرط  زا  اهنآ  ءادتباو 

. لمح : 1
. روث : 2

. ءازوج : 3
. ناطرس : 4

. دسا : 5
. هلبنس : 6
. نازیم : 7

. برقع : 8
. سوق : 9

. يدج : 10
. ولد : 11

. توح : 12
هب دـنیامن  لـصتم  ار  اـهنآ  رگا  هک  تسا  یناـگ  هراتـس  جورب  زا  کـی  ره  رد  هک  تسا  نآ  اهمـسا  نیا  هـب  ار  جورب  ندراذـگ  مـسا  ببـسو 

. دوشیم اهمان  تایمسم  دننام  هیمهو  طوطخ  هب  رگیدکی 
تصشو دصیس  کلف  رود  سپ  دنمان ، هجرد )  ) ار یمسق  رهو  دنا ، هدومن  مسق  یس  هب  میـسقت  ار  هناگ  هدزاود  جورب  زا  کی  ره  هک  نادبو 

. دوشیم تمسق 
. تسا هجرد  نالف  ای  جرب  نالف  رد  هراتس  نآ  دنیوگ  دوش  عقاو  تاجرد  ای  جورب  زا  یکی  يذاحم  یبکوک  هاگ  رهو 

موس مجن   3
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تسا هروهشم  ياهسوقو  رئاود  رد 
: تسا مسق  ود  رب  هرئاد  هک  نادب 

. ار هرک  دنکن  فصن  هک  تسا  يا  هرئاد  نآو  هریغص ، : 1
. ار هرک  دنک  فصن  هک  تسا  يا  هرئاد  نآو  همیظع ، : 2

. هریغص هچ  دشاب  همیظع  هچ  هرئاد  زا  هکت  زا  تسا  ترابع  سوقو 
: تسا هد  ماظع  رئاودو 

: تسا ملاع  بطق  ود  وا  بطق  ودو  تسا ، كالفألا  کلف  دنبرمک  هلزنم  هب  نآو  راهنلا ، لدعم  لوا :
(. یلامش بطق   ) تسا يدج  فرط  هکنآ 

. دنیوگ یبونج ) بطق   ) تسا وا  لباقم  رد  هکنآو 
هدومن مهرد  جک  هک  دنا  هقلح  ود  هلزنم  هب  راهنلا  لدعم  هرئاد  اب  هرئاد  نیاو  تسا ، جورب  کلف  دنبرمک  هلزنم  هب  نآو  جوربلا ، ۀـقطنم  مود :

. دنیامن مه  اب  هطقن  ود  رد  عطاقت  سپ  دنا ،
. دنیوگ یعیبر  لادتعا  ار  نآو  لمح  رس  : 1

. دنیوگ یفیرخ  لادتعا  ار  نآو  نازیم  رس  : 2
: هطقن ود  رد  مه  زا  دندرگ  رود  رایسب  هرئاد  ود  نیا  نینچمهو 

. دنیوگ یفیص  بالقنا  ار  نآو  ناطرس ، رس  : 1
. دنیوگ يوتش  بالقنا  ار  نآو  يدج ، رس  : 2

. تسا هرئاد  ود  يرود  ردق  هب  لدعم  ياهبطق  زا  ود  نیا  زا  کی  ره  يرودو  تسا  بونجو  لامش  فرط  هرئاد  نیا  بطق  ودو 
دوش عقاو  هک  یـسوقو  جوربلا ، ۀطقنم  هرئادو  لدعم  هرئاد  بطق  راهچ  هب  درذگیم  هک  تسا  يا  هرئاد  نآو  تسا  هعبرا  باطقا  هب  هرام  موس :

. دنیوگ یلک ) لیم   ) ار نآ  هقطنمو ، لدعم  هرئاد  ود  نیب  هرئاد  نیا  زا 
. هداد صیخشت  فصنو  هجرد  هسو  تسیب  ار  نآ  هغارم  دصر  هب  یسوط ?  ققحم  تسا ، فالتخا  یلک  لیم  ردو 

دعب ار  نآ  لدـعمو  یبـکوک  نیب  دوـش  عـقاو  هرئاد  نیا  زا  هک  یـسوقو  لدـعم ، بطق  ود  هب  درذـگیم  هرئاد  نیاو  تـسا  لـیم  هرئاد  مراـهچ :
. دنیوگ هطقنم ) لوا  لیم   ) ار نآ  لدعمو ، جوربلا  ۀقطنم  نیب  دوش  عقاو  نیا  زا  هک  یسوقو  دنیوگ ، بکوک ) يرود  )

جوربلا ۀقطنمو  یبکوک  نیب  دوش  عقاو  هک  هرئاد  نیا  زا  یـسوقو  جوربلا ، ۀطقنم  بطق  ود  هب  درذگیم  هرئاد  نیاو  تسا ، ضرع  هرئاد  مجنپ :
. دنیوگ مود ) لیم   ) ار نآ  هقطنمو  لدعم  نیب  دوش  عقاو  هک  نیا  زا  یسوقو  دنیوگ ، بکوک ) ضرع   ) ار نآ 

. نکاما فالتخا  هب  دوشیمن  فلتخم  هرئاد  چنپ  نیا  هک  نادبو 
یکی هطقن  ود  رب  ار  راهنلا  لدعم  دـنکیم  فصن  هرئاد  نیاو  نیئاپ ، فصنو  الاب  فصن  نیب  تسا  هطـساو  هرئاد  نیاو  تسا ، قفا  هرئاد  مشش :

. دنیوگ لادتعا ) برغم   ) ار نآو  برغم  فرط  يرگیدو  دنیوگ ، لادتعا ) قرشم   ) ار نآو  قرشم  فرط 
. دنیوگ براغ )  ) ار يرگیدو  علاط )  ) ار ود  نآ  زا  یکی  هطقن ، ود  رب  ار  جوربلا  ۀقطنم  دنکیم  فصن  نینچمهو 

عافترا تیاغو  قفاو ، لدعم  ياهبطق  هب  درذگیمو  یبرغ  فصنو  یقرش  فصن  نیب  تسا  هطساو  هرئاد  نیاو  تسا  راهنلا  فصن  هرئاد  متفه :
. دنسر هرئاد  نیا  هب  هک  تسا  یتقو  بکاوک 

. راهنلا فصنو  قفا  ياهبطق  هب  درذگیمو  یبونج  فصنو  یلامش  فصن  نیب  تسا  هطساو  هرئاد  نیاو  تسا ، تاوامسلا  لوا  هرئاد  متشه :
. تسا براغو  علاط  هطقن  وا  بطق  ودو  قفاو ، جوربلا  ۀطقنم  ياهبطق  هب  درذگیمو  تسا ، هیر  ءامس  طسو  هرئاد  مهن :

، قفا بطق  ود  هب  درذگیم  نینچمهو  دومن ، نییعت  دنهاوخ  ار  نآ  طاطحنا  ای  عافترا  هک  يا  هطقن  ره  هب  درذـگیمو  تسا  عافترا  هرئاد  مهد :
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فرط هطقنو  قفا  هرئاد  نیب  دوش  عقاو  رگاو  دـنیوگ ، هطقن  نآ  عافترا  ار  نآ  ـالاب  فرط  هطقنو  قفا  هرئاد  نیب  دوش  عقاو  نیا  زا  هک  یـسوقو 
. دنیوگ هطقن  نآ  طاطحنا  ار  نآ  نیئاپ 

. نکاما فالتخاب  دنوشیم  فلتخم  هرئاد  جنپ  نیا  هک  نادبو 

مراهچ مجن   4

مراهچ مجن   4

تسا كالفا  تیفیک  رد 

رمق کلف 

کلف نآ  یتفلک  ردو  دـنمان ، لئام  ار  نآ  هک  تسا  رگید  کـلف  رهز  وج  ردو  دـنیوگ ، رهز  وج  ار  نآو  نیحطـسلا  يزاوتم  تسا  هرک  رمق :
. هطقن ود  رب  دنیامنیم  سامت  لئام  رعقم  اب  نآ  رعقمو  لئام ، بدحم  اب  نآ  بدحم  هک  وحن  نیا  هب  تسا  رگید 

. جوا : 1
. ضیضح : 2

. دنمان لماح  ار  کلف  نیاو 
(. لکش 2  ) تسا ریودت  یتفلک  رد  رمقو  دنمان ، ریودت  ار  نآ  هک  تسا  رگید  کلف  لماح  یتفلک  ردو 

رئاود لکش  یلع  ةروص  انه  دجوی 
يزاریشلا مامإلل  تامدقملا  باتک  نم  ۀحفصلا 212  رظنا 

دراطع کلف 

رعقم اب  رعقمو  بدـحم  اب  بدـحم  هک  تسا  رگید  کـلف  لـثمم  یتفلک  ردو  دـنمان ، لـثمم  ار  نآو  نیحطـسلا ، يزاوتم  تسا  هرک  دراـطع :
سامت رعقم  اب  رعقمو  بدحم  اب  بدحم  هک  تسا  رگید  کلف  ریدـم  یتفلک  ردو  دـنمان ، ریدـم  ار  نآو  تشذـگ  هک  نانچ  دـیامنیم  سامت 

هک دشاب  مولعمو  تسا  وا  یتفلک  رد  دراطعو  دنمان ، ریودـت  ار  نآ  هک  تسا  رگید  کلف  لماح  یتفلک  ردو  دـنمان ، لماح  ار  نآو  دـیامنیم 
(. لکش 3  ) دوشیم عمج  کلف  نیا  رد  ضیضح  ودو  جوا  ود 

رئاود لکش  یلع  ةروص  انه  دجوی 
يزاریشلا مامإلل  تامدقملا  باتک  نم  ۀحفصلا 213  رظنا 

هرهز کلف 

سامت رعقم  اب  رعقمو  بدـحم  اب  بدـحم  هک  تسا  رگید  کلف  نآ  یتفلک  ردو  دـنمان ، لـثمم  ار  نآو  نیحطـسلا  يزاوتم  تسا  هرک  هرهز :
ریودت یتفلک  رد  هرهزو  دنیوگ ، ریودت  ار  نآ  هک  تسا  رگید  کلف  لماح  یتفلک  ردو  دنمان ، لماح  ار  نآو  ضیضحو ، جوا  هطقن  رب  دنک 

(. لکش 4  ) تسا
رئاود لکش  یلع  ةروص  انه  دجوی 
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يزاریشلا مامإلل  تامدقملا  باتک  نم  ۀحفصلا 213  رظنا 

سمش کلف 

سامت رعقم  اب  رعقمو  بدحم  اب  بدحم  هک  تسا  رگید  کلف  نآ  یتفلک  ردو  دنمان ، لثمم  ار  نآو  نیحطـسلا ، يزاوتم  تسا  هرک  سمش :
(. لکش 5  ) تسا زکرم  جراخ  یتفلک  رد  باتفآو  دنیوگ ، زکرم  جراخ  ار  نآو  ضیضحو ، جوا  هطقن  رب  دنک 

رئاود لکش  یلع  ةروص  انه  دجوی 
يزاریشلا مامإلل  تامدقملا  باتک  نم  ۀحفصلا 214  رظنا 

لحزو يرتشمو  خیرم  کلف 

(. لکش 4  ) رد تشذگ  هک  نانچ  تایصوصخ  مامت  رد  تسا  هرهز  کلف  دننام  لحزو : يرتشمو  خیرم 
کلف تسا  هتفرگ  رب  رد  هک  هکت  نآ  لاله ، دـننام  یقاب  هعطق  ود  لوا  کلف  زا  دریگ  ياـج  رگید  کـلف  یتفلک  رد  یکلف  نوچ  هک  نادـبو 

. تسا مولعم  لاکشا  رد  هک  نانچ  دنیوگ ، يوحم ) ممتم   ) ار مود  کلف  تسا  هتفرگ  رب  رد  هک  هکت  نآو  دنمان  يواح ) ممتم   ) ار لوا 
ققحمو دـننکیم ، تکرح  قرـشم  فرط  زا  هک  کـلف  راـهچ  رگم  دـننکیم ، تکرح  قرـشم  فرط  هب  برغم  فرط  زا  كـالفأ  ماـمت  هـمتت :

. هدومرف عمج  ار  اهنآ  تیب  نیا  رد  یسوط ? 
لئاس يا  راهچ  دنناور  برغ  بناج 

لئامو ریدم  زابو  رهز  وجو  سلطا 

مجنپ مجن   5

تسا نیمز  هب  عجار  روما  رد 
طقفو نینچمه ، یبونج  ودو  یناتحتو ، یئاقوف  یلامش  ود  مسق : راهچ  هب  دوشیم  مسقنم  نیمز  دنوش  دراو  نیمز  رب  نوچ  لدعمو  قفا  هرئاد 

(. ءامدق هتفگ  ربانب   ) تسا رومعم  یلامش  یناقوف  عبر 
هب يرگید  لوا  زا  کی  ره  لوا  زیمتو  دنمان ، میلقا  ار  کی  ره  هک  برغم  هب  قرشمزا  لیطتـسم ، مسق  تفه  هب  دوشیم  مسقنم  زاب  عبر  نیاو 

تعاس هدزاود  لوطا  راهن  هک  تسا  یئاج  میلاقأ  ءادتباو  نیلوا ، زور  رتدـنلب  زا  تسا  رتشیب  تعاس  فصن  نیمود  زور  رتدـتلب  هک  تسا  نآ 
(: لکش 6  ) تسا هقیقد  جنپو  لهچو 

رئاود لکش  یلع  ةروص  انه  دجوی 
يزاریشلا مامإلل  تامدقملا  باتک  نم  ۀحفصلا 215  رظنا 

لدعم زا  هک  یسوق  ندومن  باسحب  دوشیم  هتـسناد  يدلب  ره  لوطو  نامـسآ  رد  تسا  راهنلا  لدعم  طخ  ریز  نیمز  رد  ءاوتـسا  طخ  هدئاف :
باسح هب  دوشیم  هتـسناد  يدلب  ره  ضرعو  دلب ، نآ  راهن  فصنو  تسا  برغم  فرط  هک  تادـلاخ  رئازج  راهنلا  فصن  نیب  دوشیم  عقاو 

رگاو یلامـش ) ضرع   ) دشاب لامـش  فرط  رگاو  لدعم ،) ای   ) ءاوتـسا طخو  قفا  بطق  نیب  دوشیم  عقاو  راهنلا  فصن  زا  هک  یـسوق  ندومن 
. دنیوگ یبونج ) ضرع   ) دشاب بونج  فرط 

مشش مجن   6
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تسا قفا  ماسقا  رد 
. تسا یصاوخ  ار  کی  رهو  تسا ، مسق  تفه  رب  قفا  هک  نادب 

لادـتعا رد  رهظ  تقو  دـسریم  اهنآ  رـس  رب  باتفآ  صاخـشا  نیا  ًاضرف ، دـننکاس  ءاوتـسا  طخ  رد  هک  یناسک  ینعی  ءاوتـسا ، طخ  قفا  لوا :
بالقنا رد  ناشیا  زا  باتفآ  تیاغ  هب  دوشیم  رودو  درادن  هیاس  زیچ  چـیه  سپ  نیئاپ ) لوا  زورو  راهب ، لوا  زور   ) یفیرخ لادـتعاو  یعیبر 

، ًابیرقت تسا  يواـسم  ناـشیا  زورو  بش  هشیمهو  تسا  تشه  ناـشیا  لوصفو  امرـس ) لوا  زورو  اـمرگ  لوا  زور   ) يوتـش بـالقناو  یفیص 
. دنمان یبالود )  ) ار قفا  نیاو 

. یلک لیم  زا  لبقو  ءاوتسا  طخ  زا  دعب  قفا  مود :
لامش فرط  باتفآو  دشاب  ناشیا  يرود  ردق  هب  لدعم  زا  باتفآ  يرود  هک  یماگنه  رهظ  تقو  دسریم  اهنآ  رس  رب  باتفآ  صاخشا  نیاو 

زور ود  نیا  ردو  لدعم ، هب  باتفآ  ندش  کیدزن  تقو  يرگیدو  لدعم ، زا  باتفآ  ندش  رود  تقو  رد  یکی  دوشیم : زور  ود  نیاو  دـشاب ،
. درادن هیاس  زیچ  چیه 

. ًابیرقت دنلوا  مسق  دننام  زورو  بش  يواستو  لوصف  رد  اهنیاو 
. دشاب جوربلا ) ۀقطنم   ) یلک لیم  ریز  هک  قفا  موس :

، درادن هیاس  زیچ  چیه  سپ  دشاب ، امرگ ) لوا  زور   ) یفیـص بالقنا  رد  هک  یماگنه  رهظ  تقو  دسریم  اهنآ  رـس  رب  باتفآ  صاخـشا  نیاو 
. دشاب امرس ) لوا  زور   ) يوتش بالقنا  رد  هک  تسا  یتقو  ناشیا  زا  باتفآ  يرود  یهتنمو 

(. لدعم زا  ًابیرقت  فصنو  هجرد  ششو  تصش   ) دشاب لیملا  مامت  زا  لبقو  یلک  لیم  زا  دعب  هک  قفا  مراهچ :
هک تسا  یتقو  نآو  یلعا ،)  ) قفا يوس  هب  هبسنلاب  تسا  عافترا  ود  باتفآ  يارب  زاو  دسریمن ، تقو  چیه  اهنآ  رس  رب  باتفآ  صاخشا  نیاو 

. دشاب يوتش  بالقنا  رد  هک  تسا  یتقو  نآو  لفسا ) دشاب و( یفیص  بالقنا  رد 
(. هدنام لدعم  بطق  هب  ًابیرقت  مینو  هجرد  هسو  تسیب   ) دشاب لیملا  مامت  ریز  هک  قفا  مجنپ :

هب هکنآ  ات  دوشیم  دـنلب  ناشیا  زورو  مراهچ ) مسق  دـننام   ) تسا عافترا  ود  نآ  يارب  زاو  دـسریمن ، ناشیا  رـس  رب  باـتفآ  صاخـشا  نیاو 
. بش نینچمهو  دسریم  تعاس  راهچو  تسیب 

. ترامع دوشیم  مامت  مسق  نیا  هبو 
. دشاب لدعم  بطق  ریز  زا  لبقو  لیملا  مامت  زا  رتشیب  هک  قفا  مشش :

. دراد توافت  قفا  نیا  رد  جوربلا  ۀقطنم  تایصوصخ  ضعب  هکنآ  زا  ریغ  تسا  مجنپ  مسق  دننام  مسق  نیاو 
راهچ ماسقا  نیا  زورو  بشو  دـشابیم  راهچ )  ) هناگ راهچ  ماسقا  نیا  لوصفو  دـنمان  یلئامح )  ) قافآ ار  هناگ  جـنپ  ماسقا  نیا  قاـفآ  هدـئاف :

. تسین يواسم  هناگ 
. تسا یلامش  هشیمه  ماسقا  هیقب  هیاس  یلو  تسا ، یبونج  هاگو  یلامش  هاگ  مودو  لوا  مسق  هیاس  هدئاف :

. دشاب راهنلا  لدعم  بطق  ریز  رد  هک  قفا  متفه :
تـسین باتفآ  يارب  زا  یبورغو  عولطو  تسا ، یلک  لیم  ردق  هب  قفا  زا  باتفآ  عافترا  ۀیاغو  دسریمن  ناشیا  رـس  رب  باتفآ  صاخـشا  نیاو 

. تسا رت  هاتوک  زور  کیو  رتدنلب  بش  کی  لاس  تهج  نیا  زاو  دوخ ، تکرح  هب  رگم 
. دنمان يوحر )  ) ار قفا  نیاو  دروخیم ، رف  هیاس  ببس  نیا  هبو  دنزیم ، رود  قفا  رود  رب  باتفآو 

متفه مجن   7

تسا هام  لاوحا  رد 
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نآ فصن  زا  رتشیب  هشیمه  تهج  نیا  زاو  دشابیم  دیـشروخ  زا  رتکچوکو  تسا ، هنیآ ) دننام   ) یلقیـصو هریت  نآو  درگ ، تسا  یمرج  هام 
. تسا ینارون 

. دیشروخ هب  نآ  یکیدزنو  يرود  ببس  هب  ار  هام  نیمز  لها  ندید  رد  دوشیم  فالتخاو 
ود نیا  هک  یماگنه  سپ  دشاب ، نیمز  هرئاد  نآ  زکرم  رد  هک  هرئاد  فصن  ود  رد  ار  دیشروخو  هام  مینکیم  ضرف  مهف  تلوهـس  تهج  هبو 

تـسا نیمز  فرط  هب  وا  کیرات  تروصو  تسا  دیـشروخ  فرط  هب  هام  ینارون  تروص  مامت  ًابیرقت ، ولو  دنـشاب  رگیدکی  ریز  هرئاد  فصن 
. دوشیم هام  رخآ  رد  هک  دنمان  قاحم )  ) ار لاح  نیاو 

لئاوا رد  نیاو  دـنیوگ  لاله )  ) ار لاح  نیاو  دوش ، رهاظ  ینارون  فرط  زا  يا  هشوگ  دـنوش  رود  مه  زا  يردـق  هرئاد  فصن  ود  نیا  نوچو 
. تسا هام 

نیا ردو  مینک  هدهاشم  ار  ینارون  زا  فصن  دوش  هلـصاف  ود  نیا  نیب  نامـسآ  عبر  ینعی  دنوش  مئاق  رگیدـکی  رب  هرئاد  فصن  ود  نیا  نوچو 
. دنمان رمق )  ) ار هام  موس  بش  دعب  هک  دنا  هتفگ  یضعب  هچ  رگا  دنیوگ ، لاله )  ) زاب لاح 

مامت دوش ، هلـصاف  ود  نیا  نیب  نامـسآ  فصن  ینعی  دـنهد  هماـت  هرئاد  کـی  لیکـشتو  دـنوش  رگیدـکی  لـباقم  هرئاد  فصن  ود  نیا  نوچو 
زا هرئاد  فصن  ود  نیا  نآ  زا  سپو  دـنیوگ ، ردـب )  ) ار هام  لاح  نیا  ردو  ددرگ  سکع  قاحم  تلاـحو  دوش  نیمز  فرط  هب  ینارون  فصن 

(: لکش 7 . ) دوش ادیپ  قاحمو  لالهو  رمق  ًایناثو  دوش  مک  رون  زاب  لوا ، دننام  دنوش  کیدزن  مه  هب  رگید  فرط 
رئاود لکش  یلع  ةروص  انه  دجوی 

يزاریشلا مامإلل  تامدقملا  باتک  نم  ۀحفصلا 219  رظنا 

متشه مجن   8

تسا فوسخو  فوسک  رد 
رگیدکی رد  جک  هک  دنا  هقلح  ود  دننام  دنکیم  ریـس  نآ  رد  هام  هک  يا  هرئاد  نآ  اب  دنکیم  ریـس  نآ  رد  دیـشروخ  هک  يا  هرئاد  نآ  نوچ 

. دنیوگیم بنذ )  ) ار يرگیدو  سأر )  ) ار ود  نآ  زا  یکی  هک  دننکیم ، عطاقت  رگیدکی  اب  عضوم  ود  رد  اذل  دشاب ، هدومن 
هام مامت  رگا  سپ  نیمزو ، دیـشروخ  نیب  دوشیم  لئاح  هام  هطقن ، ود  نیا  زا  یکی  رد  دنوش  عمج  رگیدـکی  اب  دیـشروخو  هام  هاگ  ره  سپ 

. دنمان یلک ) فوسک   ) ار لاح  نیاو  راظنا ، زا  دناشوپیم  ار  دیشروخ  دوش ، عقاو  دیشروخ  مامت  ولج 
. دنمان یئزج ) فوسک   ) ار لاح  نیاو  راظنا ، زا  دناشوپیم  ار  دیشروخ  ضعب  دوش ، عقاو  دیشروخ  ضعب  ولج  هام  ضعب  رگاو 

لـصاف نیمز  دوش ، عقاو  دیـشروخ  مامت  لباقم  هام  مامت  رگا  سپ  دـشاب ، رگید  هطقن  رد  دیـشروخو  هطقن ، ود  نآ  زا  یکی  رد  هام  هاگ  رهو 
. دنمان یلک ) فوسخ   ) ار لاح  نیاو  دیامن ، دیشروخ  زا  رون  بسک  هام  دراذگ  یمنو  دیشروخو  هام  نیب  دوشیم 

نیاو دنیامن  رون  بسک  هام  ضعب  دراذـگ  یمنو  ضعب  ود  نآ  نیب  دوشیم  لصاف  نیمز  دوش ، عقاو  دیـشروخ  ضعب  لباقم  هام  ضعب  رگاو 
(. لکش 8  ) دنمان یئزج ) فوسخ   ) ار لاح 

رئاود لکش  یلع  ةروص  انه  دجوی 
يزاریشلا مامإلل  تامدقملا  باتک  نم  ۀحفصلا 221  رظنا 

. دنمان یئرم  ریغ  دشاب  قفألا  تحت  رگاو  دنیوگ ، یئرم  فوسکو  فوسخ  دشاب ، قفألا  قوف  تالاح  نیا  رگا  هک  نادبو 

مهن مجن   9

تسا قفشو  حبص  رد 
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ماگنه هک  نیمز  طورخم  لظ  هک  تسا  نآ  نآ ، ببسو  ددرگ  ادیپ  باتفآ  عولط  زا  شیپ  قرشم  رد  هک  تسا  ینانشور  نآ  سپ  حبـص : اما 
لـصف عاعـش  عولط  هب  ًابیرقت  هدنام  هجرد  هدـجیه  دـسر  قرـشم  کیدزن  دیـشروخ  نوچ  تسا  نیمز  ریز  زور  ماگنهو  نیمز  يور  رب  بش 

( بذاک حبـص   ) ار نیاو  تسا ، کیرات  قفاو  نشور  عضوم  نیبو  دـشاب ) هدـننیب  ياج  هب  کـیدزن  هک  شلحم  نآ   ) دوشیم هدـید  كرتشم 
. دنیوگ

هب نآ  زا  دعبو  دنیوگ ، قداص ) حبص   ) ار نیاو  لوأ ، ینـشور  ریز  قفا  هب  بیرق  دوشیم  نهپ  ینـشور  نآ  باتفآ ، دوشیم  رتکیدزن  نوچو 
. دنک عولط  هکنآ  ات  دیازفایم  یخرس 

نآ زا  سپ  دشابیم ، خرس  لوا  تسا  حبص  سکع  نیاو  دنام ، یقاب  باتفآ  بورغ  زا  دعب  برغم  رد  هک  تسا  ینانشور  نآ  سپ  قفش : اماو 
(. لکش 9  ) دوشیم مامت  نیا  زا  دعبو  دنلبو ، کیراب  دعبو  نهپو ، دیفس 

رئاود لکش  یلع  ةروص  انه  دجوی 
يزاریشلا مامإلل  تامدقملا  باتک  نم  ۀحفصلا 222  رظنا 

مهد مجن   10

تسا راهنلا  فصن  طخ  جارختسا  رد 
هیدنه هرئاد  هب  ًابیرقت 

رطق عبر  ردق  نآ  يدنلب  هک  ندعم  ای  بوچ  زا  یـصخاش )  ) هرئاد نآ  زکرم  ربو  دنـشک ، هرئاد  یفاص  حول  رب  ای  دـنیامن  فاص  ار  نیمز  رگا 
هاـتوک هیاـس  یمهو  دـشاب  برغم  فرط  هب  يدـنلب  هیاـس  صخاـش  نآ  يارب  زا  دـیآ  رد  باـتفآ  نوـچ  سپ  دـنیامن ، بصن  تسا  هرئاد  نآ 

. دنراذگ تمالع  ار  لوخد  عضوم  هاگنآ  دوشیم ، هرئاد  لخاد  هکنآ  ات  دوشیم 
. دنراذگ تمالع  ار  جورخ  عضوم  هاگنآ  دوشیم ، جراخ  هرئاد  زا  هیاس  يدنچ  هب  رهظ  زا  دعبو 

راهنلا فصن  طـخ  زا   ) دنـشک یطخ  تسا  صخاـش  لـحم  هک  زکرم  هطقن  اـت  فصن  زا  سپ  دـنیامن ، فصن  ار  تمـالع  ود  نیب  سوق  سپ 
(. لکش 10  ) دشاب رهظ  تقو  قرشم  فرط  هب  درذگ  وا  زا  هیاس  نوچو  تسا )

رئاود لکش  یلع  ةروص  انه  دجوی 
يزاریشلا مامإلل  تامدقملا  باتک  نم  ۀحفصلا 223  رظنا 

مهدزای مجن   11

تسا هلبق  تمس  تفرعم  رد 
. تسین نوریب  لاح  تشه  زا  ًافرش ) هللا  اهداز   ) همظعم هکم  هب  تبسن  دالب  هک  نادب 

. تسا يواسم  ای  تسا ، رتمک  ای  تسا ، رتدایز  ای  هکم  لوط  هب  تبسن  رهش  لوط  نوچ 
لوط دوشیم ، مسق  هن  عومجم  يواسم ، ای  تسا  رتدایز  ای  تسا  رتمک  ای  هکم  ضرع  هب  تبـسن  رهـش  ضرع  لاـح  هس  نیا  زا  کـی  ره  ردو 

: تسا رارق  نیا  زا  نآ  لیصفتو  دنامیم ، مسق  تشه  هیقب  ددرگ  طقاس  يواسم  ضرعو 
. دشاب بونج  هطقن  هلبق  يواسم ، لوطو  دشاب  رتشیب  رهش  ضرع  رگا  : 1
. دشاب لامش  هطقن  هلبق  يواسم ، لوطو  دشاب  رتمک  رهش  ضرع  رگا  : 2

ره تهج  هب  سپ  دالب ، لوط  لودج  زا  میئامنیم  هظحالم  ار  رهـش  لوطو  هکم  لوط  نیب  توافت  هک  تسا  نآ  بیترت  رگید  مسق  شـش  ردو 
هجرد رد  زور  نآ  رد  باتفآ  هک  يزور  هاگنآ  میراد ، هاـگن  ددرگ  قئاـقد  عومجم  هچنآو  میریگیم  تعاـس  هقیقد  راـهچ  تواـفت  زا  هجرد 
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دـشاب هدنام  هروکذم  قئاقد  رادـقم  رهظ  هب  زور  نآ  رد  نوچ  هریغ ، ای  میوقت  يور  زا  دـشاب ، ناطرـس  میـسو  تسیب  هجرد  ای  ءازوج  متـشه 
. دشاب هکم  لوط  زا  رتمک  دلب  لوط  رگا  دوب ، دهاوخ  هلبق  تمس  سایقم  هیاس 

هکم لوط  زا  رتشیب  دلب  لوط  رگا  دوب  دهاوخ  هلبق  تمـس  سایقم  هیاس  درذـگ  هروکذـم  قئاقد  رادـقم  رهظ  زا  زور  نآ  رد  نوچ  نینچمهو 
(. لکش 11 . ) دشاب

رئاود لکش  یلع  ةروص  انه  دجوی 
يزاریشلا مامإلل  تامدقملا  باتک  نم  ۀحفصلا 225  رظنا 

مهدزاود مجن   12

تسا خیرات  زا  يا  همش  رد 
)(. نیمز هرک  رود  رب  هیرایتخا  تکرح  هب  باتفآ  شدرگ  زا  تسا  ترابع  یسمش  لاس  هک  نادب 

. جرب کی  رد  رایتخا  هب  دیشروخ  تکرح  زا  تسا  ترابع  یسمش  هامو 
. یسمش لاس  هب  تدم  ثیح  زا  تسا  وا  برق  هیمست  ببسو  يرمق ، هام  هدزاود  زا  تسا  ترابع  يرمق  لاسو 

یـس هام  راهچ  اتو  دوشن ، رتدایز  زور  یـس  زاو  دوشن  رتمک  زور  هنو  تسیب  زاو  لاله ، تیؤر  ات  لاله  تیؤر  زا  تسا  تراـبع  يرمق  هاـمو 
. دوب ناوتیم  هنو  تسیب  هام  هس  اتو  دوب  ناوتیم  یس 

خیراتو دنناوخ ، خیرات )  ) ار نآو  دننک ، نآ  هب  سایق  ار  رگید  ياه  هثداح  ات  دـنزاس  ءدـبم  ار  نآ  دوش  عقاو  همیظع  هثداح  یلاس  رد  نوچو 
: تسا راهچ  روهشم  ياه 

مرحم لوا  زور  لاس  لواو  هدومرف ، ترجه  هفرـشم  هنیدـم  هب  هرونم  هکم  زا  ربمغیپ ?  ترـضح  هک  تسا  يزور  نآو  يرجه ، خـیرات  لوا :
: رارق نیا  زا  تسا  هدزاود  نآ  ياههامو  تسا 

. مرحم : 1
. رفص : 2

. لوألا عیبر  : 3

. یناثلا عیبر  : 4
. یلوألا يدامج  : 5
. ةرخآلا يدامج  : 6

. بجر : 7
. نابعش : 8

. ناضمر : 9
. لاوش : 10

. هدعقلا يذ  : 11

. ۀجحلا يذ  : 12
انلعجو هجرخم  لّهسو  هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز مامإ  یلو  ترـضح  مودق  تکرب  هب  دوش  دیدجت  خیرات  يدوز  نیمه  هب  هک  تسا  دیما 

(. هناوعأو هراصنأ  نم 
هام ياه  مانو  دنریگ ، لاس  کی  ار  زور  جنپو  تصشو  دصیس  رهو  هدومن  سولج  رایرهش  درجدزب  هک  تسا  يزور  نآو  سرف  خیرات  مود :
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: تسا رارق  نیا  زا  نآ  ياه 
. نیدرورف : 1

. تشهبیدرا : 2
. دادرخ : 3

. ریت : 4
. دادرم : 5

. رویرهش : 6
. رهم : 7

. نابآ : 8
. رذآ : 9

. يد : 10
. نمهب : 11
. دنفسا : 12

)(. تسا زور  جنپو  يوس  نآ  هک  هام  کی  زا  ریغ  تسا  زور  یس  نآ  هام  رهو 
. لاس هدزاود  هب  تسا  یمور  سوقلیف ) نب  ردنکسا   ) تاقو زا  دعب  نآ  ءدبمو  یمور ، خیرات  موس :

رهو زور ، تشهو  تسیب  هام  کیو  زور ، یـس  یهام  ره  هام  راهچو  زور ، کیو  یـس  یهام  ره  هاـم  تفه  تسا ، هدزاود  ناـشیا  ياـههامو 
. دنریگ زور  هنو  تسیب  ار  هام  نیا  هبترم  کی  لاس  راهچ 

: تسا رارق  نیا  زا  ناشیا  ياه  هامو 
. لوا نیرشت  : 1
. مود نیرشت  : 2
. لوا نوناک  : 3
. مود نوناک  : 4

. طابش : 5
. راذآ : 6

. ناسین : 7
. رایأ : 8

. ناریزح : 9
. زومت : 10
. بآ : 11

. لولیأ : 12
رهو تسا ، ترجه  زا  دعب  کیو ، داتفهو  دص  راهچ  هنـس  ناضمر  مهد  هعمج  زور  نآ  ءدبم  دنیوگ ، زین  یلالج ) و( یکلم ، خیرات  مراهچ :

. دنریگ لاس  ار  يرسکو  زور  جنپو  تصشو  دصیس 
ردو سرف ، ياههام  یماسا  ناشیا  ياههام  یماساو  جرب ، رد  تسا  باتفآ  ثکم  تدم  ناشیا  هامرهو  تسلمح ، لوأ  زور  ناشیا  لاس  لوأو 
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. دراد فالتخا  تایصوصخ  ضعب 
???

یلع ۀنعللاو  نیرهاطلا ، هلآو  دمحم  یلع  هللا  یلصو  نیملاعلا ، بر  دمحلاو هللا  نیلسرملا  یلع  مالسو  نوفصی  امع  ةزعلا  بر  کبر  ناحبس 
. نیدلا موی  یلإ  نیعمجأ  مهئادعأ 

ۀسدقملا ءالبرک 
يزاریشلا ینیسحلا  يدهملا  نب  دمحم 

ۀمئاقلا یلإ  عوجر 

اهتشون یپ 

هب یقبام  یسراف و  ناونع  زا 10  شیب  اهنت  رادقم  نیا  زا  هک  دشابیم ، هوزجو  باتک  رازهکی  زا  زواجتم  يزاریش  یمظعلا  هللا  ۀیآ  تافیلأت  )( 
. دوش هعجارم  تسرهفلا )  ) باتک هب  تسا . هدش  همجرت  یسراف  هب  ناشیا  تافیلأت  زا  یبرع  ناونع  دص  هب  بیرق  انمض  تسا ، یبرع  نابز 

. دخرچیم دیشروخ  درگرب  نیمز  هک  هدش  تباث  هزورما  اما  تسا ، ناینیشیپ  هیرظن  نیا  دنامن  یفخم  )( 
. دشابیم زور  هام 29  کیو  هدوب  زور  هام 31  شش  دشاب  زور  هام 35  کی  هکنیا  ياج  هب  هزورما  )( 

تالاقم

هیبطق هلاسر ي  - 1

لوا لصف 

یتدم رد  لامش ، فرطرد  دنراد ، رارق  رادم 33 66  ینعی  لامش  بطق  رادم  یلامش و  ضرع  رادم 33 48  نیب  هک  ییاهنیمزرس  رد  لاؤس :
نیا رد  دـنکیمن . عولط  دیـشروخ  دوریم و  نیب  زا  یمامت  هب  بش  هدـش ، لصتم  رگیدـکی  هب  قلف  قفـش و  ناتـسبات ، لیاواو  راهب  رخاوا  زا 

تسا ؟ عقوم  هچ  هزور  زاغآ  هیموی و  ياهزامن  نامز  تروص 
راهنلافصن يهریاد  لامـش  فرط  زا  دیـشروخ  نتـشذگ  نامز  قطاـنم ، نیا  رد  بش  همین  تسا . بش  همین  حبـص ، زاـمن  تقو  لوا  خـساپ :

نامز نیا  فصن  حبص ، زامن  تقو  لوا  سپ  دوشیم . هاتوک  جیردت  هب  تسا و  تعاس   9 5 راهب ) لوا   ) نامز نیا  لوا  رد  بش  لوط  تسا .
دوب . دهاوخ  تعاس 12  نامه  ای 

راهب و زا  یتدـم  رد  تسا ؛ زا 33 66  رتشیب  اهنآ  ییاـیفارغج  ضرع  دـناهدش و  عقاو  یبطق  نادـنبخی  قطاـنم  رد  هک  ییاهنیمزرـس  لاؤس :
عولط و تسا و  تکرح  رد  یشدرگ  تروص  هب  قفا  يالاب  دیشروخ  اریز  دوریم ، نیب  زا  قطانم  نیا  رد  بش  دنراد و  یمئاد  زور  ناتـسبات 

تسا ؟ عقوم  هچ  هزور  راطفا  كاسما و  هیموی و  ياهزامن  تقو  تروص  نیا  رد  درادن . بورغ 
رد راب  کی  عافترا و  نیرتمک  اب  لامـش  فرط  رد  راب  کـی  درذـگیم . راـهنلا  فصن  يهریاد  زا  راـبود  اـهنامز  نیا  رد  دیـشروخ  خـساپ :
رهظ زامن  تقو  لوا  تعاس 12 ، ینعی  یبونج ، راهنلا  فصن  زا  دیشروخ  نتشذگ  اهنیمزرس ، يهیقب  لثم  عافترا . نیرتشیب  اب  بونج  فرط 
حبـص زامن  ندروآ  اج  هب  رادـقم  هب  نامز  نیا  تسا . حبـص  زامن  تقو  لوا  تعاس 24 ، ینعی  یلامش ، راهنلا  فصن  زا  نتـشذگ  رـصع و  و 

يهضیرف ندروآ  اج  هب  رادـقم  هب  ( 4  ) یلامـش لاوز  زا  لبق  ءاشع  برغم و  زاـمن  تقو  دراد . همادا  فلکم  لاـح  بسح  هب  طیارـش و  رباـنب 
دشابیم . ءاشع  برغم و  زامن  نامز  زاغآ  زا  لبق  ات  رصعو ، رهظ  زامن  تقو  رخآ  دشابیم . فلکم  لاح  بسح  هب  ءاشعو  برغم 

نیا ات  دنوشیم  لصتم  رگیدـکی  هب  دیـشروخ  بورغ  عولط و  زور ، دـنچ  رد  دوش ، یمئاد  زور  هک  نآ  زا  شیپ  اهنیمزرـس  نیا  رد  لاؤس :
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تسا ؟ عقوم  هچ  هزور  زاغآ  نامز  هنازور و  ياهزامن  تقو  تلاح  نیا  رد  ددرگ . زاغآ  بش  تملظ  هدش و  ادج  هک 
، رصع رهظ و  زامن  تقو  لوا  دشابیم و  تعاس 24  هک  ( 5  ) تسا یلامش  راهنلا  فصن  زا  دیشروخ  نتشذگ  حبـص ، زامن  تقو  لوا  خساپ :

زامن تقو  لوا  تسا . دیشروخ  بورغ  زامن ، نیا  تقو  رخآ  دشابیم . تعاس 12  هک  تسا  ( 6  ) یبونج راهنلا  فصن  زا  دیشروخ  نتشذگ 
اما تسا ؛ دوجوم  تاقوا  زا  یضعب  رد  هک  هنوگ  نامه  دشاب ، دوجوم  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسا . ( 7  ) هیقرشم يهرمح  لاوز  ءاشعو ، برغم 

ینعی ) یلامش راهنلا  فصن  زا  دیشروخ  نتشذگ  زا  لبق  ءاشع ، برغم و  زامن  تقو  دشاب ، نشور  اوه  هدوبن و  دوجوم  هیقرـشم  يهرمح  رگا 
دشابیم . هضیرف  نیا  ندروآ  اج  هب  رادقم  هب  ( 24 تعاس

هب راـطفا  كاـسما و  ناـمز  لوط  تسا ، قلف  قفـش و  لاـصتا  زا  لـبق  رجف  عقوم  دـشاب و  بش  اـت  رجف  زا  دـیاب  هزور  نوـچ  هزور : مکح  اـما 
زا سپ  هک  تسارتشیب  یمک  ای  تعاس  تلاح 19  نیا  رد  كاسما  رادقم  نیاربانب  تسا . دوجوم  بش  زور و  هک  تسا  ینامز  نیرخآرادقم 

فصن زا  دیـشروخ  نتـشذگ  اب  هک  تسارتمک  یمک  ای  تعاس  راطفا 5  رادقم  دوشیم و  زاغآ  یلامش  راهنلا  فصن  زا  دیـشروخ  نتـشذگ 
نیا ات  تسا  یقاب  رادـقم  ود  نیمه  هب  راطفا  كاسما و  مکح  زور ، ندـش  لماک  بش و  نتفر  نیب  زا  زا  سپ  دوشیم . مامت  یلامـش ، راـهنلا 

ددرگزاب . هبترم  ود  بش  هک 
یمئاد بش  تسا ) ضرع  فالتخا  بسح  هب  تدم  نیا  يدایز  مک و  ) ناتـسمز لئاوا  زیئاپ و  رخاوا  زا  یتدم  رد  اهنیمزرـس  نیا  رد  لاؤس :
راطفا كاسما و  هیموی و  ياـهزامن  ناـمز  تلاـح  نیا  رد  دـخرچیم . قفا  ریز  هدرکن و  عولط  دیـشروخ  اریز  درادـن ؛ دوجو  يزور  تسا و 

تسا ؟ هنوگچ  هزور 
تسا : هنوگ  ود  رب  اهنیمزرس  نیا  خساپ :

دیـشروخ هک  ینامز  لوصف  نیا  رد  قطانم ، نیا  رد  دراد . رارق  رادم 33 84  لامش و  بطق  رادم  نیب  اهنآ  ضرع  هک  ییاهنیمزرـس  فلا :
نیا رد  يزیچ  نینچ  دیامن . بورغ  هدش و  لیامتم  برغم  فرط  هب  دیـشروخ  هک  ینامز  ات  تسا  یقاب  رون  دنکیم ، عولط  قرـشم  فرط  زا 

(. 12 تعاس ) درذـگیم یبونج  راهنلا  فصن  زا  دیـشروخ  هک  تسا  ینامز  زور و  طسو  رد  رون  نیرتشیب  تسا . زور  يهلزنم  هب  اـهنیمزرس 
تقو لوا  هتبلا  هک  تسا ؛ یبونج  راهنلا  فصن  زا  دیشروخ  نتشذگ  عقوم  نآ ، تقو  رخآ  رجف و  عولط  عقوم  حبص ، زامن  تقو  لوا  نیاربانب 
نامز لوط  الاو  دشاب  دوجوم  يزیچ  نینچ  رگا  تسا . هیقرشم  يهرمح  لاوز  رصع ، رهظ و  زامن  تقو  رخآ  دشابیم . مه  رـصع  رهظ و  زامن 
زامن زا  دـعب  ءاشع ، برغم و  تقو  لوا  دـشابیم . تقو  لوا  زا  فلکم ، لاح  بسح  هب  هضیرف  نیا  ماـجنا  رادـقم  هب  رـصع  رهظ و  يهضیرف 
همین يهلزنم  هب  هـک  تعاس 24 )  ) تسا یلامـش  راهنلا  فصن  زا  دیـشروخ  نتـشذگ  نآ  رخآ  و  قوف - ضرف  ود  رباـنب  تسا - رـصع  رهظ و 

دشابیم . بش 
بش ناتسمز ، لئاوا  زیئاپ و  رخاوا  رد  اهنیمزرس  نیا  رد  دناعقاو . لامـش  بطق  یکیدزن  رد  33 84 و  رادم زا  رت  الاب  هک  ییاهنیمزرس  ب :

. دنکیمن عولط  ًالصا  ضرع ) فالتخا  بسح  هب   ) يدایز ای  مک  تدم  رد  دیشروخ  تسا و  کیرات  زور  لوط  مامت  رد  اوه  تسا و  یمئاد 
هـضیرف نیا  ءادا  رادقم  هب  یبونج  راهنلا  فصن  زا  دیـشروخ  نتـشذگ  زا  لبق  حبـص ، زامن  تقو  دش ، یمئاد  بش  هک  ینامز  قطانم  نیا  رد 

زا سپ  دشابیم . زامن  ود  نیا  ءادا  تقو  رصع ، رهظ و  يهضیرف  ءادا  رادقم  هب  یبونج  راهنلا  فصن  زا  دیشروخ  نتشذگ  زا  دعب  دشابیم و 
تسد هب  يارب  تعاس 24 )  ) دراد همادا  یلامـش  راهنلا  فصن  زا  دیـشروخ  نتـشذگ  نامز  ات  هتبلا  هک  تسا  ءاـشع  برغم و  زاـمن  عقوم  نآ 

درک . عوجر  ناگراتس  ای  تعاس  هب  ناوتیم  تاقوا  نیا  ندروآ 
مکح دـش ؛ هدیـشک  برغم  فرط  هب  درک و  عولط  قرـشم  فرط  زا  دیـشروخ  هک  ینامز  ینعی  تسا  یمئاد  بش  هک  یناـمز  ناـیاپ  زا  سپ 

میداد . حرش  فلا  تمسق  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  اهنامز ، نیا  رد  یعرش  تاقوا 
تمسق : ود  نیا  رد  هزور  مکح  اما 

رجف زا  دیاب  هزور  تسا و  رتمک  ای  تعاس  مین  دـنکیم ، قدـص  نآ  رب  زور  هک  یعقوم  نیرخآ  نامز  لوط  بش ، ندـش  یمئاد  زا  لبق  نوچ 
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ندش یمئاد  زا  دعب  نآزا ؛) دعب  تعاس  کی  یبونج و  لاوز  زا  لبق  تعاس  ًابیرقت 5   ) دوشیم تعاس  ًابیرقت 6  هک  دشاب ؛ یعرش  بورغ  ات 
رادقم نیا  هک  ارچ  دیآ . دوجو  هب  هبترم  ود  زور  هک  نیا  ات  درک  كاسما  دیاب  تعاس  رادقم 6  نیمه  هب  تسا و  یقاب  مکح  نیمه  مه  بش 

دنکیم . لصاح  ( 8  ) ینیقی تئارب  هک  تسا  ینقیتم  ردق 
رد دشابیم و  یشدرگ  تروص  هب  نآ  اب  يزاوم  قفا و  يالاب  رد  دیـشروخ  تکرح  ناتـسبات ، راهب و  لصف  ود  رد  لامـش ، بطق  رد  لاؤس :
رد زور  هنابـش  کی  تروص  هب  لاـس ، ماـمت  رهاـظ  رد  نیارباـنب  تسا . شدرگ  رد  نآ  اـب  يزاوم  قفا و  ریز  رد  ناتـسمز ، زیئاـپ و  لـصف  ود 

تسا ؟ عقوم  هچ  هزور  راطفا  كاسما و  نامز  هناگجنپ و  ياهزامن  نامز  یناکم  نینچ  رد  دیآیم .
ترفاسم لحم  نآ  هب  هک  یـسک  يارب  هزور  زامن و  نامز  مکح  تسین ، یـسک  تنوکـس  لحم  امرـس ، تدـش  رطاخ  هب  بطق  نوچ  خـساپ :

دش . نایب  مود  تمسق  رد  لبق  لاؤس  رد  ًالصفم  مه  هیحان  نآ  مکح  تسا و  هدمآ  بطق  هب  اج  نآ  زا  هک  تسا  ياهیحان  مکح  دنکیم ،
ار فرط  کی  مکح  تسا  ریخم  وا  تسا ) هدوب  بطق  رد  شغولب  دـلوت و  هک  یـسک  لـثم   ) دـشاب نکاـس  یـسک  بطق  رد  مینک  ضرف  رگا 

( 9 . ) دیامن لمع  نآ  هب  ًامئاد  دومن ، باختنا  هک  ار  فرط  ره  مکح  تسا  مزال  صخش  نیا  دیامن . لمع  نآ  هب  هدومن و  باختنا 
نیا رد  هک  نیا  رطاخ  هب  ام  دـش و  رکذ  هچ  نآ  سکع  هب  هتبلا  تسا . يراج  زین  یبونج  يهرکمین  رد  اـهنآ  باوج  اـهلاؤس و  نیا  یماـمت 

میدشن . اهنآ  رکذ  ضرعتم  تسین ، ینیمزرس  ای  یکشخ  ًابلاغ  قطانم 

مود لصف 

یهقف  دعاوق  تایاور و  تایآ ، هب  دانتسا  اب  یبطق  قطانم  رد  یعرش  تاقوا  نییعت 
هراشا هتبلا  دـندرک . لاؤس  دـناهدشن  نآ  ضرعتم  هراشاو  لامتحا  دـح  رد  زج  هب  دوخ  ياـهباتک  رد  اـهقف  هک  یتخـس  يهلئـسم  زا  یـضعب 

مه ناناملـسم  روبع  لحم  هتـشادن و  دوجو  یناملـسم  میدـق  نامز  رد  یبطق  قطانم  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ای  هلئـسم  نیا  هب  اهقف  ندرکن 
زا یـضعب  رد  ناتـسبات  راـهب و  زا  یهاـتوک  ماـیا  رد  هلئـسم  نیا  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  اـی  تسین و  نیملـسم  ـالتبا  لـحم  اذـل  تسا ، هدوبن 

رادم زا  اهنآ  ضرع  هک  اهنیمزرس  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نآ  دناهدرک . يراددوخ  نآ  رکذ  زا  اذل  دتفایم ، قافتا  اهنیمزرس 
ًالـصا تدـم  نیا  رد  دیـشروخ  دوریم و  نیب  زا  بش  هدـش و  یمئاد  زور  ناتـسبات ، راـهب و  رد  تـسا ، رتـشیب  رادم 33 66 ) ) یلامـش بطق 
نیرتمک هب  لامـش  فرط  رد  هدش و  عفترم  بونج  فرط  رد  هک  دنکیم  یط  لیام  تروص  هب  ار  یـشدرگ  يریـسم  هکلب  دنکیمن ؛ بورغ 

دنکیمن عولط  الـصا  دیـشروخ  هک  ارچ  تسا . یمئاد  قطانم  نیا  رد  بش  ناتـسمز ، لئاوا  زیئاـپ و  رخاوا  رد  روط  نیمه  دـسریم . عاـفترا 
دیامنیم . تکرح  یشدرگ  تروص  هب  قفا  ریز  رد  هکلب 

هک اج  نآ  ات  تسا . رتشیب  ناتسمز  زییاپ و  رد  یمئاد  بش  ناتسبات و  راهب و  رد  یمئاد  زور  تدم  دشاب ، رتشیب  نیمزرس  کی  ضرع  هچ  ره 
دیشروخ عولط  تسا و  بش  ناتسمز  زییاپ و  مامت  زور و  ناتسبات  راهب و  مامت  دسرب ، تسا  هجرد  نآ 90  ضرع  هک  یلامش  يهطقن  هب  رگا 
نیدرورف لوا  رد  هک  تروص  نیا  هب  تسا . زور  هنابـش  کی  يهلزنم  هب  لاس  مامت  نیاربانب  دـتفایم . قافتا  زییاپ  لوا  نآ  بورغ  راهب و  لوا 

زا یتمسق  هام ، رهم  لوا  رد  روط  نیمه  دوشیم . رهاظ  نآ  مامت  سپس  دراد . یشدرگ  یتکرح  قفا  رد  دنکیم و  عولط  دیشروخ  زا  یتمسق 
دنکیم . بورغ  ًالماک  نآ  زا  سپ  دیامنیم . تکرح  قفا  رد  تروص  نیمه  هب  دنکیم و  بورغ  دیشروخ 

دیآیم . دوجو  هب  یتالاکشا  هزور  راطفا  كاسما و  ءاهتنا  ادتبا و  هیموی و  ياهزامن  تاقوا  رد  نیاربانب 
یقاب نانآ  يهدـهع  رب  هزور  زامن و  هب  فیلکت  لصا  هک  تسا  نیا  قطانم  نیا  یلاـها  يارب  هزور  زاـمن و  تقو  ندرک  تباـث  يارب  اـم  لـیلد 

( 10 . ) درک يراج  تئارب  ناشیا  دروم  رد  ناوتیمن  تسا و 
زا یتدـم  رد  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوـجو  تسا  زا 33 48  شیب  اهنآ  ضرع  هک  يرگید  رایـسب  ياهنیمزرـس  رد  زین  يرگید  لاکـشا 

زامن نامز  يادتبا  نیاربانب  دنکیمن . عولط  نامز  نیا  رد  دیشروخ  دنالصتم و  رگیدکی  هب  قلف  قفش و  اهنیمزرس ، نیا  رد  ناتسبات ، راهب و 
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رادم 33 48 و نیب  هک  یگرزب  ياهروشک  زا  يرایسب  ءالتبا  لحم  هلئـسم  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا ؟ عقوم  هچ  قطانم  نیا  رد  حبص 
دشابیم . دناعقاو ،  66 33

اهنیمزرس نیا  یلاها  يارب  یمالسا  بتک  رد  دنیوگیم  دنهدیم و  رارق  هنعط  دروم  ار  مالسا  ماکحا  دارفا  زا  یضعب  ناناملسم : ریغ  لاکشا 
نیرتلماک اهنآ  نید  دننکیم  اعدا  ناناملسم  هک  یلاح  رد  تسین . لماک  ماکحا  ندوب  ریگارف  تهج  زا  مالسا  اذل  درادن و  دوجو  یفیلکت 

تسا . رشب  دارفا  مامت  يارب  نید و 
رظتنم دوخ  يهزور  راطفا  يارب  دندرک و  رفس  یحاون  نیا  هب  دندوب  هزور  هک  یلاح  رد  ناضمر  هام  رد  ناناملسم  زا  ياهدع  هک  ینامز  نانآ 
یقاب دوخ  يهزور  رب  دیاب  ناناملسم  دنتفگیم  اریز  دندرک . هفاضا  نآ  ماکحا  ناصقن  مالـسا و  دروم  رد  دوخ  ياههنعط  هب  دندنام ، بورغ 

دنهد . ناج  یگنشت  یگنسرگ و  تدش  زا  ماجنا  رس  دنک و  هبلغ  اهنآ  رب  فعض  هک  ینامز  ات  دننامب 
ناشدوخ نید  دروم  رد  لاکشا  نیا  هک  تسا  نآ  زا  لفاغ  درادن ، ییانشآ  مه  مالسا  ماکحا  هب  هک  هدننز  هنعط  نیا  هک  تسا  نیا  زا  بجعت 

هبنـش زور  ًالثم  دیـشروخ  عولط  لوا  دش و  یمئاد  زور  هک  ینامز  اریز  هبنـشکی ) زور  فیلاکت  هب  يراصن  ندرک  لمع  رد  . ) تسا دراو  مه 
تسا ؟ عقوم  هچ  ناشفیلاکت  هب  يراصن  ندرک  لمع  يارب  هبنشکی  زور  درکن ، بورغ  هام  ود  ای  کی  ات  دیشروخ  دوب و 

هدومرف : نانآ  دروم  رد  رثدم  يهروس  تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  دننام  دارفا  نیا 
ْنِإ َلاَقَف  ( 23  ) َرَبْکَتْساَو ََربْدَأ  َُّمث  ( 22  ) َرََسبَو َسَبَع  َُّمث  ( 21  ) َرَظَن َُّمث  ( 20  ) َرَّدَـق َْفیَک  َِلُتق  َُّمث  ( 19  ) َرَّدَـق َْفیَک  َِلتُقَف  ( 18  ) َرَّدَقَو َرَّکَف  ُهَّنِإ 

( 24) َُرثُْؤی ٌرْحِس  اَّلِإ  اَذَه 
. دش راک  هب  تسد  هنالوجع  دیشک و  مه  رد  هرهچ  دعب  دنکفا . یهاگن  سپـس  دیجنـس . هنوگچ  داب ؛ وا  رب  گرم  دیجنـس . درک و  هشیدنا  وا 

نخس طقف  نیا  تسین . ناینیـشیپ  ياهرحـس  نوچمه  يرحـس  نوسفا و  زج  يزیچ  نیا  تفگ : ماجنارـس  دیزرو و  ربکت  درک و  تشپ  سپس 
تسا . ناسنا 

دیامرفیم : يهیآ 17  هرقب  يهروس  رد  روطنیمه 
َنوُرِْصُبی » َّال  ٍتاَُملُظ  ِیف  ْمُهَکََرتَو  ْمِهِرُوِنب  ُهّللا  َبَهَذ  َُهلْوَح  اَم  ْتءاَضَأ  اَّمَلَف  ًاراَن  َدَقْوَتْسا  يِذَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُهلَثَم  »

شوماخ ار  نآ  د  ــ نوادخ دومن ، نشور  ار  نانآ  فار  ـــ طا شتآ  هک  یماگنه  یلو  دناه . ـــ تخورفا یشتآ  ه  ـــ دنتـسه ک یناسک  دننامه  نانآ 
دزاسیم . ـا  هر ار  اهنآ  دنکیمن ، راک  نآ  رد  ـم  شچ هک  یکا  ـ نتشحو یک  ــ یرات رد  د و  ــ نکیم

زج هب  یتح  تسین و  رفاسم  يهدهع  رب  هزور  هک  تسا  روهـشم  اریز  دـنرادن . مالـسا  ماکحا  زا  زین  یتسرد  عالطا  دارفا  نیا  هک  تسا  بلاج 
، دـناهدرک ترفاسم  قطاـنم  نیا  هب  هک  یناناملـسم  تسا  نکمم  هنوگچ  نیارباـنب  تسا . مارح  رفاـسم  يارب  نتفرگ  هزور  صاـخ ، دراوم  رد 

دنشاب . هدوب  راد  هزور 
دیامرفیم : يهیآ 185  هرقب  يهروس  رد  دنوادخ 

َرَخُأ » ٍماَّیَأ  ْنِّم  ٌةَّدِعَف  ٍرَفَس  یَلَع  َْوأ  ًاضیِرَم  َناَک  نَمَو  »
درادب . هزور  نآ  ياج  هب  ار  رگید  ياهزور  تسا ؛ رفس  رد  ای  ضیرم  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  نآ  و 

یضعب رد  هکلب  زئاج ، وا  يارب  هزور  نتسکش  دیآ ، دوجو  هب  یلکـشم  راد  هزور  يارب  یگنـشت  یگنـسرگ و  رطاخ  هب  رگا  هک  نآ  رب  هوالع 
دوش . راد  هزور  گرم  ثعاب  هزور  هک  نآ  هب  دسر  هچ  تسا ، بجاو  دراوم 

دیامرفیم : يهیآ 286  هرقب  يهروس  رد  دنوادخ 
اَهَعْسُو » َّالِإ  ًاسْفَن  ُهّللا  ُفِّلَُکی  «َال 

دنکیمن . فلکم  شیئاناوت  يهزادنا  هب  زج  ار ، سک  چیه  دنوادخ 
بونج ات  لامش  زا  اهنیمزرس  مامت  نینکاس  يهفیظو  لماش  تسا و  لماک  نید  کی  مالـسا  نید  مالـسا : ماکحا  ندوبن  ریگارف  رب  یخـساپ 
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اهزور و اههام و  مامت  يارب  نآ ، ماکحا  مامت  هکلب  درادـن . صاخ  ینامز  ای  صاـخ  ياهفئاـط  اـی  صاـخ  ياهیحاـن  هب  صاـصتخا  دوشیم و 
تسا . هدش  نییبت  ماوع  صاوخ و  زا  کیدزن ، رود و  یحاون  نینکاس  عیمج  يارب  اهنیمزرس و  يهمه 

دیامرفیم : يهیآ 28  ابس  يهروس  رد  لاعتم  دنوادخ 
َنوُمَْلعَی » َال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ًاریِذَنَو  ًاریَِشب  ِساَّنلِّل  ًۀَّفاَک  اَّلِإ  َكاَْنلَسْرَأ  اَمَو  »

دننادیمن . مدرم  رتشیب  یلو  یناسرتب  یهد و  تراشب  ات  میداتسرفن  مدرم  يهمه  يارب  زج  ار  وت  ام  و 
دیامرفیم : يهیآ 158  فارعا  يهروس  رد  نینچ  مه  تسا . لک  عیمج و  يانعم  هب  تغل  رد  هّفاک » »

ِِّیبَّنلا ِِهلوُسَرَو  ِهّللِاب  ْاُونِمآَف  ُتیُِمیَو  ـی  ِیُْحی َوُه  َّالِإ  ـَه  َلِإ ِضْرَألاَو ال  ِتاَواَمَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا  ًاعیِمَج  ْمُْکَیلِإ  ِهّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ْلـُق  »
َنوُدَتْهَت » ْمُکَّلََعل  ُهوُِعبَّتاَو  ِِهتاَِملَکَو  ِهّللِاب  ُنِمُْؤی  يِذَّلا  ِّیِّمُألا 

زج يدوبعم  تسوا ، نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  تموکح  هک  ییادخ  نامه  متسه . امش  يهمه  يوس  هب  ادخ  يهداتـسرف  نم  مدرم !  يا  وگب 
نامیا شتاملک  ادخ و  هب  هک  ياهدناوخن  سرد  ربمایپ  نآ  شا ؛ هداتسرف  ادخ و  هب  دیروایب  نامیا  سپ  دناریمیم ، دنکیم و  هدنز  تسین ، وا 

دیبای . تیاده  ات  دینک  يوریپ  وا  زا  دراد و 
يارب و  هدوـمرف : همادا  رد  اذـل  تسا و  هدـش  هداتـسرف  مدرم  يهمه  يارب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هیآ  نیا 
يادـخ يوـس  هب  مدرم  يهمه  يارب  تسا  یهار  ربماـیپ  نیا  تعباـتم  هک  نیا  هب  دراد  هراـشا  بلطم  نیا  نیمز . اهنامـسآ و  تیکلم  تسوا 

وا . زا  تیعبت  رد  تسا  رصحنم  مدرم  يهمه  يارب  تیاده  سپ  شتاملک ، دنوادخ و  هب  دراد  نامیا  هک  تسوا  هک  ارچ  لاعتم .
تلالد بلطم  نیا  رب  زین  هدـمآ  راونالا  راحب  دلج 16  رد  هک  ( 11  ) ياهضیفتسم رابخا  نینچمه  مالـسا : ماکحا  يریگارف  رب  تایاور  تلالد 

دندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  لقن  هماما  نبا  زا  باتک  نیا  يهحفص 321  رد  دراد .
ۀَّفاَک » ِساَّنلا  َیلِإ  ُْتلِسْرُأ  »

ماهدش . هداتسرف  مدرم  يهمه  يارب  نم 
دندومرف : هلاو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  هحفص ي 308  رد 

دَوْسَْألا » َو  ِرَمْحَْألا  َیلِإ  ُْتثُِعب  »
مدرم . يهمه  زا  تسا  هیانک  نخس  نیا  ماهدش . ثوعبم  یهایس  زمرق و  درف  ره  يارب  نم 

: دناهدومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  زین  يهحفص 316  رد 
لاق : ُهَّنإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوسَر  نَع  ایَوَر  َرَذابألا  َناملَسلا و  َّنإ  »

ۀَِّیبَرَْعلِاب » َر  ـــ َمْحَأ َو  َدَوْسَأ  ِّل  ـــ َیلِإ ُک ِینَثََعب  َو  ِهِمْوَق  ِناَِسِلب  ِِهتَّمُأ  َیلِإ  ِیْلبَق  َنا  ـــ ٍِّیبَن َک َّلُک  َث  ـــ ََعب َهَّللا  َّنِإ 
دندومرف : هک  دناهدرک  تیاور  هلاو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رذابا  ناملس و 

یبرع ناـبز  هب  زمرق  هایـس و  ره  يارب  ارم  یلو  درک ؛ ثوعبم  ناـشموق  ناـبز  هب  دوـخ و  موـق  يارب  ار  ناربماـیپ  نم ، زا  لـبق  لاـعتم  دـنوادخ 
دومرف . ثوعبم 

دندومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  هلا  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  يهحفص 337  بقانم  باتک  رد 
ضَْیبَْألا  َو  ِرَمْحَْألا  َیلِإ  ُْتثُِعب  »

ماهدش . ثوعبم  يدیفس  زمرق و  درف  ره  يارب  نم 
دندومرف : روطنیمه 

ِسنإلا » ِنِجلا و  یلإ  ِنیَلَقَّثلا  َیلِإ  ُْتثُِعب  »
ماهدش . ثوعبم  سنا  نج و  يارب  ینعی  هورگ ، ود  ره  يارب  نم 
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دندومرف : هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تسا  هدش  تیاور  هک  هدش  هتفگ  هلبقلا » هفرعم  یف  هّلِجألا  هفُحت   » باتک رد 
اَْهنِم  ِیل  َِيُوز  اَم  ِیتَّمُأ  ُْکُلم  ُُغْلبَیَس  َو  اََهبِراَغَم  َو  اَهَقِراَشَم  ُتیِرُأَف  ُضْرَْألا  َِیل  ْتَیِوُز  »

دیسر » . دنهاوخ  مدرک  یط  نم  هک  ییاجنآ  هب  يدوز  هب  نم  تما  انامه  ار ؛ نیمز  برغمو  قرشم  مدومیپ 
تسا . هدش  تیاور  زین  قئاف  باتک  رد  يرشخمز  زا  تیاور  نیا 

اسب هچ  دناهدوبن و  هنوگنیا  لبق  ياهتعیرش  هک  یلاح  رد  تسین . مکح  نودب  نآ  رد  یعوضوم  چیه  تسا و  نید  نیرتلماک  مالسا  نید 
ماکحا زا  لبق ,  ياهتعیرـش  رد  لاثم  روط  هب  تسا  هدوبن  دوجوم  لبق  نایدا  رد  تسا و  نآ  دوخ  هب  صتخم  هک  مالـسا  ماـکحا  زا  یمکح 

دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  ابا  زا  یثیدح  رد  تسین . يرثا  دراد ، دوجو  مالسا  رد  هک  ثرا 
َبَرَض َو  ِشْدَْخلا  ِیف  ُشْرَْألا  یَّتَح  ُساَّنلا  ِْهَیلِإ  ُجاَتْحَی  ٍءْیَش  ُّلُک  َو  ٍماَرَح  َو  ٍلاَلَح  ُّلُک  اَهِیف  ٌۀَفیِحَـص  َلاَق  ُۀَعِماَْجلا  اَم  َو  ُْتُلق  َۀَعِماَْجلا  اَنَْدنِع  َّنِإ  »

( 12 « ) اَذَه ُْشرَأ  یَّتَح  َلاَق  َو  ِهِدَِیب  ِینَزَمَغَف  َْتئِش  اَم  ْعَنْصاَف  ََکل  اَنَأ  اَمَّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  ُنَذَْأت  َأ  َلاَقَف  ََّیلِإ  ِهِدَِیب 
اهمارح و يهیلک  نآ  رد  هک  تسا  یباتک  هعماج  دندومرف : تسیچ ؟ هعماج  مدیسرپ : تسام . دزن  هعماج  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

نم هب  تسد  اب  سپـس  دوشیم . دراو  دارفا  ندب  هب  هک  ياهشدخ  يهید  یتح  تسا . هدش  رکذ  دنراد  جایتحا  نآ  هب  مدرم  هچنآ  اهلالح و 
ماجنا یهاوخیم  هچ  ره  ماوت ؛ نآ  زا  نم  هک  یتسرد  هب  تیادف ! مناج  مدرک : ضرع  دـمحم ؟ ابا  يا  یهدیم  هزاجا  ایآ  دـندومرف : دـندز و 

راک . نیا  يهید  یتح  دندومرف : دنتفرگ و  ارم  شیوخ  تسد  اب  ماما  سپ  هد .
دیامرفیم : يهیآ 89  لحن  يهروس  رد  لاعتم  دنوادخ 

ٍءْیَش » ِّلُکِّل  ًاناَْیِبت  َباَتِْکلا  َْکیَلَع  اَْنلََّزنَو  »
دنک . نشور  ار  زیچ  ره  تقیقح  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نارق  ام 

رد لاعتم  دنوادخ  تسا . لبق  نایدا  مامت  يهدننک  خسن  تسا و  یقاب  نامز  نیرخآ  ات  درادن و  یصاخ  نامز  هب  صاصتخا  مالسا  روطنیمه 
دیامرفیم : يهیآ 40  بازحا  يهروس 

َنیِِّیبَّنلا » َمَتاَخَو  ِهَّللا  َلوُسَّر  نَِکلَو  ْمُِکلاَجِّر  نِّم  ٍدَحَأ  َابَأ  ٌدَّمَُحم  َناَک  اَّم  »
تسا . ناربمایپ  متاخ  ادخ و  يهداتسرف  وا  هکلب  تسین . امش  نادرم  زا  مادکچیه  ردپ  دمحم 

تسا : هدمآ  يهیآ 9  فص  يهروس  رد  يهیآ 28 و  حتف  يهروس  رد  يهیآ 33 و  هبوت  يهروس  رد 
ِهِّلُک » ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  »

دنادرگ . بلاغ  نایدا  يهمه  هب  ار  نآ  ات  داتسرف  ملاع  هب  قح  نید  نآرق و  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  ییادخ  وا 
باطخ هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  هک  هدمآ  يرتاوتم  ثیدح  رد  دراد . تلالد  نایدا  مامت  رب  قح  نید  يهبلغ  رب  زین  هیآ  نیا 

دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هب 
يِدَْعب » َِّیبَن  َال  ُهَّنَأ  اَّلِإ  یَسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َِۀلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ  »

( 13 . ) درادن دوجو  يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنیا  ّالا  یتسه  یسوم  يارب  نوراه  نوچمه  نم  يارب  وت 
تسا : هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

ۀَماَیِْقلا » ِمْوَی  َیلِإ  ًاَدبَأ  ٌماَرَح  ُهُماَرَح  َو  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ًاَدبَأ  ٌلاَلَح  ٍدَّمَُحم  ُلاَلَح  »
( 14 . ) تسا مارح  تمایق  زور  ات  نآ  مارح  لالح و  تمایق  زور  ات  ص )  ) دمحم نید  لالح 

اهنآ : خساپ  تالامتحا و  نایب 
هک هنوگ  نامه  دـیامن . لمع  دـنراد  رارق  نیمز  يهرک  طسو  رد  هک  یفراعتم  ياهنیمزرـس  قبط  اهنیمزرـس ، نیا  رد  فلکم  لوا : لامتحا 

گرزب ای  کچوک  اهنآ  ناتـشگنا  ای  تسا و  گرزب  اـی  کـچوک  ناـنآ  تروص  هک  یناـسک  يارب  وضو ، رد  تروص  نتـسش  رد  فیلکت 
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هب یلومعم  ياـهناسنا  ياـهتشگنا  هک  رادـقم  نآ  هب  دـننک و  عوجر  تسا  یلوـمعم  اـهنآ  تروـص  هک  یناـسک  هب  هک  تسا  نیا  تسا ،
دسریم . ناشدوخ  ياهتشگنا  هک  رادقم  نآ  هب  هن  دنیوشب  ار  دوخ  تروص  دسریم ، تروص  فارطا 

عوجر نآ  هب  درک و  ضرف  یلومعم  ینیمزرـس  ناوتیمن  ار  ینیمزرـس  چـیه  هک  ارچ  تسناد . دراو  هلئـسم  نیا  رد  ناوتیمن  ار  لاـمتحا  نیا 
دنچ ره  دـنا . يواسم  رگیدـکی  اـب  لاـس  يهمه  رد  زور  بش و  فـالتخا  ِلـصارد  دـنراد ، زور  بش و  هک  ییاهنیمزرـس  ماـمت  اریز  دومن 

نآ رد  ناتسمز  رد  بش  لوط  ناتسبات و  رد  زور  لوط  نیمزرـس ، کی  ضرع  ندش  دایز  اب  هک  ارچ  دشاب . دایز  ای  مک  زور  بش و  فالتخا 
مولعم یهقف  ياهلیلد  زا  هچ  نآ  هک  نیا  رب  هوالع  مینک . عوجر  نآ  هب  ات  درادن  دوجو  یلومعم  نیمزرـس  نیاربانب  دوشیم . رتشیب  نیمزرس 
دیآیم دوجو  هب  فیلاکت  هب  لمع  رد  يدایز  فالتخا  ّالاو  تسا  ناشدوخ  قفا  بسح  هب  نیمزرـس  ره  یلاها  فیلاکت  هک  تسا  نیا  تسا ،

دوشیم . جرم  جره و  ثعاب  هک 
سپ دـیامن . لـمع  دنـشابیم  زور  بش و  ياراد  دنتـسه و  بطق  کـیدزن  هک  یقطاـنم  قفا  قبط  اهنیمزرـس  نیا  رد  فلکم  مود : لاـمتحا 

هب دـش ، یمئاد  بش  هک  ینامز  دوشیم و  عوجر  تسا  تعاس  ود  ًالثم  اـهنآ  رد  بش  هک  ییاهنیمزرـس  هب  تسا ، یمئاد  زور  هک  یناـمز 
مینکیم . عوجر  تسا  تعاس  ود  اهنآ  رد  زور  هک  ییاهنیمزرس 

مولعم نیفلکم  فیلکت  هک  یتروص  رد  اریز  تسا . لیلد  دـقاف  نایب ، نیا  هب  مکح ، نیا  یلو  تسا  موس  لامتحا  لثم  لمع ، رد  لاـمتحا  نیا 
درادن . یلیلد  ریغ  هب  شعوجر  دشاب 

میهاوخ هراشا  نآ  هب  لصفم  تروص  هب  هدنیآ  رد  هک  تسا  یحیحص  لامتحا  ام  دزن  لامتحا  نیا  نقیتم . ردق  هب  ندرک  لمع  موس : لامتحا 
درک .

دیـشروخ و بورغ  ات  رجف  عولط  زا  كاـسما  هب  تسا  طورـشم  هزور  اریز  ( 15 . ) مینکیم يراج  تئارب  يهزور  درومرد  مراـهچ : لاـمتحا 
لثم . ) دوب دهاوخ  دوقفم  زین  طورـشم  دشاب ، دوقفم  طرـش  هک  ینامز  تسا و  دوقفم  طرـش  درادن ، دوجو  قطانم  نیا  رد  زور  بش و  نوچ 

دومن . ارجا  ار  تئارب  لصا  ناوتیم  هلئسم  نیا  رد  نیاربانب  تعاطتسا ) مدع  تروص  رد  جح  بوجو  مدع 
، تدـم نیا  مامت  اریز  دروآ  اجهب  ار  اهزامن  يهمه  هراب  کی  هب  تسا  فظوم  فلکم  تسا ؛ زور  هک  یتدـم  مامت  رد  اهزامن : دروم  رد  اـما 

تسا . دحاو  زور  کی  نوچ  مه 
رگا تسا و  دوـقفم  ـالعف  هک  تسا  فراـعتم  تاـقوا  دوـجو  زاـمن  طرـش  اریز  هزور . زاـمن و  دروـم  رد  تئارب  ندرک  ارجا  مـجنپ : لاـمتحا 

. میا هدرک  لمع  فراعتم  فالخ  مینک ، ضرف  زور  کی  ار  یمئاد  زور  تدم  مامت  دـش ، رکذ  مراهچ  لامتحا  رد  هک  هنوگ  نامه  میهاوخب 
ددرگیم . دوقفم  تسا  زامن  هک  زین  طورشم  طرش ، ندوب  دوقفم  اب  تشذگ ، هک  هنوگ  نامه  نیاربانب 

نتـشگ و لیلد  لاـبند  هب  زا  دـعب  فیلکت ، رد  کـش  هک  دوشیم  ارجا  ییاـج  رد  تئارب  لـصا  میئوگیم : مراـهچ  لاـمتحا  ندرک  در  يارب 
هب اهنیمزرس ، مامت  رد  هزور  هب  فیلکت  هک  ارچ  تسا . هب  ٌفلکم  رد  کش  هزور ، يهلئـسم  رد  کش  اما  دشاب . نآ  دوجو  زا  ندش  سویام 

دیشروخ . بورغ  عولط و  هب  هن  تسا  ناضمر  هام  هب  طورشم  هزور  هک  تسا  نشور  هتبلا  تسا و  هدش  تباث  تایاور  تایآ و  يهلیسو 
دیامرفیم : يهیآ 185  هرقب  يهروس  رد  لاعتم  دنوادخ 

یَلَع َْوأ  ًاضیِرَم  َناَک  نَمَو  ُهْمُـصَْیلَف  َرْهَّشلا  ُمُکنِم  َدِهَـش  نَمَف  ِناَقْرُْفلاَو  يَدُْهلا  َنِّم  ٍتاَنَِّیبَو  ِساَّنلِّل  يًدُـه  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِزنُأ  َيِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَـش  »
َرَخُأ » ٍماَّیَأ  ْنِّم  ٌةَّدِعَف  ٍرَفَس 

سک ره  سپ  تسا . هدش  لزان  لطاب ، زا  قح  زایتما  ییامنهار و  يارب  رشب و  تیاده  يارب  میرک ، نآرق  نآ  رد  هک  تسا  یهام  ناضمر  هام 
ياههام زا  تسا ، هتفرگن  هزور  هک  هزادنا  نامه  هب  دوب ، رفس  رد  ای  دش  رامیب  هک  یسک  دریگب و  هزور  ار  هام  نآ  دیاب  دسرب ، ناضمر  هام  هب 

درادب . هزور  رگید 
هک تسا  هام  نآ  لاله  تیؤر  هب  زین  هام  ره  ققحت  دراد . تلـالد  دـنک  كرد  ار  ناـضمر  هاـم  هک  یـسک  ره  يارب  هزور  بوجو  هب  هیآ  نیا 
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دتفایم . قافتا  هجرد  یبیرقت 12  يهزادنا  هب  دیشروخ  زا  هام  ندش  رود  رگیدکی و  هب  دیشروخ  هام و  ندیسر  زا  دعب 
. دوشیم عمج  هطقن  کی  رد  هام  اب  دیـشروخ  هام ، ره  رخاوا  رد  تسا . ندـید  لباق  مشچ  اب  هک  دـنزیم ، رود  کی  هام  ره  رد  جورب  رد  هام 
هک هنوگ  نامه  ( 16 . ) دوشیم تیؤر  لاله  تروص  هب  دـیدرگ ؛ جراخ  نآ  عاعـش  زا  دـش و  رود  دیـشروخ  زا  هاـم  هک  یناـمز  نآ  زا  سپ 

دیامرفیم : يهیآ 189  هرقب  يهروس  رد  لاعتم  دنوادخ 
ِساَّنِلل » ُتِیقاَوَم  َیِه  ُْلق  ِۀَّلِهألا  ِنَع  َکَنُولَأْسَی  »

تسا . مدرم  تدابع  تاقوا  نییعت  نآ  رد  هک  وگب  دنسرپیم ؛ ار  هام  لاله  ردب و  ببس  وت  زا 
يریگ هزادـنا  كالم  هام  لاله  نیا  رب  هوالع  تسا . هدـش  هداد  رارق  مدرم  رگید  ياـهجایتحا  فیلاـکت و  تقو  نییعت  يارب  هاـم  لـاله  اریز 

تسا . لاس  خیرات و 
دیامرفیم : يهیآ 36  هبوت  يهروس  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  تسا . ریذپ  ناکما  هبترم  لاس 12  لوط  رد  لاله  تیؤر 

َّنِهِیف ْاوُِملْظَت  َالَف  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلَذ  ٌمُرُح  ٌۀََعبْرَأ  اَْهنِم  َضْرَألاَو  تاَواَمَّسلا  َقَلَخ  َمْوَی  ِهّللا  ِباَتِک  ِیف  ًارْهَـش  َرَـشَع  اَْنثا  ِهّللا  َدنِع  ِروُهُّشلا  َةَّدِع  َّنِإ  »
ْمُکَسُفنَأ »

، هام 4 هام ، نآ 12  زا  دـیرفایب و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادـخ  هک  يزور  نآ  زا  تـسا . هاـم   12 باتک ، رد  دـنوادخ ، دزن  اههام  دادـعت  انامه 
دینکن . رگیدکی  دوخ و  قح  رد  متس  يّدعت و  اههام  نآ  رد  سپ  مکحمو . راوتسا  نید  روتسد  تسا  نیا  تسا . مارح  ياههام 

ملظ هیآ  قبط  اههام  نداد  رییغت  تسین و  زیاج  رگید  یـضعب  رب  اههام  زا  یـضعب  ریخأت  میدـقت و  تسا و  هام  لاس 12  کی  هیآ ، هب  هجوت  اـب 
تسا .

دندومرف : نآ  رد  هک  میراد  ياهضیفتسم  تایاور  نینچمه 
ِۀَیْؤُّرِلل » ْرِْطفَأ  َو  ِۀَیْؤُّرِلل  ْمُص  »

( 17 . ) نک راطفا  لاله  ندید  اب  ریگب و  هزور  هام  لاله  ندید  اب 
. دوشیمن ارجا  هیلقن  ای  هیلقع  تئارب  هلئـسم  نیا  رد  اذـل  تسین و  نآ  رد  یکـش  تسا و  تباث  ناضمر ، هام  رد  هزور  ِلصا  فیلکت  نیاربانب ،

تسا . طایتحا  لصا  يارجا  لحم  هب و  ٌفلکم  رد  کش  هکلب  ( 18)
دیامرفیم : يهیآ 187  يهرقب  يهروس  رد  لاعتم  دنوادخ  اریز  دشاب . بش  ات  رجف  زا  دیاب  هزور  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  سپ 

ِلیَّللا » یلإ  َمایِّصلا  اوُِّمتأ  َو  »
بش . لوا  ات  دیناسرب  نایاپ  هب  ار  هزور  سپ 

مامت يارب  یبورغ  هزور و  ندرک  عورش  يارب  يدیـشروخ  عولط  تسا و  یمئاد  بش  ای  زور  اهنیمزرـس ، نیا  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 
هلئـسم نیا  رد  یتوافت  فلتخم  ياهنیمزرـس  تسا و  تباـث  هاـم  ره  رد  هزور  فیلکت  نوچ  مییوگیم  باوج  رد  درادـن . دوجو  نآ  ندرک 

تسا . طایتحا  لحم  يدروم  نینچ  تسا و  هب  ٌفلکم  رد  کش  نامز ، رد  کش  دننکیمن ؛
ییاهنیمزرس هب  ًافرص  تسا و  یبلاغ  یطرش  تایاور ، زا  یضعب  رد  زامن  يارب  زور  بش و  ندرک  طرش  اریز  تسا . لطاب  زین  مجنپ  لامتحا 

یطرـش طرـش ، نیا  اذـل  تسا . تروص  نیمه  هب  قطانم  رثکا  رد  هک  هنوگ  نامه  دراد . صاصتخا  دوشیم  ققحم  اهنآ  رد  زور  بش و  هک 
يهطقن ود  هب  نآ  ندیسر  لماک و  رود  کی  يهزادنا  هب  دیشروخ  تکرح  زامن ، يارب  یمئاد  یلک و  طرـش  هکلب  دوشیمن . بوسحم  یلک 

دیامرفیم : يهیآ 78  ءارسا  يهروس  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  تسا . راهنلا  فصن  يهریاد  یبونج  یلامش و 
ًادوُهْشَم » َناَک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرقَو  ِْلیَّللا  ِقَسَغ  َیلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َةَالَّصلا  ِِمقَأ  »

 - دوهـشم رجف ، نآرق  هک  ارچ  ار ، حبـص -  زامن  رجف -  نآرق  نینچ  مه  و  راد ؛ اپ  هب  بش  یکیرات  تیاـهن  اـت  باـتفآ  لاوز  لوا  زا  ار  زاـمن 
تسا . زور -  بش و  ناگتشرف 
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فرط زا  دیشروخ  نتشذگ  لیّللا » قسغ   » زا روظنم  راهنلا و  فصن  يهریاد  بونج  فرط  زا  دیشروخ  نتشذگ  سمـشلا » كولد   » زا روظنم 
قفا و يالاب  زا  زور و  رد  اهنیمزرس  رتشیب  رد  راهنلا ، فصن  يهریاد  بونج  فرط  زا  دیشروخ  نتشذگ  تسا . راهنلا  فصن  يهریاد  لامش 

یمئاد اـهنآ  رد  زور  هک  ییاهنیمزرـس  رد  ناتـسبات ، رد  لاوز  ود  نیا  یلو  دریگیم . تروـص  قـفا  نییاـپ  زا  بـش و  رد  لامـش  فرط  زا 
دشابیم . قفا  نییاپ  زا  ود  ره  دش ، یمئاد  اهنآ  رد  بش  هک  ینامز  قفا و  يالاب  ود  ره  تسا ؛

َنآُْرق َّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرقَو  ِْلیَّللا  ِقَسَغ  َیلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َةَالَّصلا  ِِمقَأ   » يهیآ دروم  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 
دندومرف : ًادوُهْشَم » َناَک  ِرْجَْفلا 

( 19 « ) رْجَْفلا اَتَعْکَر  ِرْجَْفلا  ُنآُْرق  َو  ُُهفاَِصْتنا  ِْلیَّللا  ُقَسَغ  َو  اَُهلاَوَز  ِسْمَّشلا  ُكُولُد  »
تسا . حبص  زامن  تعکر  ود  رجفلا ؛ نآرق  بش و  يهمین  ِلیَّللا ؛  قسغ  دیشروخ و  لاوز  سمشلا ؛ كولد 

يارب هنوگچ  سپ  میسانشیم ؛ زور  هب  ار  دیشروخ  لاوز  دش : لاؤس  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلظنح  نب  رمعو 
دندومرف : ترضح  هدمآ ؟ لاوز  زین  بش 

( 20  ) تَرَدَْحنا اَذِإ  ِموُجُّنلِاب  َلاَق  ُُهفِْرعَن  ٍءْیَش  ِّيَِأبَف  َلاَق  ِسْمَّشلا  ِلاَوَزَک  ٌلاََوز  ِْلیَِّلل  »
هب دندومرف : ترضح  میسانشب ؟ ار  لاوز  نیا  زیچ  هچ  هب  دش : لاؤس  دنکیم . لاوز  دیشروخ  زین  بش  رد  زور ، رد  دیشروخ  لاوز  نوچ  مه 

دننک . لوفا  هک  ینامز  ناگراتس ؛ يهلیسو 
دراو يرتاوتم  رابخا  نیا ، رب  هوـالع  دـنیامنیم . عولط  بش  لوا  هک  تسا  یناگراتـس  دـننکیم ؛ لوفا  هک  یناگراتـس  زا  تیاور  نیا  روظنم 

دنکیم : دییأت  دوه  يهروس  يهیآ 114  ار  بلطم  نیا  تسا . رهظ  لاوز و  ماگنه  زامن ، تقو  هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  هک  هدش ،
ِْلیَّللا » َنِّم  ًاَفلُزَو  ِراَهَّنلا  ِیَفَرَط  َةَالَّصلا  ِِمقَأ  »

بش . یکیرات  تعاس  رد  زین  دیراد و  اپ  هب  زور  فرط  ود  رد  ار  زامن 
( 21 . ) تسا دیشروخ  لاوز  اهزامن ، تقو  يادتبا  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  نیا  هدش و  هداد  رارق  زور  فرط  ود  اهزامن ، تقو  هیآ ، نیا  رد 
لاوز زا  ًالامجا  ءاشع ) برغم و  زامن  رـصع و  رهظ و  زامن   ) هناگ راهچ  ياهزامن  تقو  هک  نیا  رب  دـنراد  تلالد  تایاور  تایآ و  نیارباـنب ،

. تسا هدش  هتفرگ  لیَّللا » ِقَسَغ   » يهملک زا  نآ  ياهتنا  هیآ و  سمَّشلا » ِكولُد   » يهملک زا  زامن ، تقو  يادتبا  تسا . یلامش  لاوز  ات  یبونج 
، بش رد  نآ  عوقو  دوشیم و  عقاو  بش  رد  قسغ  ًـالومعم  اریز  ( 22 . ) تسا یبلاغ  يدیق  هفیرـش ، يهیآ  رد  لیل  هب  قسغ  ندرک  دـیقم  هتبلا 

عولط بش  لوا  هک  یناگراتـس  لوفا  بش ، همین  يهناـشن  هلظنح ، نبا  تیاور  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا . نآ  نییعت  يارب  یموـمع  ياهناـشن 
تسا . هدش  هداد  رارق  دننکیم ؛

ای تعاس  يهلیسو  هب  ًالثم  دوش . نیعم  یشور  ره  هب  لاح  تسا . راهنلا  فصن  يهریاد  یلامش  فرط  زا  دیـشروخ  نتـشذگ  رایعم ، نیاربانب ،
دشابیم . هعبرا  ياهزامن  تصرف  نیرخآ  نامز ، نیا  ناگراتس . تکرح 

نارود مامت  رد  لاوز ، ود  لوط  عومجم  نوچ  تسارایعم . نیرت  مظنم  اریز  دـناهداد ، رارق  تعاـس  أدـبم  ار  لاوز  ود  نیا  زا  یکی  اـهناسنا ،
دنراد . یمئاد  زور  ای  بش  هک  یقطانم  رد  یتح  دنکیمن . رییغت  تسا و  ناسکی  لاس ،

، زور يهمین  سپ  تسا . هداد  رارق  نآ  رگید  لاوز  ات  دیشروخ  یبونج  لاوز  ینامز  يهلصاف  ار ، دحاو  زور  کی  هفیرـش ، يهیآ  روط  نیمه 
لقن لاوز  نیا  نییعت  يارب  زین  ياهضیفتسم  تایاور  هتبلا  تسا . راهنلا  فصن  يهریاد  لامش  فرط  زا  دیشروخ  نتشذگ  ای  بش ، همین  نامه 

دندرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  هعامس  تسا . هدش 
ْمَعَن َلاَق  ُُبلْطَت  اَذَـه  ُْتلُقَف  ًادوُع  ُْتلَواَنَت  َِکلَذ  ُْتیَأَر  اَّمَلَف  ًاْئیَـش  ُُبلْطَی  ُهَّنَأَک  ًالاَمِـش  َو  ًانیِمَی  ُتِفَْتلَی  َلَْبقَأَف  ِةاَـلَّصلا  ُْتقَو  یَتَم  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  »
اَذِإَف َْتداَز  َْتلاَز  اَذِإَف  َلوَُزت  یَّتَح  ُصُْقنَی  ُلاَزَی  َال  َُّمث  اًـلیِوَط  ُءْیَْفلا  َناَـک  ْتَعَلَط  اَذِإ  َسْمَّشلا  َّنِإ  َلاَـق  َُّمث  ِسْمَّشلا  ِلاَـیِِحب  َبَصَنَف  َدوُْعلا  َذَـخَأَف 

( 23 « ) رْهُّظلا ِّلَصَف  َةَداَیِّزلا  َْتنَبَتْسا 
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يوجتسج رد  هک  نآ  لثم  دنتسیرگن . تسار  پچ و  هب  هدرک و  ور  نم  هب  ترضح  تسا ؟ عقوم  هچ  زامن  نامز  تیادف ! مناج  مدرک  ضرع 
ار نآ  هتفرگ و  ار  بوچ  سپس  يرآ . دندومرف : دیبلطیم ؟ ار  نیا  مدرک : ضرع  متـشادرب و  ار  نآ  مدرک و  ادیپ  یبوچ  نم  دنتـسه . يزیچ 
، هفقو نودب  سپس  تسا . ینالوط  هیاس  دنکیم ؛ عولط  هک  ینامز  دیـشروخ ، دندومرف : سپـس  دندرک . ورف  نیمز ) رد   ) دیـشروخ لباقم  رد 

رهظ زامن  يدیمهف ، ار  هیاس  ندش  دنلب  هک  ینامز  دوشیم . دنلب  هیاس  نآ ، زا  سپ  دنک و  لاوز  دیـشروخ  هک  ینامز  ات  دوشیم  هاتوک  هیاس 
راذگب . ار 

دندومرف : ترضح  دش . دیشروخ  لاوز  ثحب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دزن  تسا ؛ هدرک  تیاور  هزمح  نبا  یلع 
( 24 « ) َْتلاَز ْدَقَف  ِناَصْقُّنلا  َدَْعب  ُّلِّظلا  َداَز  اَذِإَف  ْلَُزت  ْمَلَف  ُرَّصَقَتَی  َّلِّظلا  يََرت  َماَد  اَمَف  ُماَُقیَف  ُنَْیبَأ  َوُهَف  َداَز  ْنِإ  َو  ٍراَبْشَأ  ُۀَثاََلث  ُُهلوُط  ًادوُع  َنوُذُخَْأت  »

لاح رد  ار  هیاس  هک  یماداـم  دـیراد . اـپ  رب  ار  نآ  سپـس  تسا . رتهب  دـشاب  رتدـنلب  رگا  دـشاب و  بجو  هس  نآ  لوط  هک  دـیرادرب  ار  یبوچ 
هدیـسر ارف  لاوز  ماگنه  درک ؛ ندـش  دـنلب  هب  عورـش  ندـش ، هاتوک  زا  سپ  هیاس  هک  ینامز  هدیـسرن و  لاوز  ماگنه  دـینیبیم ، ندـش  هاتوک 

تسا .
دندومرف : مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  قودص  خیش 

ْدَقَف َداَز  َُّمث  ُهَتَیاَغ  َُغْلبَی  یَّتَح  ُّلِّظلا  َصَقَن  اَذِإَف  ِضْرَْألا  ِیف  َِعباَصَأ  ََعبْرَأ  َلَعْجَتَف  َِعباَصَأ  َُعبْرَأ  َو  ٌعاَرِذ  ُُهلوُط  ًادوُع  َذُـخَْأت  ْنَأ  ِسْمَّشلا  ِلاََوز  ُناَْیِبت  »
( 25  ) سْمَّشلا َِتلاَز 

نآ تشگنا  راهچ  سپس  دشاب . تشگنا  راهچ  عارذ و  کی  نآ  لوط  هک  دیرادرب  ار  یبوچ  هک  تسا  نآ  هب  دیشروخ  لاوز  ندش  صخـشم 
تسا . لاوز  ماگنه  دش ؛ دنلب  سپس  دیسر ، یهاتوک  تیاهن  هب  دش و  هاتوک  هیاس  هک  یماگنه  دیرب . ورف  كاخ  رد  ار 

دندومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هدمآ  یثیدح  رد 
( 26 « ) ِنَْمیَْألا ِِهبِجاَح  یَلَع  َْتناَکَف  ُسْمَّشلا  َِتلاَز  َنیِح  ِرْهُّظلا  َْتقَو  ِیناَرَأَف  ُلِیئَْربَج  ِیناَتَأ  »

ربارب و رد  دیـشروخ  ماگنه ، نآ  رد  دوش . لیام  دیـشروخ  هک  تسا  ینامز  نآ  داد و  ناـشن  نم  هب  ار  رهظ  ماـگنه  دـمآ و  نم  دزن  لـیئربج 
تسا . وت  لباقم 

هیاس نیرت  هاتوک  هب  نامز  نیا  تسا . یبونج  راهنلا  فصن  زا  دیشروخ  نتشذگ  رهظ ، زامن  تقو  هک  دراد  هراشا  بلطم  نیا  هب  تیاور ، نیا 
ندرک بورغ  اـب  دـشاب ؛ دوـجوم  بش  رگا  یلامـش ، راـهنلا  فـصن  زا  دیـشروخ  نتـشذگ  تـسا . تعاـس 12  ناـمه  هک  دوشیم  هتخاـنش 

دیـشروخ و عاـفترا  نیرت  هاـتوک  اـب  بش ، همین  دـشابن ؛ دوجوم  بش  رگا  دوشیم و  هتخانـش  دـناهدرک  عوـلط  بش  لوا  رد  هک  یناـگراتس 
قافتا نیا  دنتسه  لامش  بطق  رادم  زا  رتالاب  هک  ییاهنیمزرس  رد  هک  هنوگ  نامه  دوشیم . هتخانش  تعاس 24  نینچ  مه  هیاس و  نیرتدنلب 

دتفایم .
. دومن ارجا  ار  تئارب  يهدـعاق  ناوتب  ات  تسین  فیلکت  رد  کش  هزور ، زاـمن و  رد  کـش  هک  دوشیم  صخـشم  میدرک  رکذ  هک  هچ  نآ  زا 

مییوگیم : هزور  زامن و  تاقوا  نییعت  يارب  نیاربانب  دومن . طایتحا  دیاب  تسا و  هب  ٌفلکم  رد  کش  هکلب 
یلامش  يهطقن  اوتسا و  طخ  نیب  هدش  عقاو  ياهنیمزرس 

دوجو یلکـشم  هزور ، زامن و  تقو  دروم  رد  اهنیمزرـس ، نیا  رد  تسا . زا 33 48  رتمک  اهنآ  ییایفارغج  ضرع  هک  ییاهنیمزرـس  فلا )
لیاوا راـهب و  رخاوا  رد  اهنیمزرـس ، نیا  زا  یـضعب  رد  دـنچ  ره  دنتـسه . زور  بش و  ياراد  لاـس ، لوط  ماـمت  رد  قطاـنم  نیا  اریز  درادـن .

رد تعاس و  هب 13  زور  ای  بش  ضرع 45 16  رد  ًالثم  دشاب . رت  ینالوط  اهبش  ناتسمز ، لیاوا  زیئاپ و  رخاوا  رد  رتدنلب و  اهزور  ناتـسبات ،
تسا و بترم  دیشروخ  بورغ  عولط و  هزور و  زامن و  تقو  یلو  دسریم . تعاس  هب 15  ضرع 16 44  رد  تعاس و  هب 14  ضرع 50 30 

تسین . اهنآ  نییعت  رد  یلکشم 
راهب و زا  يرادـقم  رد  اهنیمزرـس ، نیا  رد  دـنراد . رارق  رادم 33 66  ینعی  لامـش  بطق  رادـم  رادـم 33 48 و  نیب  هک  ییاهنیمزرـس  ب )
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يارب یعولط  قفش و  يارب  یبورغ  نیاربانب  دنوشیم . لصتم  رگیدکی  هب  لامش  رد  دیشروخ ) رجف  ینعی   ) یقرش قلف  اب  یبرغ  قفش  ناتسبات 
هب تبـسن  لاـصتا  نیا  ءاـفخ  حوضو و  دـنیآیم . رد  دـحاو  روـن  کـی  تروـص  هب  دنتـسه و  لـصتم  رگیدـکی  هب  ود  نآ  هکلب  تسین . قـلف 

تسا : عون  ود  رب  اهنیمزرس 
هک یقطانم  لثم  تسا . حضاو  قلف  قفـش و  لاصتا  اهنیمزرـس  نیا  رد  تسا . هجرد  زا 55  رتشیب  اهنآ  ضرع  هک  ییاهنیمزرـس  لوا : عون 

تسا : هدش  رکذ  اج  نیا  رد 

رخاوا رد  تسا و  یفخم  قلف  قفش و  لاصتا  قطانم ، نیا  رد  تسا . هجرد  زا 55  رتمک  اهنآ  ییایفارغج  ضرع  هک  ییاهنیمزرس  مود : عون 
فارطا یحاون  اهنیمزرـس و  نیا  لثم  دـید . ار  لاصتا  ناوتیم  ندرک ، تقد  اب  دنتـسه ، فاـص  هک  ییاـهبش  رد  ناتـسبات ؛ لـئاوا  راـهب و 

اهنآ :

زامن و تقو  عورش  اریز  دراد . دوجو  یتالکشم  اهناکم  نیا  رد  هزور ، يارب  كاسما  تقو  عورش  زامن و  تقو  عورش  دروم  رد  لاح  ره  هب 
درادن . دوجو  یعولط  اهناکم ، نیا  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ رجف )  ) دیشروخ عولط  عرش ، ماکحا  رد  هزور 

يهریاد یلامـش  فرط  هب  دیـشروخ  نآ  رد  هک  یتعاس  ینعی  تسا . بش  همین  هزور ، زاـمن و  ناـمز  عورـش  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  باوج 
هک ینامز  یبرغ . رون  هب  قفـش  قالطا  روط  نیمه  یقرـش و  رون  هب  رجف  قالطا  رب  دننکیم  تلالد  تایاور  ًالوا  اریز  دسریم . راهنلا  فصن 

قدص هطقن  نیارب  ندوب  یبرغ  تلاح ، نیا  رد  دوشیم و  یهتنم  یلامـش  راهنلا  فصن  يهریاد  هب  قفـش  دـنوش ؛ لصتم  رگیدـکی  هب  ود  نیا 
تسا . قداص  زین  نآ  ندوب  یقرش  نیاربانب  دوشیم . زاغآ  ناکم  نیمه  زا  زین  قلف  دنکیم و 

فیعض رون  ادتبا  زا  قلف  نآ ، سکع  هب  دوشیم و  فیعض  قفش  رون  جیردت ، هب  یلامـش ، راهنلا  فصن  زا  دیـشروخ  نتـشذگ  نامز  ات  ایناث :
يور زا  ًالامجا و  بش ، همین  زا  دـعب  تسا . نامز  نیرت  کیرات  قطانم ، نیا  رد  بش  همین  نیاربانب  دوشیم . دایز  نآ  رون  جـیردت  هب  دراد و 

تسا . هدرک  عولط  دیشروخ  تفگ  ناوتیم  ( 27  - ) تسا یعرش  ماکحا  رادم  هک  یفرع -  هحماسم 
لاصتا زا  دعب  تسا . بش  همین  نامه  نامز  نیا  دوشیم . زاغآ  راهنلا  فصن  يهریاد  یلامـش  يهطقن  زا  قلف ، اب  دیـشروخ  رجف  لاصتا  اثلاث :

هب تبـسن  تسا و  حبـص  زامن  تقو  لوا  نقیتم  ردق  رادقم  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ای  مکح  نیا  تسا . یقاب  مکح  نیمه  زین  قلف  قفش و 
رد رون  نیرتمک  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ای  مینکیم . لمع  نقیتم  ردـق  هب  ینیقی ، فیلکت  ندـش  فرطرب  يارب  اذـل  میراد . کش  نآ  زا  لـبق 

عون باحصتسا ، نیا  مینکیم . باحـصتسا  ار  نامز  نامه  رد  بش  همین  ندوب  نیاربانب  تسا . بش  نامز  نیرت  کیرات  ًافرع  یلامـش ، لاوز 
دنراد . فالتخا  رگیدکی  اب  فعض  تدش و  ظاحل  زا  یلک ، ود  نآ ، رد  هک  ( 28  ) تسا یلک  باحصتسا  زا  مود 

نیا دنراد . رارق  رادم 33 66 و 33 84  نیب  هک  ییاهنیمزرـس  ینعی  تسا ، رتشیب  لامـش  بطق  رادم  زا  اهنآ  ضرع  هک  ییاهنیمزرـس  ج )
لکـشم هس  هزور ، زامن و  تقو  دروم  رد  ییایفارغج ، ضرع  ربانب  اـهنآ  رد  هک  دنتـسه  یلامـش  دـمجنم  ياهنیمزرـس  زا  یتمـسق  قطاـنم ،

دراد : دوجو 
لصتم رگیدکی  هب  ناتسبات ، راهب و  زا  یتدم  رد  هبترم  ود  قلف  قفش و  مود ، تمسق  رد  هدش  رکذ  قطانم  نوچ  مه  هک  ییاهنیمزرس  رد  - 1

زین لکـشم  نیا  باوج  دراد . دوجو  مود  تمـسق  تالکـشم  نامه  نآ ؛ زا  سپ  راب  کی  زور و  ندـش  یمئاد  زا  لـبق  راـب  کـی  دـنوشیم ؛
تسا . لبق  باوج  نامه 

یمئاد زور  هتفر و  نیب  زا  بش  ناتـسبات ، راهب و  زا  یتدـم  رد  رادم 33 84 ، رادم 33 66 و  نیب  هدش  عقاو  ياهنیمزرـس  زا  یـضعب  رد  - 2
طقف اهزور ، نیا  يادتبا  رد  دنکیم . تکرح  قفا  يالاب  رد  یشدرگ ، تروص  هب  هکلب  دنکیمن  بورغ  دیـشروخ  اهنامز  نیا  رد  دوشیم .

. دـنکیمن بورغ  زین  تمـسق  ناـمه  نآ ، زا  سپ  دـنزیم و  رود  تروـص  نیمه  هب  دـنکیم و  بورغ  قـفا  رد  دیـشروخ  صرق  زا  یتمـسق 
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اهنامز نیا  رد  میا ) هداد  حرـش  موس  لودـج  رد  هک  هنوگ  نامه  . ) تسا قطانم  ضرع  فـالتخا  رباـنب  زین ، تدـم  نیا  يدـنلب  یهاـتوک و 
راهنلا فصن  زا  نتـشذگ  ماگنه  نآ ، عافترا  نیرتمک  یبونج و  راهنلا  فصن  يهریاد  زا  نتـشذگ  ماگنه  قفا ، زا  دیـشروخ  عافترا  نیرتشیب 

دشابیم . یلامش 
تایآ و هب  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  تسا . یبونج  راهنلا  فصن  زا  دیشروخ  نتشذگ  رصع ، رهظ و  زامن  تقو  لوا  طیارـش ، نیا  رد  باوج : اما 

فصن يهریاد  هب  دیشروخ  ندیسر  زا  لبق  زین  ءاشع  برغم و  زامن  تقو  لوا  رـصع و  رهظ و  زامن  تقو  رخآ  دش . هراشا  نآ  نوماریپ  رابخا 
نتشذگ زا  دعب  زین  حبص  زامن  ماگنه  دروآ . اج  هب  ار  دوخ  ءاشع  برغم و  زامن  نآ  رد  دناوتب  فلکم  هک  ياهزادنا  هب  تسا ، یلامـش  راهنلا 

زا روظنم  اریز  دروآ . اج  هب  ار  شحبص  زامن  دوخ  لاح  بسح  هب  دناوتب  فلکم  هک  ياهزادنا  هب  یلامش ، راهنلا  فصن  يهریاد  زا  دیشروخ 
. دوب هدـش  هراشا  نآ  هب  زین  هلظنح  نبا  تیاور  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا . یلامـش  راهنلا  فصن  زا  دیـشروخ  نتـشذگ  هیآ ؛ رد  لیللا » قسغ  »

رادقم نیا  دش . نییعت  هک  تسا  رادقم  نیا  هب  دروآ ، اج  هب  نآ  رد  ار  اهزامن  ناوتیم  هک  ینامز  لوط  دورب ؛ نیب  زا  بش  هک  ینامز  هک  ارچ 
دوشیمن . تئارب  بجوم  هک  میراد  کش  زین  نامز  نیا  زا  ریغ  دروم  رد  دوشیم . ینیقی  تئارب  بجوم  هک  تسا  ینقیتم  ردق  تقو ، زا 

نایب مود  تمـسق  رد  هک  هنوگ  نامه  نیارباـنب  تسا . مکاـح  یبسن  فیعـض و  یکیراـت  ناـمز ، نیا  رد  هک ؛ تسا  نیا  ـالاب  بلطم  يهدـیاف 
دراد . نایرج  زین  دنراد  یتیعضو  نینچ  هک  قطانم  نیا  هب  کیدزن  ياهنیمزرس  رد  مکح  نیمه  درک . تقو  باحصتسا  ناوتیم  میدرک ؛

هرقب : يهروس  يهیآ 187  ربانب  نوچ  مییوگب : دیاب  زین  مود  لوا و  لامتحا  رد  هزور  مکح  يهرابرد 
ِْلیلَّلا » َیلِإ  َماَیِّصلا  ْاوُِّمتَأ  »

بش ؛ ماگنه  ات  ار  هزور  دیهد  نایاپ 
لاعتم : دنوادخ  لوق  ربانب  روط  نیمه  دشاب و  بش  ات  زور  زا  هک  تسا  نیا  هزور  طرش 

ِرْجَْفلا » َنِم  ِدَوْسَألا  ِْطیَْخلا  َنِم  ُضَْیبَألا  ُْطیَْخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْاُوبَرْشاَو  ْاُولُکَو  »
ددرگ . راکشآ  امش  يارب  بش  هایس  يهتشر  زا  حبص ، دیپس  يهتشر  هک  نآ  ات  دیماشایب  دیروخب و 

دوجو بش  زور و  قطانم ، نیا  رد  هک  ینامز  نیرخآ  هک  نیا  لیلد  هب  و  دـشاب ؛ رجف  اـت  بش  زا  دـیاب  ناـضمر ، هاـم  رد  ندیـشون  ندروخ و 
و تعاس ) دودـح 19   ) یعرـش بورغ  ات  رجف  زا  هزور  زاغآ  نامز  لاصتا ، زا  لبق  تسا و  قلف  قفـش و  لاصتا  زا  لـبق  بش  ود  یکی  دراد ،

زین بش  نتفر  نیب  زا  نامز  رد  رادـقم ، نیا  هب  راطفا  كاـسما و  مکح  تسا ؛ تعاـس ) دودح 5   ) رجف ات  یعرـش  بورغ  زا  زین  راطفا  تدـم 
. دـنکیم فرطرب  فلکم  يهدـهع  زا  ار  فیلکت  هک  تسا  ینقیتم  ردـق  رادـقم ، نیا  اریز  ددرگزاب . هرابود  بش  هک  ینامز  اـت  تسا ؛ یقاـب 

دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  هک  یلاحرد  تسا . نیفلکم  یتخس  جرح و  بجوم  هلدا و  فالخرب  زین  رادقم  نیا  زا  رتشیب  ندوب  راد  هزور 
َرْسُْعلا » ُمُِکب  ُدیُِری  َالَو  َرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهّللا  ُدیُِری  »

( 29 . ) ار امش  یتخس  هن  دهاوخیم  ار  امش  یتحار  دنوادخ 
یـضعب رد  هکلب  ناتـسمز -  لئاوا  زیئاپ و  رخاوا  زا  یتدـم  رد  رادم 33 84 ؛ رادم 33 66 و  نیب  هدش  عقاو  ياهنیمزرـس  زا  یـضعب  رد  - 3

رت نیئاپ  یشدرگ و  تروص  هب  دیشروخ  اهنامز  نیا  رد  دنکیمن . عولط  دیـشروخو  تسا  یمئاد  بش  ناتـسمز -  زیئاپ و  رتشیب  رد  قطانم ،
زا سپ  اما  دنزیم . رود  تروص  نیمه  هب  دوشیم و  یفخم  قفا  رد  دیـشروخ  صرق  زا  یتمـسق  طقف  ادتبارد ، هتبلا  دنکیم . تکرح  قفا  زا 

نیا اب  یلو  تسا . رت  ینالوط  یمئاد ، بش  نامز  تدم  دشاب ؛ رتشیب  هقطنم  کی  ییایفارغج  ضرع  هچ  ره  دـنکیم . بورغ  نآ  مامت  یتدـم 
. دـیامنیم بورغ  برغ ، فرط  رد  دـنکیم و  عولط  قرـش  فرط  زا  رون  نیا  دوشیم . ادـیپ  قفا  يالاب  رد  رجف  رون  قطانم ، نیا  رد  دوجو ،
هیموی و ياهزامن  نامز  اهنیمزرـس  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رد  لاکـشا  دوشیم . بوسحم  زور  ًاـفرع  اهنیمزرـس ، نیا  رد  ینارون  تدـم  نیا 

تسا ؟ عقوم  هچ  هزور  نامز 
مظنم تباث و  یبونج  یلامـش و  راهنلا  فصن  يهریاد  زا  شندـش  در  دـخرچیم ؛ قفا  نیئاپ  رد  یـشدرگ ، تروص  هب  دیـشروخ  هک  یناـمز 
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نتشذگ نیاربانب  تسا . صیخشت  لباق  تعاس 12  اب  ای  دوب ) هدمآ  هلظنح  نب  رمع  تیاور  رد  هک  هنوگ  نامه   ) ناگراتس تکرح  اب  تسا و 
زامن تقو  رخآ  دشابیم . رصع  رهظ و  زامن  تقو  يادتبا  هیآ ، مکح  هب  هک  تسا  سمش » كولد   » نامه یبونج ، راهنلا  فصن  زا  دیشروخ 

نیا زا  یـضعب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  . ) دـشاب هتـشاد  دوـجو  ياهیقرـشم  يهرمح  هک  یتروـص  رد  تسا  هیقرـشم  يهرمح  لاوز  رـصع ، رهظ و 
، زامن ود  نیا  ندروآ  اج  هب  يهزادنا  هب  رصع ، رهظ و  زامن  تقو  نایاپ  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  رگا  و  دراد ). دوجو  اههام  زا  یضعب  رد  قطانم ،

طقاـس فلکم  يهدـهع  زا  ار  فیلکت  هک  تسا  ینقیتـم  ردـق  رادـقم ، نیا  اریز  تسا . تقو  ندـش  عورـش  زا  دـعب  فـلکم ، لاـح  بسح  هب 
. تسا هیقرـشم  يهرمح  نتفر  نیب  زا  يداع ، تلاح  رد  رـصع ، رهظ و  زامن  تقو  رخآ  هک  دوشیم  دـییأت  بلطم  نیا  اب  مکح ، نیا  دـنکیم .

دوشیم . باحصتسا  نامز  نیا  تشذگ ، هک  هنوگ  نامه  نیاربانب 
ندش در  زین  زامن  ود  نیا  تقو  نایاپ  تسا . ضرف ) ود  ره  ربانب   ) رـصع رهظ و  زامن  تقو  نایاپ  زا  دعب  زین  ءاشع  برغم و  زامن  تقو  ءادـتبا 
عولط حبص ، زامن  تقو  زاغآ  دوب ). هدمآ  تیاور  رد  هک  هنوگ  نامه  . ) دنیوگ بش  همین  نآ  هب  هک  تسا ؛ یلامش  راهنلا  فصن  زا  دیشروخ 

هک تسا  ناـمز  نیا  رد  دوریم ؛ نیب  زا  بش  هک  یعقوم  اریز  تسا . یبونج  راـهنلا  فـصن  زا  دیـشروخ  نتـشذگ  نآ ، ياـهتنا  تسا و  رجف 
دیامنیم . فرطرب  ار  فیلکت  هک  تسا  ینقیتم  ردق  رادقم  نیا  هک  نیارب  هوالع  دنکیم . عولط  دیشروخ 

و دوب ؛ رتمک  ای  تعاس  مین  زور  لوط  درکیم ، قدـص  نآ  رب  زور  ءاقب  بش ، ندـش  یمئاد  زا  لبق  هک  ینامز  نیرخآ  نوچ  هزور : مکح  اما 
یبونج لاوز  زا  لبق  تعاس  جنپ   ) تسا تعاس  شـش  ًابیرقت  قطانم ، نیا  رد  نامز  نیا  تسا و  بش  بورغ  ات  رجف  زا  كاسما ، تدـم  نوچ 

. ددرگزاب هبترمود  زور  هک  ینامز  ات  تسا  یقاب  رادـقم  نیمه  هب  هزور  مکح  تفر ؛ نیب  زا  بش  هک  ینامز  رد  نآ ) زا  سپ  تعاـس  کـی  و 
طقاس فلکم  يهدهع  زا  ار  فیلکت  هک  تسا  ینقیتم  ردق  رادقم ، نیا  هک  نیا  رب  هوالع  دـش . نایب  مود  لاؤس  رد  هک  یلیلد  نامه  رطاخ  هب 

دنک . طقاس  ار  فیلکت  دناوتیمن  تسا و  کش  دروم  زین  رگید  ینامز  رد  ای  رادقم ، نیا  زا  رتمک  كاسما  دنکیم .
رد تسا ؛ هجرد  اهنآ 70  ییایفارغج  ضرع  هک  ییاهنیمزرس  رد  مینکیم : رکذ  یلاثم  قطانم ، نیا  رد  یعرش  تاقوا  مکح  حیـضوت  يارب 

نیا ددرگیم . رتحـضاو  لاـصتا  نیا  جـیردت ، هب  زور  ره  دـنوشیم و  لـصتم  رگیدـکی  هب  دیـشروخ  بورغ  عوـلط و  نیدرورف ، هاـم  مـهد 
نتـشذگ زا  سپ  تسا . ینارون  بش  هتبلا  دـسریم . تعاس  کی  هب  قطانم  نیا  رد  بش  تشهبیدرا ، رد 28  هک  نیا  ات  دراد  همادا  تیعـضو 

، یتدم زا  سپ  اما  تسا ؛ رهاظ  بش  رد  دیـشروخ ، زا  يرادـقم  طقف  ادـتبا ، رد  دـنچره  دوریم . نیب  زا  زین  بش  زا  رادـقم  نیمه  زور ، هس 
هام ریت  لوا  ات  لامـش ، فرط  زا  دیـشروخ  عافترا  سپـس  دـیامنیم . تکرح  یـشخرچ  تروص  هب  قفا  يالاب  ددرگیم و  ناـیامن  نآ  ماـمت 

بورغ عولط و  لاصتا  هتبلا  دـیامن . بورغ  هام  ریت  رخآ  رد  هک  نیا  ات  دوشیم  مک  شعافترا  جـیردت  هب  نآ ، زا  سپ  اـما  دـباییم ؛ شیازفا 
، دیـشروخ بورغ  عولط و  ندش  ادـج  زا  دـعب  دـنوشیم . ادـج  رگیدـکی  زا  هک  تسا  نآ  زا  سپ  دراد و  همادا  رویرهـش  مهد  ات  دیـشروخ 

بـش هتفر و  نیب  زا  زور  زور ، هس  نتـشذگ  زا  سپ  دسریم و  تعاس  کی  هب  زور  هام ، نابآ  رد 28  اما  تسا ؛ تباث  زور  بش و  فـالتخا 
تسا . ینارون  بش ، مامت  تسا و  یقاب  بونج  فرط  رد  رون  نارود ، نیا  رد  هتبلا  دوشیم . یمئاد 

زین دیشروخ  عولط  زا  سپ  دیامن . عولط  دیشروخ  هام  يد  رخآ  رد  هک  نیا  ات  دوشیم  دایز  هرابود  اما  دوشیم  مک  هام  رذآ  رخآ  ات  رون  نیا 
دسرب . هام  دادرخ  لوا  هب  هرابود  هک  نیا  ات  تسا ؛ تباث  زور  بش و  فالتخا 

هک دراد  دوجو  لکشم  عون  راهچ  اهنیمزرس ، نیا  رد  دنراد . رارق  لامـش  بطق  یکیدزن  ضرع 33 84 و  نیب  هک  یقطانم  اهنیمزرس و  د )
لاصتا دنراد ؛ رارق  ییایفارغج  ضرع  نیا  رد  قیقد  هک  ییاهنیمزرـس  هک : تسا  نیا  نآ  حیـضوت  تشذگ . موس  تمـسق  رد  نآ ، دروم  هس 

دوریم و نیب  زا  بش  هام  رویرهش  ات 16  نامز  نیا  زا  دراد . همادا  نیدرورف  ات 14  هدش و  عورش  هام  نمهب  زا 27  دیشروخ  بورغ  عولط و 
. تسا تباث  هاـم  رهم  اـت 14  زور  بش و  فـالتخا  دوشیم و  عورـش  دیـشروخ  بورغ  عوـلط و  هبترمود  نآ  زا  سپ  ددرگیم . یمئاد  زور 
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یلو دـنکیم . تکرح  یـشدرگ  تروص  هب  قفا ، زا  رت  نییاپ  دیـشروخ  تدـم ، نیا  رد  ددرگیم . یمئاد  بش  دوریم و  نیب  زا  زور  سپس 
هدـید زور  کـی  رد  رون  هک  یتدـم  زا  یمین  دراد . هطاـحا  راـهنلا  فـصن  بوـنج  هب  تسا و  یقاـب  بوـنج  فرط  رد  زور ، ماـگنه  شروـن 

رون هک  ینامز  يادتبا  تسا . برغ  فرط  رد  رون  رگید ، يهمین  رد  تسا . حبص  زامن  تقو  نامز ، نیا  تسا . قرـش  فرط  رد  رون  دوشیم ؛
همادا فلکم ، لاـح  بسح  هب  هضیرف ، نیا  ندروآ  اـج  هب  رادـقم  هب  تسا و  رـصع  رهظ و  زاـمن  تقو  يادـتبا  دوش ؛ هدـید  برغ  فرط  رد 

دنکیم . طقاس  ار  فیلکت  هک  تسا  ینقیتم  ردق  تسا و  سمش  كولد  نامز  نامه  عقوم  نیا  اریز  دراد .
نتفر نیب  زا  نامز  رـصع ، رهظ و  زاـمن  تقو  رخآ  تروص ، نیا  رد  هک  دـیآ  دوجو  هب  هیقرـشم  يهرمح  یناـکم ، ناـمز و  رد  هک  نیا  زجهب 

نتـشذگ ات  نامز  نیا  تسا . رـصع  رهظ و  زامن  تقو  نایاپ  زا  دـعب  ءاشع ، برغم و  زامن  ناـمز  ضرف ، ود  ره  رباـنب  تسا . هیقرـشم  يهرمح 
. دوشیم فیعض  هام  دنفسا  ات 16  ًاجیردت  رون  نآ ، زا  سپ  دراد . همادا  تسا ؛ بش  همین  يهلزنم  هب  هک  یلامـش ، راهنلا  فصن  زا  دیـشروخ 

تسا . تباث  هام  نیدرورف  ات 14  زور  بش و  فالتخا  دوشیم و  عورش  دیشروخ  بورغ  عولط و  سپس 
نیب زا  زین  یبو  ـــ نج رون  هام ، يد  لیاوا  رذآ و  ر  ـــ خاوا رد  دوش ؛ رتشیب  هجرد  زا 33 84  ییایفارغج  ضرع  هک  ینامز  مراهچ : لاک  ـــ شا اما 

رد تیعقوم  نیا  رد  دوـشیم . قـلطم  کـیرات  تسا -  هقط  ــ نم ییاـیفارغج  ضر  ـــ هب ع طو  ـــ نم نآ  رادـقم  هک  یماـیا -  رد  اوـه  دوریم و 
دیآیم . دوجو  هب  لکشم  هزور  كاسما  اهزامن و  يهیلک  نامز  دروم 

كولد  » هفیرـش يهیآ  رد  هک  تسا  یبونج  راـهنلا  فـصن  زا  دیـشروخ  نتـشذگ  ماـگنه  رهظ ، زاـمن  تقو  يادـتبا  مییوـگیم : باوـج  رد 
زا لبق  نامز ، نیا  اریز  دراد . همادا  فلکم  لاـح  بسح  هب  زاـمن ، ود  نیا  ندروآ  اـج  هب  رادـقم  هب  ناـمز ، نیا  تسا . هدـش  هدـیمان  سمش »
زا زین  اشع  برغم و  زامن  تقو  تسا . نقیتم  ردق  رادقم ، نیا  هب  زور  ندوب  یقاب  هتشاد و  صاصتخا  رصع  رهظ و  زامن  هب  زور ، ندش  یمئاد 

« لیللا قسغ   » همیرک يهیآ  رد  هک  یلامـش ، راهنلا  فصن  يهریاد  زا  دیـشروخ  نتـشذگ  ات  هدـش و  عورـش  رـصع  رهظ و  زامن  تقو  زا  دـعب 
دراد . همادا  هدش ، هدیمان 

ردق رادقم ، نیا  اریز  دشابیم . زامن  نیا  ندروآ  اج  هب  يهزادنا  هب  یبونج ، راهنلا  فصن  زا  دیشروخ  نتـشذگ  زا  لبق  مه  حبـص  زامن  تقو 
لباق تعاس  ای  ناگراتـس  تکرح  اب  زین  یبونج  یلامـش و  راهنلا  فصن  زا  دیـشروخ  نتـشذگ  دـنکیم . طقاس  ار  فیلکت  هک  تسا  ینقیتم 

دش . نایب  موس  لاکشا  زا  موس ، ضرف  رد  هک  تسا  هنوگ  نامه  زین  هزور  كاسما  تقو  تسا . صیخشت 
قفا زا  رتالاب  ناتسبات  راهب و  لصف  رد  دیشروخ  تسا . یشدرگ  ًاعقاو  لاس ، مامت  رد  دیشروخ  تکرح  هطقن ، نیا  رد  لامش : بطق  سأر  ز )

نیمه هب  دوشیم و  نایامن  قفا  رد  دیـشروخ  صرق  زا  يرادقم  راهب ، لوا  رد  دـنکیم . تکرح  نآ  زا  رت  نییاپ  ناتـسمز  زییاپ و  لصف  رد  و 
یلک لیم  رادقم  هب  قفا ، زا  هام ، ریت  لوا  ات  دوشیم و  رهاظ  نآ  مامت  مک  مک  سپس  دنکیم . تکرح  هب  عورش  یشدرگ  تروص  هب  تلاح ،

صرق زا  يرادـقم  زیئاـپ ، لـئاوا  رد  دـسریم . قـفا  هب  هک  نیا  اـت  دوـشیم ؛ مک  نآ  عاـفترا  جـیردت  هـب  نآ  زا  سپ  دریگیم . عاـفترا  ( 30)
رد هک  دـنامیم  یقاب  نآ  زا  يرون  عاعـش و  طقف  تلاح  نیا  رد  ددرگیم . بیاـغ  دیـشروخ  ماـمت  نآ ، زا  سپ  دوشیم و  یفخم  دیـشروخ 
زا دوشیم . دـیدپان  زین  دیـشروخ  عاعـش  نامز ، نیا  رد  هک  نیا  ات  دوشیم  مک  رون  جـیردت  هب  هام ، نابآ  ات 21  دـنکیم . تکرح  قفا  يالاب 
هب عورـش  قفا  يالاب  دوشیم و  نایامن  رجف  لـثم  دیـشروخ  رون  سپـس  تسا . کـیرات  لـماک  تروص  هب  اوه  هاـم ، نمهب  مهد  اـت  زور  نیا 

تسا . لماک  زور  کی  رهاظ  هب  هطقن ، نیا  رد  لاس  مامت  دنک . عولط  دیشروخ  هک  نیا  ات  دوشیم  دایز  جیردت  هب  دنکیم و  تکرح 
يارب نیارباـنب  تسا . راـهنلا  فصن  ياـههریاد  ندـش  عمج  لـحم  بطق  هک  ارچ  دوشیمن  ضرف  مه  راـهنلا  فـصن  يهریاد  هقطنم ، نیا  رد 

دیآیم . دوجو  هب  لکشم  اههزور ، هنازور و  ياهزامن  نامز  نییعت 
مکح دـنکیم ، رفـس  اـج  نآ  هب  هک  یـسک  مکح  تسین ؛ تنوکـس  لـحم  امرـس ، تدـش  رطاـخ  هب  هقطنم  نیا  نوچ  مییوگیم : باوج  رد 
لیلد تشذگ . مراهچ  تمسق  رد  لیصفت  هب  مه  هقطنم  نآ  مکح  تسا . هدرک  ترفاسم  لحم  نیا  هب  اج  نآ  زا  هک  تسا  يرواجم  يهقطنم 

، رادقم نیا  هک  نیا  رب  هوالع  مینکیم . باحصتسا  صخش ، نیا  دروم  رد  ار  رواجم  يهقطنم  یعرـش  تاقوا  مکح  هک  تسا  نیا  مکح  نیا 
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دنک . فرطرب  فلکم  يهدهع  زا  ار  فیلکت  ات  تسین  يزیچ  نآ  زا  ریغ  تسا و  نقیتم  ردق 
ادـتبا صخـش  نیا  تسا ؛ هدوـب  اـج  نیا  رد  دـلوت  ماـگنه  غوـلب و  زا  لـبق  دـشاب و  هتـشاد  تنوکـس  هقطنم  نیا  رد  یـسک  مـینک  ضرف  رگا 

نآ لیلد  هب  تشذگ و  نآ  مکح  هک  هنوگ  ناه  دنک . لمع  نآ  قبط  رب  هشیمه  يارب  دیامن و  باختنا  ار  فارطا  یحاون  زا  یکی  تساریخم 
هب مکح  نآ ، دروم  رد  اـت  تسین  فیلکت  لـصارد  کـش  دروم ، نیا  رد  کـش  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  ماـکحا  نیا  يهمه  دـش . هراـشا  مه 

مینک . تئارب 
یبونج قطانم  دروم  رد  سوکعم ، تروص  هب  میدومن ؛ نایب  ار  نآ  ماکحا  میدرک و  ضرف  لامش  بطق  اوتـسا و  طخ  نیب  هک  يدراوم  مامت 

اهنآ نوماریپ  ثحب  هب  یجایتحا  تسا و  ینوکـسم  ریغ  ًـالومعم  قطاـنم ، نیا  هک  نیا  لـیلد  هب  دراد . ناـیرج  بونج ، بطق  اـت  اوتـسا  طـخ 
میدشن . اهنآ  رکذ  ضرعتم  تسین ؛

موس لصف 

یبطق  قطانم  رد  یعرش  تاقوا  نایب  رد  ایفارغج ، تأیه و  ملع  زا  يدعاوق 
دناهتسناوتن نادنمشناد  زا  مادک  چیه  اهنت  هن  نونکات  تسین . شرامش  لباق  هک  هدش  لیکشت  يدایز  یـسمش  ياههموظنم  زا  هدام ، ملاع  - 1

ندوبن مولعم  نخس ، نیا  زا  اهنآ  روظنم  هتبلا  دنتسه . یهانتم  ریغ  اههموظنم  نیا  دنراد  هدیقع  هکلب  دننک ؛ شرامش  ار  یسمش  ياههموظنم 
تسا . لاحم  تایدام ، رد  یهانت  مدع  الا  تسا و  اههموظنم  دادعت 

اهنآ هب  دندرگیم و  نآ  فارطا  هک  یناگراتس  و  یسمش ) يهموظنم  رد  دیشروخ  لثم   ) زکرم رد  دحاو  يهراتـس  کی  زا  هموظنم ، ره  - 2
، اههموظنم رد  نیارب ، هوالع  دناهتفرگ . رارق  دیشروخ  فارطا  رد  بترم ، تروص  هب  تارایس ، نیا  تسا . هدش  لیکشت  دنیوگیم ؛ هرایـس » »
هب برغم  فرط  زا  بیترت و  هب  اهرمق  تکرح  دوشیم . هتفگ  رمق »  » اهنآ هب  دناتکرح و  رد  تارایـس  فارطا  هک  دنراد  دوجو  یناگراتس 

تسا . قرشم 
. درادن یلاقتنا  تکرح  هنوگ  چیه  تسا و  هتفرگ  رارق  طسو  رد  تباث ، تروص  هب  دیـشروخ  اههموظنم ، يهیقب  لثم  زین  ام  يهموظنم  رد  - 3

لاح رد  فلتخم  ياهرادم  اب  هک  هدش  فشک  هرایس  نونکات 9  دیشروخ  فارطا  رد  دنکیم . یعضو  تکرح  شدوخ ، روحم  رود  هب  هکلب 
تسا : ریز  تروص  هب  دیشروخ ، هب  یکیدزن  بیترت  هب  اهنآ  یماسا  دناشدرگ .

وتولپ . نوتپن 9 - سوناروا 8 - لحز 7 - يرتشم 6- خیرم 5 - نیمز 4 - هرهز 3 - دراطع 2 - - 1
. تسا رمق  کی  ياراد  دراد و  رارق  ود  نیا  زا  دعب  نیمز  دنرادن . يرمق  چیه  دنتسه و  دیـشروخ  هب  تارایـس  نیرت  کیدزن  هرهز ، دراطع و 
تدم 7 رد  هک  سوبوف  ( 1 تسا : رمق  ود  ياراد  هدش و  عقاو  نیمز  زا  دعب  خیرم  تسا . هام  کی  نیمز ، رمق  تکرح  رود  کی  تدـم  لوط 

خیرم زا  دعب  يرتشم  دنزیم . لماک  رود  کی  هقیقد  تعاس و 18  تدم 30  رد  هک  سومید  دخرچیم 2 ) خیرم  لوح  هقیقد  تعاس و 39 
نوتپن دشابیم . رمق  ياراد 4  تسا و  لـحز  زا  دـعب  سوناروا  دراد . رمق  هک 9  تسا  لـحز  نآ  زا  سپ  تسا . رمق  ياراد 11  تسا و  عقاو 

تسا . هدشن  فشک  يرمق  نآ ، يارب  نونکات  هک  تسا  رخآ  يهرایس  وتولپ  دراد و  رمق  کی  تسا و  يدعب  هرایس 
دراد : دوجو  تکرح  عون  ود  نیمز ، يارب  - 4

برغم تمس  زا  یلاوتم و  تروص  هب  هبترم  کی  زور ، هنابش  ره  رد  تکرح  نیا  شدوخ . روحم  لوح  یـشخرچ ، یعـضو - تکرح  فلا -
بورغ عولط و  هک  دنتسه  اههراتس  هام و  دیـشروخ و  نیا  تسا و  نکاس  نیمز  دسریم  رظن  هب  رهاظ  رد  هتبلا  دریگیم . تروص  قرـشم  هب 

دناتکرح . رد  برغم  هب  قرشم  فرط  زا  نیمز  رود  هب  دننکیم و 
تباث نیمز  دسریم  رظن  هب  رهاظ  رد  هتبلا  دخرچیم . دیـشروخ  رود  هب  راب  کی  مظنم ، تروص  هب  لاس  ره  رد  نیمز  یلاقتنا : تکرح  ب -

دخرچیم . نیمز  رود  هب  راب  کی  دیشروخ  یسمش ، لاس  ره  رد  تسا و 
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مامت اـم  رظن  رد  هک  یتروص  هب  دوشیم . یهتنم  ملاـع  فرط  ود  هب  درذـگیم و  نیمز  زکرم  زا  هک  تسا  یمیقتـسم  طـخ  ملاـع ، روحم  - 5
رد لامـش و  بطق  لامـش ، فرط  رد  روحم  نیا  سأر  دنخرچیم . نآ  رود  هب  راب  کی  بش ، زور و  ره  رد  دیـشروخ ، اهرمق و  ناگراتس و 

تسا . بونج  بطق  بونج ، فرط 
« ینامـسآ ياوتـسا   » ای لدـعم »  » ماـن هب  نامـسآ ، رد  دوشیم ؛ داـجیا  ناـشدوخ  روحم  رد  ناگراتـس  تکرح  هلیـسو  هب  هک  یگرزب  يهریاد 

لداـعم يواـسم و  بطق ، ود  زا  اوتـسا  طـخ  يهلـصاف  طاـقن ، ماـمت  رد  دراد . ماـن  اوتـسا  نیمز ، يهرک  يور  رب  طـخ  نیا  دوشیم . هتخاـنش 
تسا . هجرد  90

ِرادم مادک ، ره  دراد و  مان  رادم » ، » دشاب نامـسآ  رد  رگا  دنراد ، رارق  نآ  تازاوم  هب  اوتـسا و  طخ  فرط  ود  رد  هک  يرتکچوک  ياههریاد 
هب هک  دنراد  مان  ییایفارغج » ضرع  ، » دنـشاب نیمز  حطـس  رب  رگا  اههریاد  نیا  دنتـسه . هنازور  تکرح  رد  کلف ، زا  یئزج  ای  هراتـس و  کی 

دوشیم . صخشم  اوتسا - طخ  زا  هقطنم  نآ  يرود  ینعی  هقطنم - ره  ییایفارغج  ضرع  اهنآ ، يهلیسو 
فـصن دوـش ، ضرف  هک  نیمز  زا  هطقن  ره  درذـگیم . نیمز  کـلف  زا  یتمـسق  بطق و  ود  زا  هک  تسا  یگرزب  يهریاد  راـهنلا ، فـصن  - 6

لاوز  » هک بونج ، فرط  ای  الاب  زا  راب  کی  درذگیم . نآ  زا  هبترم  ود  زور ، ره  رد  دیـشروخ  هک  دراد  دوجو  هطقن  نآ  هب  صتخم  يراهنلا 
قـسغ هک  لامـش  فرط  ای  نییاپ  زا  راب  کی  و  دوشیم ؛ نیعم  زورمین  اـی  رهظ و  تقو  نآ  يهلیـسو  هب  هدـش و  هدـیمان  كولد »  » اـی یبونج »

يهلیـسو هب  لدعم ، زا  هطقن  ره  يرود  نامه  ای  هطقن  ره  ییایفارغج  لوط  ددرگیم . نیعم  بش  همین  نآ ، يهلیـسو  هب  هدـش و  هدـیمان  لیللا 
یلو هدوب  ورف »  » يهریزج میدق  راگزور  رد  هک  تسا  اهراهنلا  فصن  نیا  زا  یکی  یلوط ، ادبم  ددرگیم . صخـشم  اههریاد  نیا  ياههجرد 

هجرد ات 180  هطقن ، نیا  زا  اهنیمزرس  لوط  تسا . هدش  هداد  رارق  نآ  يهناخ  دصر  ناتـسلگنا و  چیونیرگ  رهـش  یلوط ، ءادبم  نآ ، زا  دعب 
دراد . مان  یبرغ  لوط  برغ ، تمس  هب  هجرد   180 ات و  یقرش ، لوط  قرش ، تمس  هب 

لوط و  بونج -  ای  لامش  تمـس  هب  اوتـسا ، طخ  زا  نآ  يرود  ینعی  ییایفارغج -  ضرع  يهلیـسو  هب  نیمز ، زا  هطقن  ره  نتفرگ  رارق  لحم 
ددرگیم . نیعم  دش -  هداد  حیضوت  هک  تروص  نامه  هب  ییایفارغج - 

جوربلاۀقطنم : يهریاد  - 7
رکذ هک  هنوـگ  ناـمه  تکرح  نیا  دریگیم . تروـص  راـب  کـی  لاـس ، ره  رد  مظنم  تروـص  هب  دیـشروخ ، رود  هب  نیمز  یلاـقتنا  تکرح 

يهریاد  » هک تسا  یگرزب  يهریاد  دیشروخ ، يرهاظ  ریسم  تکرح ، نیا  رد  دوشیم . صخشم  یموجن  تابساحم  يهلیسو  هب  دش ، دهاوخ 
. دیامنیم میسقت  یبونج  یلامـش و  تمـسق  ود  هب  ار  نآ  دنکیم و  عطق  ار  لدعم  هطقن ، ود  رد  هریاد ، نیا  دراد . مان  اههام ) يهریاد  « ) جورب

هدیمان يزییاپ » لادتعا  ، » هدش یبونج  هک  ياهطقن  و  يراهب » لادتعا  ، » هدش یلامـش  جورب ، يهریاد  زا  لدـعم  نتـشذگ  زا  دـعب  هک  ياهطقن 
دنراد : رارق  جورب  يهریاد  يور  رب  هام ، هدزاود  يهمه  تسا . هدش 

-8 نازیم ) ) رهم -7 هلبنس )  ) رویرهش -6 دسا )  ) دادرم - 5 ناطرس ) ) ریت - 4 ءازوج )  ) دادرخ - 3 روث )  ) تشهبیدرا - 2 لمح )  ) نیدرورف - 1
توح ) ) دنفسا -12 ولد ) ) نمهب -11 يدج )  ) يد - 10 سوق ) ) رذآ - 9 برقع ) ) نابآ

دناهتفرگ . رارق  جورب  يهریاد  بونج  تمسق  رد  مود ، هام  شش  لامش و  تمسق  رد  لوا ، هام  شش 
دیشروخ زا  نیمز  يهلصاف  نیرترود  تسا . هتفرگ  رارق  یضیب  نیا  نوناک  رد  نیمز  تسا و  لکش  یضیب  دیشروخ  تکرح  ریـسم  عقاو ، رد 

، اـم رظن  هب  دـشاب ، جوا  فرط  رد  یلامـش و  ياـههام  رد  دیـشروخ  هک  یناـمز  دراد . ماـن  یتسپ ) « ) ضیـضح  » هلـصاف نیرتـکیدزن  و  جوا » »
زور ًابیرقت 31  یلامـش ، ياـههام  زا  کـی  ره  رد  دیـشروخ  تکرح  نیارباـنب  دراد . ضیـضح  فرط  یبونج و  ياـههام  زا  رتدـنک  یتکرح 
رتمک رادقم  نیا  زا  هیناث  هقیقد و 46  لاس 48  ره  رد  طسوتم ، روط  هب  هتبلا  تسا . مراهچ  کـی  زور و  يدیشروخ 365  لاس  سپ  دوشیم .

لادـتعا يهطقن  مه  نآ  لباقم  رد  تسا . نیدرورف  لوا  لاس و  لیوحت  نامز  دـسرب ، يراهب  لادـتعا  يهطقن  هب  دیـشروخ  هک  یناـمز  تسا .
دشابیم . هام  رهم  لوا  هک  تسا  يزییاپ 
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نیاربانب دننکیم . تکرح  برغم ، هب  قرـشم  تمـس  زا  ینعی  دوجوم ، مظن  بیترت و  فالخ  رب  هیناث   50 2 لاس ، ره  رد  لادـتعا  يهطقن  ود 
رود نیا  لاس  تشذـگ 25000  زا  سپ  دـنوریم . ولج  هب  بیترت ، هب  رادـقم و  نیمه  هب  لاس ، ره  رد  جورب  يهریاد  ناگراتـس و  رهاظ ، رد 

( 31 . ) دریگیم رارق  شا  یلصا  ناکم  رد  جرب  ره  تروص  هدش و  مامت 
لیم : - 8

زور لوط  رد  نآ  تکرح  دریگیم و  رارق  اوتـسا )  ) لدـعم طخ  يور  رب  دـسرب ؛ يزییاپ  ای  يراـهب  لادـتعا  يهطقن  هب  دیـشروخ  هک  یناـمز 
يهلـصاف دـنک ؛ روبع  لادـتعا ، يهطقن  زا  دیـشروخ  هک  ینامز  درادـن . ياهیواز  چـیه  نیاربانب  تسا . اوتـسا  طخ  رب  قبطنم  یگرزب  يهریاد 

هب هیواز ،)  ) لیم نیا  دوشیم . هدیمان  یبونج » لیم  ، » يزییاپ لادتعا  زا  دعب  و  یلامش » لیم  ، » يراهب لادتعا  زا  دعب  اوتسا ، طخ  زا  دیـشروخ 
« ناطرس سأر  ، » لامش رد  لیم ، هیواز و  نیرتشیب  ددرگیم . دایز  اوتسا  طخ  زا  هلصاف  نیرتشیب  ات  جیردت  هب  دوشیم و  نایب  هجرد  يهلیسو 
هقیقد و 96 هجرد و 26   23 ام ، نامز  رد  یلک  لیم  دراد . مان  یلک » لیم   » زین لیم  ود  نیا  يهلـصاف  دراد . ماـن  يدـج » سأر  ، » بونج رد  و 

نیا هب  ار  یلک  لیم  يهزادنا  ناوتیم  دعب  ياهلاس  رد  دوشیم . هاتوک  هیناث ) مین  دودح  ینعی   ) هیناث لاس 468 .  ره  رد  یلو  تسا  هیناث   34
مینک . مک  لاسما  یلک  لیم  زا  ار  لصاح  هدرک و  برض  اهلاس  ددع  رد  ار  ددع 468 .  هک  داد  صیخشت  تروص 

زا سپ  دراد . همادا  دسرب ، هقیقد  هجرد و 15  هب 22  لیم  يهزادنا  هک  ینامز  ات  یلک ، لیم  ندش  مک  تسا : هدـمآ  هلجألا » هفحت   » باتک رد 
دماجنایم . لوط  هب  لاس  ًابیرقت 9240  نامز  نیا  هتبلا  دسرب . رادقم 26 23  هب  هرابود  ات  دنکیم  ندش  دایز  هب  عورش  نآ 

تمـس هب  هام ، ریت  لوا  ات  تسا و  نیدرورف  لوا  زا  نآ  زاغآ  دـناهدش . هدـیمان  یئزج » لیم  ، » دـنراد رارق  یلک  لـیم  زا  لـبق  هک  ییاههلـصاف 
ياههام زا  زور  ره  رد  دیـشروخ  نیاربانب ، ددرگیم . دایز  بونج  تمـس  هب  لیم  زین  هام  يد  لوا  ات  هاـم  رهم  لوا  زا  دوشیم . داـیز  لاـمش ،

دراد . زور  نامه  هب  صوصخم  يرادم  یبونج ، ای  یلامش 
. تسا هدـش  هدـیمان  بونج  بطق  بونج ، فرط  رد  لامـش و  بطق  لامـش ، فرط  رد  نآ  سأر  هک  دراد  يروحم  جورب  يهریاد  نینچ  مه 

دراد دوجو  رادم  ود  ملاع ، بطق  ود  لوح  زور ، ره  رد  بطق ، ود  نیا  يارب  دـنافورعم . زین  جورب  يهریاد  بطق  ود  هب  بطق ، ود  نیا  هتبلا 
تسا . هقیقد  هجرد و 27  ینعی 23  یلک ، لیم  يهزادنا  هب  اهنآ ، زا  ود  نیا  يهلصاف  هک 

دوشیم : میسقت  هقطنم  جنپ  هب  نیمز  حطس  - 9
تسا . هقطنم  نیا  طسو  رد  اوتسا  طخ  دراد . رارق  يدج  سأر  رادم  ناطرس و  سأر  رادم  نیب  هک  هراح ؛ يهقطنم  فلا - 

دراد . رارق  بونج  بطق  رادم  يدج و  سأر  رادم  نیب  هک  یبونج ؛ لدتعم  يهقطنم  ب -

دراد . رارق  لامش  بطق  رادم  ناطرس و  سأر  رادم  نیب  هک  یلامش ؛ لدتعم  يهقطنم  ج -

دراد . رارق  نیمز  یلامش  بطق  لامش و  بطق  رادم  نیب  هک  یلامش ؛ دمجنم  يهقطنم  د -
دراد . رارق  نیمز  یبونج  بطق  بونج و  بطق  رادم  نیب  هک  یبونج ؛ دمجنم  يهقطنم  ه - -

يهلـصاف سونیـسک  رد  ار  یلک  لـیم  سونیـس  هک  تسا  تروـص  نیا  هب  لاـس  زور  ره  رد  یئزج  لـیم  يهزادـنا  ندرک  صخـشم  هار  - 10
دوجوم تاثلثم  لودج  رد  هک  تسا  هجرد  ربانب  یئزج  لیم  سونیس  نآ ، يهجیتن  مینک ؛ برض  یلادتعا  يهطقن  نیرت  کیدزن  زا  دیـشروخ 

دراد . يرتقیقد  يهجیتن  متیراگل ، ربانب  هبساحم  نیا  هتبلا  دشابیم .
رگا دراد . مان  قفا »  » هریاد نیا  تسا . نامـسآ  نیمز و  نیب  يهلـصاف  هک  دنیبیم  ياهریاد  شفارطا  رد  نیمز ، زا  هطقن  ره  رد  هدـننیب  ره  - 11
هطقن نیا  رب  هک  تسا  يدومع  طخ  قفا ، روحم  دـنکیم . فصن  ار  نامـسآ  نیمز و  هریاد  نیا  دـشابن ؛ قفا  ندـید  يارب  اههوک ، لثم  یعنام 

قفا فرط  هب  سأرلا  قوف  زا  هک  یسوق  ره  دراد . مان  مدقلا » تحت   » نآ ینییاپ  فرط  و  سأرلا » قوف   » طخ نیا  ییالاب  فرط  دریگیم . رارق 
نیا زا  مادـک  ره  يهزادـنا  دراد . ماـن  يدوگ ) یتـسپ و  « ) ضاـفخنا ، » ددرگ مسر  مدـقلا  تحت  زا  هک  یـسوق  ره  و  عاـفترا »  » دوش هدیـشک 

تسا . هجرد  دون  اهسوق ،
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میسقت هقطنم  جنپ  هب  زور ، بش و  رییغت  قفا و  رییغت  ربانب  دنراد ؛ رارق  لامـش  بطق  ات  اوتـسا  طخ  نیب  هک  نیمز ، حطـس  فلتخم  قطانم  - 12
بونج :) بطق  رد  روط  نیمه   ) دنوشیم

درذگیم بطق  ود  زا  قفا  قطانم ، نیا  يهمه  رد  دنرادن . ییایفارغج  ضرع  دناهتفرگ و  رارق  اوتسا  طخ  يور  رب  هک  یقطانم  لوا : يهقطنم 
يواسم قطانم  نیا  ياهرادم  يهمه  رد  زین  ( 32  ) بش سوق  زور و  سوق  دنتسه . دومع  قفارب  قطانم  نیا  دنکیم . عطق  ار  اهرادم  يهمه  و 

ياراد ناگراتس  يهمه  تسا و  ناسکی  قفا ، ریز  رد  اهنآ  تکرح  تدم  اب  قفا ، يالاب  رد  ناگراتـس  تکرح  تدم  نیارب ، هوالع  دنتـسه .
رد قطانم  نیا  رد  نیاربانب  تسا . قداص  یبونجو ، یلامش  ياهرادم  مامت  رد  زین  دیـشروخ  دروم  رد  تیعـضو  نیا  دنتـسه . بورغ  عولط و 

تسا . يواسم  زور  بش و  نامز  لاس  لوط  مامت 
اوتسا طخ  قطانم ، نیا  رد  قفا  دنراد . رارق  هجرد ) رادم 33 66  ینعی   ) لامش بطق  رادم  اوتسا و  طخ  نیب  هک  ییاهنیمزرس  مود : يهقطنم 

هچ ره  دـنزاسیم . هداـح  يهیواز  بونج  فرط  رد  هجرفنم و  يهیواز  رگیدـکی  اـب  لامـش  فرط  رد  دـنکیم و  عطق  لـیام  تروـص  هب  ار 
رد هک   ) لامش بطق  نیارب ، هوالع  تسا . رتشیب  یلامش  يهیواز  يهزادنا  رت و  لیام  اهنآ  رد  قفا  دشاب ؛ رتشیب  قطانم  نیا  ییایفارغج  ضرع 

ددرگیم . تسپ  هتفر و  نییاپ  هزادنا  نامه  هب  بونج ، بطق  دوریم و  الاب  ییایفارغج  ضرع  رادقم  هب  دراد ) رارق  یبطق  يهراتس  فرط 
بطق رود  هب  دننکیمن و  بورغ  ًالـصا  تسا ، رتمک  ای  هجرد  بطق 33 66  زا  اهنآ  رادم  يهلصاف  هک  یلامـش  ياههراتـس  قطانم ، نیا  رد 
عوـلط ًالـصا  تسا ؛ هجرد  زا 33 66  رتـمک  اـهنآ  رادـم  هک  یبونج  ياههراتـس  روط  نیمه  دـناتکرح . لاـح  رد  قـفا  زا  رتـالاب  لاـمش و 
سوق یلو  دنتـسه . بورغ  عولط و  ياراد  ناگراتـس  يهیقب  هتبلا  دناشدرگ . لاح  رد  قفا ، زا  رت  نییاپ  بونج و  بطق  رود  هب  دـننکیمن و 

زا يرت  هاتوک  زور  سوق  دنابونج ، فرط  رد  هک  یناگراتـس  تسا و  رت  دنلب  بش  سوق  زا  دنتـسه ، لامـش  فرط  رد  هک  یناگراتـس  زور 
زییاپ و رد  تسا و  رتشیب  بش  لوط  زا  ناتـسبات ، راهب و  رد  زور  لوط  نیاربانب  دـناهنوگ . نیمه  زین  دیـشروخ  ياهرادـم  دـنراد . بش  سوق 

تسا . زور  زا  رتشیب  بش  لوط  ناتسمز ،
هب اوتـسا ، طخ  زا  دیـشروخ  يرود  هچ  ره  نآ ، زا  سپ  تسا و  يواسم  زور  بش و  لوط  هام ، رهم  لوا  نیدرورف و  لوا  رد  قطاـنم ، نیا  رد 

، دـشاب رتشیب  هقطنم  کی  ییاـیفارغج  ضرع  هچره  روط  نیمه  ددرگیم . رتشیب  زور  بش و  فـالتخا  دوش ؛ داـیز  بونج  اـی  لامـش  تمس 
هب 23 هام  يد  لوا  رد  بش  لوط  هام و  ریت  لوا  رد  زور  لوط  یلامـش ، طاقن  زا  یـضعب  رد  هک  اـج  نآاـت  تسا  رتشیب  زور  بش و  فـالتخا 
، قطانم نیا  رد  اریز  دنـشاب . دنلب  ای  هاتوک  دنچره  دراد . دوجو  زور  بش و  لاس ، لوط  مامت  رد  اهنیمزرـس ، نیا  رد  یلو  دـسریم . تعاس 
. دیآیم دوجو  هب  زور  بش و  دنکیم و  عطق  ار  دیشروخ  ياهرادم  مامت  قفا  نیاربانب  تسا . یلک  لیم  زا  رتشیب  اوتسا ، طخ  زا  قفا  يهلصاف 

زین قطاـنم  نیا  رد  تسا . هـجرد ) رادـم 33 66   ) لامـش بطق  رادـم  اب  يواسم  اهنآ ، ییاـیفارغج  ضرع  هک  ییاهنیمزرـس  موس : يهقطنم 
بطق رود  هب  شدرگ  لاح  رد  لامش  فرط  رد  هشیمه  دشاب ، رتمک  ای  طاقن  نیا  ضرع  يهزادنا  هب  اوتسا ، طخ  زا  اهنآ  لیم  هک  یناگراتس 

، قطانم نیا  رد  دناشدرگ . لاح  رد  قفا  زا  رت  نییاپ  دننکیمن و  عولط  ًالصا  دنتسه ، بونج  فرط  رد  هک  یناگراتـس  یلو  دنوشیم . هدید 
قفا هک  يدجلاسأر  رادم  ناطرسلاسأر و  رادم  زج  هب  دنکیم . عطق  ار  دیشروخ  ياهرادم  ناگراتس و  ياهرادم  يهمه  تسا و  لیام  قفا 

تروص هب  اوتـسا  حطـس  رد  رهم ) لوا  نیدرورف و  لوا   ) لادـتعا يهطقن  ود  رد  قفا  قطانم ، نیا  رد  نیارب ، هوـالع  تسا . ود  نیا  اـب  ساـمم 
دنتسه . تعاس  مادک 12  ره  يواسم و  زور  بش و  تلاح ، نیا  رد  دیآیم . رد  یگرزب  يهریاد 

سوق زا  رتشیب  زور  سوق  تلاح  نیا  رد  اریز  دوشیم . رت  ینـالوط  زور  دوش ؛ لـیام  لامـش  تمـس  هب  دیـشروخ  هچره  اهنیمزرـس ، نیا  رد 
دوجو دیشروخ  يارب  یبورغ  ًابیرقت  زور  نیا  رد  دراد . همادا  دسریم ، تعاس  هب 24  زور  لوط  هک  هام  ریت  لوا  ات  تیعضو  نیا  تسا . بش 

بـش لوط  دوش ، لیامتم  بونج  فرط  هب  دیـشروخ  هک  ینامز  دـنکیم . تکرح  قفا  اب  سامم  لامـش و  فرط  رد  دیـشروخ  هکلب  درادـن .
رد هکلب  دنکیمن  عولط  دیشروخ  ًًابیرقت  زور  نیا  رد  دسریم و  تعاس  هب 24  بش  هام ، يد  لوا  رد  هک  ییاج  ات  تسا . زور  لوط  زا  رتشیب 

دنکیم . تکرح  قفا  اب  سامم  بونج و  فرط 
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نیب 33 اهنآ  ییایفارغج  ضرع  هک  ییاهنیمزرس  ینعی  دنراد ، رارق  یلامش  دمجنم  يهقطنم  رد  هک  دنتسه  ییاهنیمزرس  مراهچ : يهقطنم 
نیا رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ؛ موـس  يهقطنم  لـثم  اهرادـم  تیعـضو  هقطنم  نیا  رد  تسا . لامـش  بطق  ییاـیفارغج  ضرع  هجرد و   66

هب رتمک  دیشروخ  ياهرادم  دشاب ، رتکیدزن  اوتـسا  طخ  هب  قفا  هچ  ره  اریز  دوشیمن . عطق  قفا  يهلیـسو  هب  دیـشروخ  ياهرادم  مامت  هقطنم 
دراد . یگتسب  هقطنم  ییایفارغج  ضرع  هب  قفا ، طسوت  دیشروخ  ياهرادم  ندش  عطق  رادقم  نیاربانب ، دنوشیم . عطق  قفا  يهلیسو 

یمئاد زور  دسرب ؛ دنکیم  عطق  ار  دیشروخ  ياهرادم  قفا ، هک  ياهطقن  نیرخآ  هب  دوش و  رتشیب  لامش  تمـس  هب  دیـشروخ  لیم  هک  ینامز 
ات تدم  نیا  رد  دنکیم . تکرح  یشدرگ  تروص  هب  قفا و  زا  رتالاب  یمئاد ) زور  نامز  رد   ) ناتسبات راهب و  رد  دیشروخ  دوشیم و  عورش 

عطق ار  دیشروخ  ياهرادم  قفا ، هک  دسرب  ییاج  هب  ات  دوشیم  مک  شعافترا  زا  نآ  زا  سپ  دریگیم و  عافترا  قفا  زا  دیـشروخ  هام  ریت  لوا 
تـسا بش  زا  رتدنلب  زور  یمئاد ، زور  زا  دعب  لبق و  ددرگیم . زاغآ  زور  بش و  فالتخا  دوشیم و  مامت  یمئاد  زور  نامز ، نیا  رد  دنک .

دشابیم . تعاس  ًادودح 23 نآ  لوط  و 
نامز نیا  رد  دنکیمن . عولط  دیـشروخ  ددرگیم و  زاغآ  یمئاد  بش  دسرب ، دـح  نیمه  هب  دیـشروخ  لیم  ناتـسمز ، زییاپ و  رد  هک  ینامز 
عولط قلف ) ینعی   ) یقرش بونج  فرط  رد  دیشروخ ، عاعش  هتبلا  دنکیم . تکرح  لیام  یـشدرگ و  تروص  هب  قفا و  زا  رت  نییاپ  دیـشروخ 

رد تسا . یقاب  هام  يد  لوا  ات  یمئاد  بش  دنکیمن . عولط  دیـشروخ  صرق  اما  دیامنیم  بورغ  هتفر و  یبرغ  بونج  تمـس  هب  دـنکیم و 
لوط یمئاد ، بش  زا  دعب  لبق و  یتدم  ات  دوش . مامت  یمئاد  بش  هدیسر و  روکذم  دح  نامه  هب  ات  دوشیم  مک  دیـشروخ  لیم  ماگنه ، نیا 

دسریم . تعاس  هب 23  اهنامز  زا  یضعب  رد  تسا و  رتشیب  زور  لوط  زا  بش 
بونج بطق  تسا . سأرلا  قوف  اب  قبطنم  لامـش ، بطق  تسا و  اوتـسا  طخ  اب  قبطنم  قفا ، هقطنم ، نیا  رد  لامـش :-  بطق  مجنپ -  يهقطنم 

زا رتالاب  یلامش ، ياهرادم  يهمه  نیاربانب  دنتسه . يزاوم  قفا  اوتسا و  طخ  اب  اهرادم  مامت  هقطنم ، نیا  رد  تسا . قبطنم  مدقلا  تحت  اب  زین 
دیـشروخ دننکیمن . عولط  دناشدرگ و  لاح  رد  قفا  زا  رت  نییاپ  زین  یبونج  ياهرادم  يهمه  دـننکیمن . بورغ  دـناشدرگ و  لاحرد  قفا 

. دـیامنیمن عولط  دـنکیم و  تکرح  قفا  زا  رت  نییاـپ  ناتـسمز  زییاـپ و  رد  دـنکیمن و  بورغ  تسا و  قـفا  زا  رتـالاب  ناتـسبات ، راـهب و  رد 
تسا . بش  کی  زور و  کی  لاس ، مامت  نیاربانب 

قفا يالاب  تروص  نیمه  هب  دوشیم و  ادـیپ  دیـشروخ  صرق  زا  یتمـسق  عقوم ، نیا  رد  تسا . راـهب  لوا  رد  دیـشروخ  عولط  هقطنم ، نیا  رد 
هام ریت  لوا  ات  دیـشروخ  عافترا  نآ ، زا  سپ  ددرگ . راکـشآ  دیـشروخ  صرق  يهمه  مک ، مک  هک  نیا  ات  دـیآیم  رتالاب  دـنکیم و  تکرح 
زا یتمـسق  نامز  نیا  رد  دـسرب . هام  رهم  لوا  هب  هک  نیا  ات  دوشیم  مک  شعافترا  نآ  زا  سپـس  دوشیم و  هفاـضا  یلک ) لـیم  اـب  يواـسم  )

. ددرگ عورش  بش  دوش و  دیدپان  دیشروخ  صرق  مامت  جیردت  هب  ات  دیامنیم  تکرح  تروص  نیمه  هب  دنکیم و  بورغ  دیـشروخ  صرق 

. ددرگیم زاب  دوخ  لوا  تلاح  هب  نیدرورف ، لوا  ات  سپس  دوشیم . مک  دیـشروخ  عافترا  یلک ) لیم  اب  يواسم   ) هام يد  لوا  ات  نآ  زا  سپ 
دنسریم . رگیدکی  هب  اج  نآ  رد  اهراهنلا ، فصن  مامت  اریز  درادن . راهنلا  فصن  لامش ، بطق 

نآ : نامز  قلف و  قفش و  لاصتا  - 12
دیـشروخ هک  ینامز  دوشیم . هدید  برغ  فرط  رد  برغم ، زا  دعب  هک  تسا  يرون  قفـش  تسا و  حبـص  يادـتبا  نامه  ای  قداص  رجف  قلف ،

ار اوه  نآ  رون  دـشاب ؛ قفا  زا  رت  نییاپ  رتمک ، ای  هزادـنا  نیمه  هب  رگا  اـما  دوشیمن . هدـید  نآ  رون  دورب ؛ رت  نییاـپ  قفا  زا  هجرد  زا 18 شیب 
رتکیدزن قفا  هب  هچره  دـنکیم و  عولط  قلف  اـی  قداـص  رجف  دیـسر ؛ قفا  نییاـپ  هجرد  هب 18 دیـشروخ  هک  ینامز  نیاربانب ، دـنکیم . نشور 

، دراد مان  قفش  هک  یبرغ  رون  دیـسر ، قفا  نییاپ  هجرد  هب 18 دیـشروخ  هک  ینامز  بورغ ، زا  دعب  روط  نیمه  ددرگیم . رتشیب  شرون  دوش ،
ددرگیم . کیرات  اوه  هدش و  دیدپان 

ضرع هک  ییاهنیمزرـس  يهمه  رد  تسا . يرگید  سکع  مادـک  ره  هـشیمه  دـنايواسم و  اـهناکم ، اـهنامز و  يهـمه  رد  قـلف ، قـفش و 
هب قفا  زا  دیـشروخ  يهلـصاف  یبونج ) لاوز  ، ) بش همین  ماگنه  هک  دـتفایم  قاـفتا  یهاـگ  تسا ؛ رتشیب  هجرد  زا 33 48  اهنآ  ییاـیفارغج 
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( 33 . ) دیامنیمن بورغ  زگره  رون  هدش و  لصتم  قلف  قفش و  نیاربانب  دشاب . رتمک  ای  هجرد ) 18  ) رادقم نیمه 
دوشیم : میسقت  تمسق  هس  هب  یلامش ، لاصتا  یبونج . ای  تسا و  یلامش  ای  لاصتا  نیا 

راهب و زا  یتمسق  رد  اهنیمزرـس ، نیا  رد  دنراد . رارق  هجرد  ضرع 33 66  ییایفارغج 33 48 و  ضرع  نیب  هک  ییاهنیمزرس  لوا : تمـسق 
ای هجرد  18 یلامـش ، لاوز  ماگنه  قفا  اب  دیـشروخ  يهلـصاف  دسرب ؛ نآ  زا  رتمک  ای  یلک  لیم  هب  لامـش ، رد  دیـشروخ  هک  ینامز  ناتـسبات ،

نیا ضرع  رگا  تسا . هـجرد  90 اوتـسا ، طخ  زا  قفا  يهلـصاف  اریز  دنکیمن . بورغ  رون  هدـش و  لصتم  قلف  قفـش و  نیاربانب ، تسا . رتمک 
نیاربانب تسا  هجرد  قفا 18 زا  شا  هلـصاف  دـسرب ، یلک  لیم  هب  دیـشروخ  هک  ینامز  دـنامیم . یقاـب   41 27 ددـع دوش ، مک  نآ  زا  قطاـنم 

41 27  - 18  = 23 27 میراد :
قلف قفش و  ددرگیم و  مک  اوتسا  طخ  زا  قفا  يهلـصاف  دشاب ، رتشیب  یلک ) لیم  رادقم   ) رادقم نیا  زا  هقطنم  کی  ییایفارغج  ضرع  هچ  ره 

دنوشیم . لصتم  رگیدکی  هب  یلک ، لیم  زا  لبق  زور  دنچ 
نیا دشاب . يهجرد 27 5  رد  دیـشروخ  هک  تسا  ینامز  قلف ، قفـش و  لاصتا  يادتبا  دسرب ؛ هجرد  هب 33 66  ییایفارغج  ضرع  هک  یناـمز 

ادـتبا و رد  هتبلا  تسا . ینارون  تدـم  نیا  رد  بش  دراد . همادا  نیدرورف  هدراهچ  ات  لاصتا  نیا  دـهدیم . خر  هاـم  دنفـسا  هدـفه  رد  قاـفتا 
دوشیم . يوق  نآ  طساوا  رد  تسا و  فیعض  رون  نامز  نیا  ياهتنا 

تسا و رتشیب  هجرد  زا 33 66  قطانم  نیا  ییایفارغج  ضرع  دنراد . رارق  یلامش  دمجنم  قطانم  رد  هک  دنتسه  ییاهنیمزرـس  مود : تمـسق 
بورغ دیـشروخ  هدـش و  یمئاد  زور  ناتـسبات ، راـهب و  زا  یتدـم  رد  قطاـنم ، نیا  رد  میتـفگ  رت  شیپ  دنـسریم . لامـش  بطق  یکیدزن  اـت 

قفش و دسرب ، قفا  زا  رت  نییاپ  هجرد  هب 18 یلامش  لاوز  ماگنه  دیشروخ  هک  ینامز  یمئاد ، زور  عورش  زا  لبق  مییوگیم  نونکا  دنکیمن .
دیـشروخ هک  ینامز  ات  یمئاد ، زور  نتفای  نایاپ  زا  دـعب  روط  نیمه  دراد . همادا  یمئاد  زور  عورـش  اـت  لاـصتا  نیا  دـنوشیم و  لـصتم  قلف 

، هدش ادج  رگیدـکی  زا  قلف  قفـش و  نآ  زا  دـعب  تسا . یقاب  قلف  قفـش و  لاصتا  دـسرب ؛ قفا  زا  رت  نییاپ  هجرد  هب 18 یلامـش ، لاوز  ماگنه 
دیامنیم . عولط  قلف  دنکیم و  بورغ  قفش 

هام شش  تسا . زور  بش و  کی  لاس ، مامت  تسا و  قبطنم  اوتسا  طخ  اب  هقطنم ، نیا  رد  قفا  میتفگ  ًالبق  تسا . لامـش  بطق  موس : تمـسق 
عولط نیدرورف  لوا  رد  دیشروخ  تسا . یمئاد  بش  رگید ، هام  شش  تسا و  شدرگ  رد  قفا  يالاب  دیـشروخ  تسا و  یمئاد  زور  لاس ، زا 

هدرک و عولط  رجف  دسرب ؛ قفا  زا  رت  نییاپ  هجرد  هب 18 هام ، نمهب  مهد  رد  دیشروخ  هک  ینامز  دیامنیم . بورغ  هام  رهم  لوا  رد  دنکیم و 
رون دنکیم ، بورغ  دیـشروخ  هک  هام  رهم  لوا  رد  روط  نیمه  دیامنیم . تکرح  قفا  رود  دـنکیم ، عولط  دیـشروخ  هک  نیدرورف ، لوا  ات 

بورغ رون  عقوم  نیا  رد  دسرب . قفا  زا  رت  نییاپ  هجرد  هب 18 هام ، نابآ   21 رد دیشروخ  هک  نیا  ات  تسا ؛ شدرگ  رد  قفا  يالاب  تسا و  یقاب 
دیامن . عولط  رجف  هبترم  ود  نامز ، نیا  رد  ات  تسا . کیرات  نمهب  مهد  ات  اوه  دنکیم و 

تسا : مسق  ود  یبونج  لاصتا 
زا یتدم  رد  میتفگ  ًالبق  دنراد . رارق  هجرد  ییایفارغج 33 84  ضرع  هجرد و  ییایفارغج 33 66  ضرع  نیب  هک  ییاهنیمزرس  لوا : تمسق 
زا رجف  تسا و  یقاب  دیـشروخ  رون  یمئاد ، بش  يادتبا  رد  دنکیمن . عولط  دیـشروخ  تسا و  یمئاد  بش  قطانم  نیا  رد  ناتـسمز ، زییاپ و 
هب یبونج  لاوز  رد  دیـشروخ  هک  ینامز  ات  دـنکیم . بورغ  دوریم و  برغم  هب  سپـس  دراد . همادا  بونج  ات  هدرک و  عولط  قرـشم  فرط 

هکلب دوریمن ؛ نیب  زا  بونج  رد  دیـشروخ  رون  نامز ، نیا  رد  تسا . یبونج  یلک  لـیم  ناـمز  عقوم ، نیا  دـسرب . قفا  زا  رت  نییاـپ  هجرد  18
ددرگیم . دایز  رون  دوشیم ، مک  دیشروخ  لیم  هچره  نآ ، زا  دعب 

نیا رد  دنـسریم . لامـش  بطق  کیدزن  ات  تسا و  رتشیب  هجرد  زا 33 84  اهنآ  ییایفارغج  ضرع  هک  دنتسه  ییاهنیمزرـس  مود : تمـسق 
زا هجرد  زا 18 رتشیب  یبونج ، لیم  رد  دیشروخ  هک  ینامز  یلو  تسا . یقاب  دیشروخ  رون  لوا ، تمسق  لثم  یمئاد ، بش  يادتبا  رد  قطانم ،

سپ دسرب . یبونج  یلک  لیم  هب  دیشروخ  هک  ینامز  ات  دنکیمن ؛ عولط  ٌالـصا  مه  دیـشروخ  رجف  دوشیمن و  رهاظ  رون  دورب ، رت  نییاپ  قفا 
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هلصافالب دنکیم و  عولط  ياهقیقد  دیشروخ  رجف  سپـس  تسا . یقاب  رون  دسرب ، قفا  زا  رت  نییاپ  هجرد  هب 18 دیشروخ  هک  ینامز  ات  نآ ، زا 
ود دیشروخ  هک  ینامز  ات  دنکیم  بورغ  لوا ، لثم  نآ ، زا  سپ  دبای . همادا  برغم  تمـس  ات  دنک و  عولط  رون  هک  نیا  ات  دوشیم  دایز  رون 

دیشروخ و رجف  ندوب  یفخم  دشاب ، رتشیب  نیمزرـس  کی  ییایفارغج  ضرع  هچ  ره  دوش . عورـش  زور  بش و  فالتخا  هدرک و  عولط  هبترم 
تسا . رت  ینالوط  بش ، تملظ 

هام : ياهتلاح  - 13
هک یقطانم  رد  تکرح  نیا  ددرگیم . نیمز  يهرک  رود  هب  برغم ، هب  قرشم  فرط  زا  راب  کی  مظنم ، روط  هب  هام  ره  رد  ًابیرقت  هام  يهرک 
هام تکرح  تدم  تسا . توافتم  اههراتـس  يهیقب  اب  دنکیم و  تکرح  قرـشم  تمـس  هب  هام  اریز  تسا . سوسحم  دـنراد ، مظنم  ياهبش 

دشابیم . هیناث  هقیقد و 4 تعاس و 43 زور و 7  27 جرب ، هدزاود  زا  کی  ره  رد 
تعاس و زور و 12 29 تیعضو ، نیا  رارکت  ات  دریگیم  رارق  اتسار  کی  رد  دیـشروخ  اب  هک  ینامز  زا  ینعی  یلاله ، يهرود  رد  هام  تکرح 

هجرد هک 360 تسا  هام  رد 12  هام  تکرح  لوا ، يهرود  رد  هک  تسا  نیا  هرود  ود  نیا  تواـفت  تلع  دـشکیم . لوط  هیناـث  و 3 هقیقد  44
تمـس هب  جرب  کی  دیـشروخ  دنزیم ، رود  کی  هام  هک  ینامز  رد  اریز  تسا . هام  رد 13 ًابیرقت  هام  تکرح  مود ، يهرود  رد  اما  دـشابیم 

هک یئاج  هب  ات  دنک  تکرح  مه  رگید  جرب  کی  يهزادنا  هب  هام  رود ، کی  ندش  مامت  زا  دعب  تسا  مزال  نیاربانب  تسا . هتفر  شیپ  قرـشم 
دسرب . دریگیم ، رارق  اتسار  کی  رد  دیشروخ  اب 

لاس نایاپ  ات  تروص  نیمه  هب  دنکیم و  باسح  زور  ار 29  رفص  هام  زور و  ار 30 مرحم  هام  يرمق ، لاس  ره  رد  میدق ، نادنمشناد  هسیبک :
هقیقد و تعاس و 48   8 دوش ، برض  لاس  هام  رد 12  ددع  نیا  رگا  دنامیم . یقاب  هیناث  هقیقد و 3   44 هام ، ره  رد  نیاربانب  دنتفریم . شیپ 
، برـض لصاح  دوشیم . برـض  تسا ، لاس  یـس  هک  یبرع ، نرق  رد  قیاقد ، تاعاس و  هدـش و  رظن  فرـص  اـههیناث  زا  دوشیم . هیناـث   36

دنمانیم . هسیبک  لاس  ار  لاس  نآ  دننکیم و  هفاضا  هجحلا  يذ  رخآ  هب  زور  کی  لاس ، 11 ره رد  نیاربانب  تسا . لماک  زور  11
رادقم هاگره ، هک  تسا  نیا  اهلاس  نیا  نییعت  لیلد  دـناهسیبک . لاس  نرق ، ره  زا  26 و 29  ، 24 ، 21 ، 18 ، 16 ، 13 ، 10 ، 7 ، 5 ياهلاس 2 ،

هک ینامز  ًالثم  دنریگیم . ضرق  هدـنیآ  لاس  زا  ار  تعاس  ات 24  مزال  نامز  دـش  رتشیب  تعاس ) ینعی 12   ) زور فصن  زا  هدنام  یقاب  رـسک 
ضرق موـس  لاـس  زا  هقیقد  تعاـس و 24  نیارباـنب 6  دوـشیم . هقیقد  تعاـس و 36   17 ددرگ ، عـمج  رگیدـکی  اـب  مود  لوا و  لاـس  رـسک 

( 34 . ) دوشیم هبساحم  یبرع ) نرق   ) مایس لاس  نایاپ  ات  تروص  نیمه  هب  دوشیم . هسیبک  لاس  مود ، لاس  میریگیم و 
هام : لکش  رییغت  تلع  - 14

، تسا دیشروخ  لباقم  هک  هام  فصن  هشیمه  نیاربانب  دریگیم . دیشروخ  زا  ار  شرون  هکلب  درادن ؛ يرون  دوخ  زا  تسا و  لکش  يورک  هام 
زا یمین  روط ، نیمه  دوشیم . هدـیمان  رون » يهریاد  ، » دراد رارق  همین  ود  نیا  نیب  هک  ياهریاد  تسا . کـیرات  رگید ، يهمین  تسا و  ینارون 

. دوشیم هدیمان  تیؤر » يهریاد  ، » دراد رارق  همین  ود  نیا  نیب  هک  ياهریاد  تسا . یئرمان  رگید  مین  دوشیم و  هدید  تسا و  نیمز  لباقم  هام 
تلاـح نیا  دـنریگیم . رارق  هجرد  کـی  رد  ود  ره  دـنتفرگ ، رارق  اتـسار  کـی  رد  دوـخ ، یلـاله  يهرود  رد  هاـم ، دیـشروخ و  هک  یناـمز 

. تسا نیمز  تمـس  هب  هام ، یناملظ  يهمین  دـنرگیدکی و  رب  قبطنم  تیؤر ، رون و  يهریاد  ود  نامز ، نیا  رد  دراد . مان  عامتجا » تنراـقم و  »
رگیدـکی اـب  تملظ ، روـن و  يهریاد  ود  دـش ، رود  هجرد  يهزادـنا 12  هب  دیـشروخ  زا  ًابیرقت  قرـشم ، تمـس  هب  تکرح  اب  هام  هک  یناـمز 

فارحنا ددرگ ، رترود  دیشروخ  زا  هام  هچ  ره  دوشیم . هدید  هام  ینارون  يهمین  زا  وربا  هب  هیبش  يزیچ  هام ، برغ  فرط  رد  هدش و  عطاقتم 
ار رگیدکی  تملظ ، رون و  يهریاد  ود  زا  مادک  ره  دش ، رود  جرب  هس  يهزادـنا  هب  هام  زا  دیـشروخ  هک  ینامز  دوشیم . رتشیب  نآ  رون  هام و 

جرب شش  يهزادنا  هب  دیشروخ  زا  هام  هک  ینامز  دراد . مان  عیبَرت »  » تلاح نیا  دوشیم . هدید  هام  ینارون  يهمین  زا  یمین  دننکیم و  فصن 
مان لابقتـسا » ای  هلباقم   » تلاح نیا  دوشیم . هدید  هام  ینارون  يهمین  مامت  هدـش و  رگیدـکی  رب  قبطنم  تملظ ، رون و  يهریاد  ود  دـش ، رود 

دراد .
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يهمین زا  یمین  دـننکیم و  فصن  ار  رگیدـکی  هرابود  تملظ ، رون و  يهریاد  ود  دـش ؛ رود  دیـشروخ  زا  هاـم  يهزادـنا 9  هب  هام  هک  ینامز 
فرط رد  دش ؛ هجرد  دیـشروخ 12  هام و  يهلـصاف  هرابود  هک  ینامز  دوشیم . هتفگ  مود » عیبرت   » تلاح نیا  هب  دوشیم . هدـید  هام  ینارون 

دـنوشیم و هجرد  مه  دیـشروخ  اب  هام  نآ ، زا  سپ  تسا . لوا  تلاح  سکعرب  لاله ، نیا  دوشیم . هدـید  وربا  لکـش  هب  یلاله  هام ، قرش 
دوشیمن . هدید  هام  مامت  هدش و  قبطنم  تملظ ، رون و  يهریاد  ود 

بنَذ : سأر و  - 15
زا یمین  جورب ، يهریاد  هب  تبـسن  دننکیم . یقالت  هطقن  ود  رد  دراد ، مان  جورب  يهریاد  هک  دیـشروخ ، ریـسم  يهریاد  اب  هام ، ریـسم  يهریاد 

. دنیوگ بنذ »  » ار يرگید  و  سأر »  » ار دوشیم  یلامش  درذگب ، نآ  زا  هام  رگا  هک  ياهطقن  دوشیم . یبونج  رگید  مین  یلامش و  هام ، ریسم 
( مد  ) بنذ ار  يرگید  و  رـس )  ) سأر ار  هطقن  ود  نیا  زا  یکی  دـناهدرک و  هیبشت  راـم  هب  ار  هدـش  عقاو  ود  نیا  نیب  هک  یحطـس  هک  نآ  لـثم 

دراد . مان  یبونج » ضرع   » ای یلامش » ضرع   » يرود نیا  تسا . هقیقد  هجرد و 9  جنپ  هطقن ، ود  نیا  زا  يرود  نیرتشیب  دناهدیمان .
ود نیا  نیاربانب  دننکیم . تکرح  هیناث  هقیقد و 11  هزادنا 3  هب  برغم ، هب  قرشم  زا  ینعی  سوکعم ، تروص  هب  زور ، ره  رد  بنذ ، سأر و 

دنوشیم . اج  هب  اج  هام  کی  يهزادنا  هب  لاس ، هام  هدزاود  رد 
فوسک : فوسخ و  - 16

. درذـگیم زین  بنذ  زا  هام ، شـش  تشذـگ  زا  دـعب  سأر و  زا  راب  کی  درذـگیم ؛ هناگ  ياه 12  هام  زا  راب  کـی  دیـشروخ  لاـس ، ره  رد 
ندش هدید  عنام  در ، ـــ یگ رارق  دیشرو  ـــ لباقم خ دوخ  تکر  ـــ اب ح هام  رگا  دشاب ، بنذ  ای  سأر  هطقن  ود  زا  یکی  رد  دیـشروخ  هک  ینامز 

دراد . مان  فو » ـــ سک  » ت ــ یعضو نیا  دوشیم . دیشروخ  زا  یتمسق  ای  مامت 
قطانم رد  یلو  تسا . یلک  فوسک  دـشاب ، دیـشروخ  هام و  لباقم  ًًاعقاو  هک  ياهقطنم  رد  تسا . توافتم  نیمز ، فلتخم  قطانم  رد  فوسک 

هدید یفوسک  چیه  زین  دنارود  هب  دیـشروخ  هام و  لباقم  زا  هک  یقطانم  رد  تسا . یئزج  فوسک  دنتـسین ؛ دیـشروخ  هام و  لباقم  هک  رگید 
رد دیـشروخ  قطانم ، یـضعب  رد  تسا  نکمم  یتح  دوشیمن . هدـید  فوسک  دـتفایب ، قافتا  بش  رد  هثداـح  نیا  رگا  روط  نیمه  دوشیمن .

دیامن . بورغ  ای  عولط  تسا ، هدرک  فوسک  هک  یلاح 
لکـش یطورخم  يهیاس  رد  هام  دسرب ؛ رگید  یقالت  يهطقن  هب  هام  دـشاب و  بنذ  ای  سأر  يهطقن  ود  زا  یکی  رد  دیـشروخ  رگا  لباقم ، رد 

رگا دوشیم . هدید  درادن ، يرون  چیه  هک  شدوخ  یلصا  لکـش  هب  هام  نیاربانب  دسریمن . نآ  هب  دیـشروخ  زا  يرون  دریگیم و  رارق  نیمز 
دیآیم . دیدپ  یئزج  فوسخ  هنرگو  تسا  یلک  فوسخ  دریگ ، رارق  لکش  یطورخم  يهیاس  رد  هام  صرق  مامت 

رتمک رادقم  نیا  زا  نآ  ضرع  رگا  یلو  دـتفایمن . قافتا  فوسخ  دـشاب ، رتشیب  ای  هجرد  دیـشروخ 2 1  اب  هلباقم  ماگنه  هام  ضرع  هاگ  ره 
مامت هقطنم ، کی  رد  رگا  هتبلا  درادـن . دوجو  یتواـفت  نیمز  فلتخم  قطاـنم  رد  فوسخ  ندـید  رادـقم  دروم  رد  دوشیم . فوسخ  دـشاب ،

ای عولط  هدرک ، فوسخ  هک  یلاـح  رد  هاـم  هقطنم ، کـی  رد  تسا  نکمم  یتـح  دوشیمن . هدـید  نآ  زا  يزیچ  دوش ؛ عقاو  زور  رد  فوسخ 
دیامن . بورغ 

رون دیـشروخ  زا  یتمـسق  زا  طـقف  هکلب  دریگیمن  رون  دیـشروخ  صرق  ماـمت  زا  دـسرب ، يدـح  کـی  هب  فوـسخ ، زا  لـبق  هاـم  هک  یناـمز 
یلاح نینچ  رد  حالطصا  هب  دنکیم . فیعض  ار  رون  تسا و  هتفرگ  رارق  دیشروخ  زا  یتمـسق  هام و  نیب  نیمز  تلاح  نیا  رد  اریز  دریگیم .
هدـش داجیا  نیمز  طسوت  هک  یلکـش  یطورخم  يهیاس  هب  هام  یقرـش  فرط  هک  یناـمز  تسا . هتفرگ  رارق  هیاـس » هبـش   » رد هاـم  دـنیوگیم :
هدـید هام  یقرـش  فرط  نآ ، زا  سپ  دریگ . رارق  هیاس  رد  هام  ماـمت  هک  نیا  اـت  دوشیم  داـیز  جـیردت  هب  دوشیم و  عورـش  فوسخ  دـسرب ؛

شرون فوسخ  زا  لبق  لثم  هتفرگ و  رارق  هیاـس  هبـش  رد  هاـم  یلو  ددرگ . ماـمت  فوسخ  اـت  دوشیم  جراـخ  هیاـس  زا  جـیردت  هب  دوشیم و 
یطورخم يهیاس  رد  هاـم  هک  یناـمز  نیرتشیب  تعاـس و   4 یلک ، فوسخ  ناـمز  نیرتشیب  هدـش  مولعم  هبـساحم  يهلیـسو  هب  تسا . فیعض 

تسا . تعاس   2 دنامیم ،
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، لاس کی  رد  نآ  نیرتمک  راب و  ای 5   4 فوسک ، دادعت  نیرتشیب  تسا . راب   2 نآ ، نیرتمک  راب و   3 لاس ، کی  رد  فوسخ  دادعت  نیرتشیب 
تسا . هبترم   2

هام تکرح  زا  هبرجت  هب  دنراد  هدیقع  نادنمشناد  دوشیم . یسمش  زور  لاس و 11  اب 18  ربارب  هک  تسا  يرمق  هام   223 هیسوراس » يهرود  »
يهمه دریگیم . تروص  فوسک  هبترم  فوسخ و 48  هبترم   28 هرود ، نیا  رد  دناهدیمهف  اهنآ  نایم  تبسن  بنذ و  سأر و  دیشروخ و  و 

دنارگیدکی . هب  هیبش  زین  هیسوراس  ياههرود 
رادقم هب  نیمز ، زا  دیـشروخ  هلـصاف  نیمز و  مجح  ربارب  رازه  دصیـس  نویلیم و  کی  دیـشروخ ، مجح  هک  ینامز  هک ، نیا  بلطم  حیـضوت 

هک نیمز  کیرات  فرط  رد  درادـن ؛ دوخ  زا  يرون  چـیه  هک  دـشاب  یکیرات  مسج  نیمز ، روط  نیمه  دـشاب و  رتمولیک  نویلیم  یبیرقت 150 
دادـتما اـضف  رد  هدـش و  لیکـشت  رتمولیک  رازه  دصیـس  نویلیم و  کـی  یبـیرقت  يهزادـنا  هب  لکـش  یطورخم  دـنلب و  ياهیاـس  تسا ، بش 
يهزادنا هب  هام  رطق  نوچ  دنکیم و  فوسخ  دوش ، عقاو  هیاس  نیا  رد  هدیسر و  بنذ  ای  سأر  يهطقن  ود  زا  یکی  هب  هام  هک  ینامز  دباییم .

دماجنایم . لوط  هب  تعاس  تشذگ 2  هک  هنوگ  نامه  فوسخ  تدم  تسا ؛ هیاس  نیا  رطق  زا  یمین 
دم : رزج و  ( 17

هام يهبذاج  زا  رتشیب  هام ، رد  نیمز  يهبذاج  هتبلا  دراد . رثا  هام  رد  زین  نیمز  يهبذاج  هک  هنوگ  ناـمه  دـنکیم ، رثا  نیمز  رد  هاـم  يهبذاـج 
يهلـصاف اب  هبذاج ، تبـسن  دراد . اهنآ  یکچوک  یگرزب و  اب  یمیقتـسم  طابترا  رگیدکی ، هب  تبـسن  هرک  ود  يهبذاج  اریز  تسا  نیمز  رد 

فرط هب  هتـشذگ و  نآ  زکرم  زا  دسریم و  نیمز  هب  هک  تسا  یمیقتـسم  طخ  هام ، يهبذاج  زکرم  تسا . سوکعم  تبـسن  زین ، هرک  ود  نیب 
دوریم . نیمز  رگید 

زا یتمـسق  بآ  تسا . رت  يوق  هام  يهبذاـج  وس  نآ  رد  اریز  تسا . رگید  فرط  زا  رتشیب  تسا ، هاـم  هب  کـیدزن  هک  یفرط  رد  بآ  عاـفترا 
. دراد مان  رزج »  » نآ ندش  دوگ  و  دـم » ، » بآ ندـش  عفترم  دریگیم . رارق  يدوگ  رد  دراد ، رارق  هبذاج  رب  مئاق  طخ  فرط  ود  رد  هک  ایرد 

دیامنیم . رییغت  زین  اهایرد  دم  رزج و  دنکیم ، تکرح  نیمز  رود  هب  هام  هک  زور  هنابش  رهرد 
ود دم و  رابود  زور ، ره  رد  ایرد ، زا  هطقن  ره  رد  نیاربانب  دماجنایم . لوط  هب  هقیقد  تعاس و 15   24 نیمز ، رود  هب  هام  تکرح  رود  کی 

نیا لباقم  رد  نیمز ، رگید  فرط  رد  روط  نیمه  تسا و  دـم  دریگ ، رارق  هطقن  نیا  لباقم  هک  یناـمز  هاـم  اریز  دریگیم . تروص  رزج  راـب 
دم هطقن  ود  نیمه  رد  دریگ  رارق  مود  يهطقن  لباقم  رد  هام  هک  ینامز  روط  نیمه  دنتـسه . هبذاـج  طـخ  يور  ود  ره  اریز  میراد . دـم  هطقن 

تسا . رزج  هبذاج ، رب  دومع  طخ  فرط  ود  رد  زین  دم  عقوم  رد  دتفایم . قافتا 
يهبذاج دننکیم . هدافتسا  دوخ  تعارز  رد  نآ  زا  دننادیم و  ار  ایرد  دم  رزج و  نامز  دنراد ، نیریـش  بآ  هک  ییاهایرد  لحاوس  نینکاس 

رب يرتشیب  ریثات  دـشاب ، يرگید  يهرایـس  لباقم  هام  هک  ینامز  هبذاج  نیا  دـهدیم . رییغت  ار  نآ  دراد و  ریثات  زین  اوه  رب  بآ ، رب  هوالع  هاـم 
دراد . نیمز 

تسا : عقاو  راهنلا  فصن  حطس  رب  هک  لامش  بونج -  طخ  نییعت  - 1
تسا : نکمم  شور  جنپ  هب  طخ  نیا  ندرک  صخشم 

صخاش : يهیاس  يهلیسو  هب  فلا )
هدوب و لوقاش  اـب  يزاوم  هک  یتروص  هب  دریگیم  رارق  نیمز  رد  میقتـسم  تروص  هب  هک  تسا  يرگید  زیچ  اـی  بوچ  زا  ياهعطق  صخاـش ،

نآ لامـش  بونج - طخ  نامه  طخ ، نیا  مینک ؛ مسر  صخاش  يهیاـس  اـب  يزاوم  ار  یطخ  رهظ ، ماـگنه  رگا  دـشاب . نیمز  حطـس  رب  دومع 
تسا . یقیقح  رهظ  نامز  دریگ ، رارق  طخ  نیا  رب  صخاش  يهیاس  هاگره  لاس ، نارود  مامت  رد  تسا . نیمزرس 

امن : بطق  يهلیسو  هب  ب )
لامـش بونج - طخ  دوش ، مسر  امن  بطق  يابر  نهآ  دادـتما  رد  هک  یطخ  نیاربانب  تسا . لامـش  تمـس  هب  هشیمه  امن ، بطق  ياـبر  نهآ 
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ياهطقن يوس  هب  ًاقیقد  ابر  نهآ  كون  نوچ  دراد . فارحنا  یکدـنا  قطانم ، یـضعب  رد  اـمن  بطق  اریز  تسا . یبیرقت  طـخ  نیا  هتبلا  تسا .
فارحنا نیا  نامز ، رورم  هب  تسا  هدـش  تباث  هبرجت  هب  نیا ، رب  هوـالع  ( 35 . ) دراد هجرد  یلامش 73  ضرع  یقرش 100 و  لوط  هک  تسا 

تسین . یقیقد  شور  ابر  نهآ  يهلیسو  هب  لامش  بونج - طخ  نییعت  نیاربانب  دوشیم . رتشیب 
هیدنه : يهریاد  يهلیسو  هب  ج )

رد رصع  حبـص و  رد  هک  یتروص  هب  مینکیم . مسر  دکار ، بآ  اب  يزاوم  حطـسم و  نیمز  رد  ياهریاد  هک  تسا  تروص  نیا  هب  شور  نیا 
، رهظ زا  لبق  نآ ، زا  سپ  میهدیم . رارق  نیمز  رب  دومع  تروص  هب  یصخاش  هریاد  نیا  زکرم  رد  سپس  دشاب . دیـشروخ  رون  شبات  ضرعم 
هیاس و یقالت  يهطقن  دیـسر ، هریاد  طیحم  هب  دـش و  رت  هاتوک  هیاس  هک  ینامز  مینکیم . هاگن  تسا ، برغ  فرط  هب  هک  صخاش  يهیاس  هب 
هب هدـش و  دـنلب  هرابود  هیاس  رهظ ، زا  سپ  دریگیم . رارق  هریاد  لخاد  رد  دوشیم و  هاتوک  هیاس  نآ  زا  سپ  میراذـگیم . تمالع  ار  هریاد 

ار هدش  عقاو  تمالع  ود  نیب  هک  یـسوق  میراذگیم . تمالع  ار  هریاد  هیاس و  یقالت  يهطقن  هبترم  ود  نامز  نیا  رد  دـسریم . هریاد  طیحم 
تسا . بونج  لامش -  طخ  طخ ، نیا  میشکیم . طخ  کی  هریاد ، زکرم  نآ و  زا  هدرک و  فصن 

( 36 . ) تسا یقیقح  رهظ  نامز  دریگ ، رارق  طخ  نیا  يور  رب  دیشروخ  يهیاس  هک  ینامز  لاس ، نارود  مامت  رد 
یبطق : يهراتس  يهلیسو  هب  د )

، بش رد  نآ  عافترا  نیرت  نییاپ  عافترا و  نیرت  الاب  رد  يَدُج )  ) یبطق يهراتس  اب  هک  درک  ادیپ  ار  اهنامتخاس  ای  نیمز  زا  هطقن  ود  ناوتیم 
نیا دوش ، مسر  میقتسم  یطخ  هطقن ، ود  نیا  نیب  رگا  دومن . صخشم  لئاسو ، اب  ای  قیقد  ندرک  هاگن  اب  ار  قابطنا  نیا  ناوتیم  دشاب . قبطنم 

( 37 . ) دوشیم رت  قیقد  بونج ، لامش  طخ  نییعت  دشاب ، رتشیب  هطقن  ود  نیا  نیب  يهلصاف  هچ  ره  تسا . بونج  لامش -  طخ  طخ ،
یبطق : يهراتس  تخانش  هار 

هراتس هس  ولج و  رد  هراتس  راهچ  ربکا ، بد  رد  تسا . هدش  لیکشت  هراتس  تفه  زا  دنسانشیم ، ناردارب  تفه  هب  ار  نآ  مدرم  هک  ربکا  ُبد 
نآ ددرگ و  مسر  ود  نیا  نیب  یـضرف  یطخ  دوش و  هاگن  دنالیطتـسم  عبرم  لکـش  هب  هک  ییولج  يهراتـس  ود  هب  رگا  دـنراد . رارق  بقعرد 

دوشیم . یهتنم  یبطق  يهراتس  هب  دبای ، دادتما  هراتس ، ود  نیا  نیب  يهلصاف  ربارب  جنپ  يهزادنا  هب  طخ 
رارق یبطق  يهراتس  یکیدزن  رد  رغصا  بد  زا  ینارون  يهراتس  ود  هک : تسا  نیا  زین  یبطق  يهراتس  عافترا  نیرتمک  نیرتشیب و  ندیمهف  هار 
نییاپ رد  یبطق  يهراتـس  دنریگ ، رارق  یبطق  يهراتـس  يالاب  دننک و  تکرح  هراتـس  ود  نیا  هک  ینامز  تسا . نیَدَقرَف »  » اهنآ مان  هک  دنراد 

دراد . رارق  عافترا  نیرت  الاب  رد  یبطق  يهراتس  دنشاب ، نآ  نییاپ  هک  ینامز  عافترا و  نیرت 
صخاش : يهیاس  يریگ  هزادنا  يهلیسو  هب  ه )

ات تسا و  ینالوط  صخاش  يهیاس  حبـص ، ماـگنه  میهد . رارق  نیمز  رد  دومع  تروص  هب  ار  یـصخاش  هک  تسا  تروص  نیا  هب  شور  نیا 
تازاوم هب  یطخ  تسا ، تلاح  نیرت  هاتوک  رد  هیاس  هک  ینامز  رگا  ددرگیم . دنلب  هرابود  رهظ ، زا  دعب  اما  دوشیم . هاتوک  جـیردت  هب  رهظ 

هب رهظ  زامن  تقو  ثحب  رد  هک  دراد  دوجو  زین  يدایز  تایاور  شور  نیا  يهرابرد  دیآیم . تسد  هب  لامش  بونج -  طخ  دوش ، مسر  نآ 
دش . هراشا  اهنآ 

اب دیـشروخ  هک  ینامز  تسا ، رتمک  ای  یلک  لیم  رادـقم  هب  اهنآ  ییایفارغج  ضرع  هک  طاقن  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  نیا  الاب  بلطم  لـیلد 
يهیاس زور ، دنچ  نیا  نتـشذگ  زا  سپ  دوریم . نیب  زا  صخاش  يهیاس  رهظ ، نامز  رد  زور  دنچ  رد  دـسرب ، هجرد  نیمه  هب  دوخ  تکرح 

رادم هب  دیـشروخ  هک  ینامز  هنیدم ) رهـش  لثم  ، ) دشاب هجرد  نآ 27 23  یلامـش  ضرع  هک  يرهـش  ره  رد  نیاربانب  دوشیم . داجیا  یقرش 
نیمه هب  نآ  یبونج  ضرع  هک  يرهش  ره  رد  روط  نیمه  دوریم . نیب  زا  زور  دنچ  رد  رهش ، نآ  رد  صخاش  يهیاس  دسرب ، ناطرسلاسأر 

دوریم . نیب  زا  صخاش  يهیاس  زور ، دنچ  رد  دیسر ، يدجلاسأر  رادم  هب  دیشروخ  هک  ینامز  دشاب ، رادقم 
نیا دوریم . نیب  زا  صخاش  يهیاس  رابود  لاس ، لوط  رد  هکم ،) لثم   ) دشاب رتمک  یلک  لیم  زا  نآ  یبونج  ای  یلامش  ضرع  هک  يرهش  ره 
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ضرع هب  یلک ، لـیم  رد  دیـشروخ  هک  نآ  زا  دـعب  اـی  لـبق  هتبلا  دـسرب . هطقن  ود  نیا  هـب  یئزج ، لـیم  رد  دیـشروخ  هـک  تـسا  یناـمز  ود ،
دوشیم . داجیا  یلبق  يهیاس  فلاخم  تهج  رد  ياهیاس  دسرب ، رهش  نآ  ییایفارغج 

زور : بش و  فالتخا 
بـش لوط  میهاوخب  هک  ینامز  تفگ : دـیاب  ییایفارغج  فلتخم  ياهضرع  رد  لاس و  فلتخم  ياهزور  رد  زور  بش و  فالتخا  دروم  رد 

، هدـمآ لبق  لودـج  رد  هک  یلیم  تناژناـت  رد  ار  هقطنم  ییاـیفارغج  ضرع  تناژناـت  مینک ، صخـشم  لاـس  ياـهزور  زا  يزور  رد  ار  زور  و 
دیـشروخ ات  دشکیم  لوط  هقیقد  نوچ 4  ( 38 . ) تسا زور ) ای  بش   ) رتهاـتوک سوق  تاـجرد  ِفصن  ِسونیـسک  لـصاح  مینکیم . برض 

نیارگا تسا . رتهاتوک  سوق  فصن  نامز  رادقم  لصاح ، مینکیم . برـض  ددع 4  رد  ار  هدـمآ  تسد  هب  تاجرد  دـیامیپب ، ار  هجرد  کی 
رد زور  نامز  لوطو  ناتسبات  راهب و  رد  بش  نامز  لوط  ینعی  دیآیم . تسدب  رتهاتوک  سوق  نامز  مامت  مینک ، برـض  ددع 2  رد  ار  ددع 

دریگ . ماجنا  یتاثلثم  لودج  قبط  رب  هک  تسا  تسرد  ینامز  تابساحم  نیا  تسا . ناتسمز  زیئاپ و 
سوق فصن  سونیـسک  لـصاح  مینکیم . عـمج  لـیم  متیراـگل  اـب  ار  ییاـیفارغج  ضرع  متیراـگل  دـشاب ، متیراـگل  بسح  رب  هبـساحم  رگا 

تسا . یتاثلثم  لودج  شور  زا  رت  قیقد  متیراگل ، شور  هتبلا  تسا . رتهاتوک 
تیاده ارم  اه  شور  نیرتهب  هب  دومن و  کمک  ارم  اهنآ  لیالد  نایب  ياربو  دـینادرگ  قفوم  لئاسم ، نیا  مامتا  يارب  ارم  هک  ییادـخ  ساپس 

نیا میظنت  دـشاب . تاحلاصلا  تایقاب  ءزج  هدـنیآ  رد  دـهد و  رارق  ترخآ  ملاع  رد  یلاع  ياهریخذ  نم  يارب  ار  هلاـسر  نیا  مراد  دـیما  درک .
دیسر . نایاپ  هب  يرمق  يرجه  لاس 1392  هدعقیذ  رد  هلاسر ،

یناهفصا  بیدا  یلع  سابع  خیش  دبعلا  انا 
تفای . نایاپ  یسمش  يرجه  رهم 1381  اب 16  قباطم  يرمق ، يرجه  لاس 1423  نابعش  لوا  رد  رثا ، نیا  یسراف  يهمجرت 

: تشونیپ

. دیشروخ عولط  - 1
. دیشروخ بورغ  - 2

 1265: دیمع گنهرف  موجن  یسانش ، هراتس  دنکیم . ثحب  ناگراتس  يهرابرد  هک  تسا  یملع  تئیه : ملع  - 3
نامه بونج ، فرط  رد  هک  دـنیوگ  ار  راهنلا  فصن  زا  دیـشروخ  نتـشذگ  حالطـصا ، رد  تسا و  ندـش  لیام  يانعم  هب  تغل  رد  لاوز  - 4

. تسا بش  همین  لامش ، فرط  رد  یعرش و  رهظ 
تسا . راهنلا  فصن  لامش  فرط  یلامش ، راهنلا  فصن  زا  روظنم  - 5

تسا . راهنلا  فصن  بونج  فرط  یبونج ، راهنلا  فصن  زا  روظنم  - 6
زمرق رون  نیا  دوشیم . هدید  نامسآ  رد  قفا ) زا  دیشروخ  نتفر  نیئاپ   ) دیشروخ ندرک  بورغ  زا  دعب  هک  تسا  يرون  هیقرشم : يهرمح  - 7

رون نیا  دنکیم . بورغ  هتفر و  برغم  فرط  هب  سپـس  دیآیم . نامـسآ  طسو  هب  یمارآ  هبو  هدـش  عورـش  قرـشم  فرط  زا  تسا و  گنر 
باهذ نامه  دـمآ ؛ نآ  طسو  هب  نامـسآ  قرـش  زا  رون  هک  ینامز  دوشیم و  هدـیمان  هیقرـشم  يهرمح  تسا ، قرـشم  فرط  رد  هک  یماگنه 

تسا . یعرش  بورغ  ماگنهو  هیقرشم  يهرمح 
نیقی لمع ، نآ  يهلیسو  هب  هک  دنهد  ماجنا  یلمع  دیاب  نانآ  تسا ، هدش  هتشاذگ  نیفلکم  يهدهع  رب  هک  یفیلاکت  ندش  هتـشادرب  يارب  - 8

. دناهداد ماجنا  ار  دوخ  یعرش  فیلکت  هک  دننک  لصاح 
زا دعب  دنک و  باختنا  ار  فرط  کی  دـناوتیم  لوا  رد  افرـص  فلکم  هک  تسانعم  نیا  هب  دراد و  مان  یئادـتبا  رییخت  هقف  رد  هلئـسم  نیا  - 9

مکح اـب  یعطق  تفلاـخم  تروـص  نیا  رد  هک  ارچ  درادـن . ار  هدرک  باـختنا  هک  یمکح  نداد  رییغت  يهزاـجا  فرط  کـی  هب  ندرک  لـمع 
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تسا . هدرک  یعقاو 
زامن و هب  تبسن  یفیلکت  قطانم  نیا  نینکاس  تسا ، زور  هنابش  کی  تروص  هب  قطانم  نیا  رد  لاس  لک  هک  نیا  لیلد  هب  مییوگب  ینعی  - 10

دنرادن . هزور 
يدح رد  ثیداحا ، نیا  نایوار  دادعت  یلو  دنارتارف . دحاو  ربخ  دح  زا  دراد و  يوار  کی  زا  شیب  هک  تسا  یتیاور  هضیفتسم  تیاور  - 11

دوش . حرطم  رتاوتم  ربخ  ناونع  هب  هک  تسین 
 356 29 هعیشلا : لئاسو  - 12

 106 8 یفاک : - 13
 58 1 یفاک : - 14

لیلد هک  یتروص  رد  دشاب . نیقی  دیفم  هک  دنکیم  عوجر  ياهلدا  هب  لوا  يهجرد  رد  یعرـش ، ماکحا  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـهتجم  - 15
. دشاب رتمک 100 )% و  زا 50 % شیب  لامتحا   ) نظ دیفم  هک  میوریم  یلیالد  غارس  هب  دشاب ، هتـشادن  دوجو  هلئـسم  کی  دروم  رد  روآ  نیقی 
ای تسا  حابم  راک  نیا  ایآ  دـنادیمن  ًالثم  دـنکیم . کش  مکح  فرط  ود  نیب  دـهتجم  تشادـن ، دوجو  مه  روآ  نظ  لـیلد  هک  یتروص  رد 
زا یـصاخ  باوبا  هب  صوصخم  اهنآ  زا  ياهدع  دـناهنوگ ؛ ود  هب  دوخ  هیلمع  لوصا  دـسریم . هیلمع  لوصا  هب  تبون  تلاح  نیا  رد  مارح .

رهاط ءایـشا  يهمه  میـشاب ، هتـشادن  تراهط  مدع  رب  یلیلد  هک  ینامز  ات  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  تراهط  لصا  لثم  دنتـسه . هقف 
هک ینامز  دنـشابیم . طایتحا  رییخت و  باحـصتسا ، تئارب ، لصا : راهچ  رد  رـصحنم  هک  دنایمومع  هیلمع  لوصا  زا  يرگید  هدـع  دنتـسه .

تیارـس نآ  زا  دـعب  نامز  هب  ار  لـبق  اـم  تلاـح  مکح  دـشاب  هتـشاد  هقباـس  تلاـح  شکـش  رگا  دـنکیم ، کـش  عوضوم  کـی  رد  فلکم 
دیاب باحـصتسا  هدـعاق  رب  انب  هن . ای  تسا  هدـش  سجن  ایآ  مینکیم  کش  نونکا  مه  هدوب و  رهاط  ءیـش  کی  ًالبق  مینادیم  ًالثم  میهدیم .
نینچ ًالـصا  ایآ  هک  نیا  رد   ) تسا فیلکت  لصا  رد  ای  کش  تشادـن ؛ هقباس  تلاح  فلکم  کـش  رگا  درک . ءیـش  نآ  تراـهط  هب  مکح 
دوجو یفیلکت  نینچ  ًالـصا  هک  دننکیم  مکح  ینعی  دننکیم . تئارب  هب  مکح  لوا  تلاح  رد  تسا . هب  ٌفلکم  رد  ای  هن )؟ ای  میراد  یفیلکت 

، میرادن یکـش  مکح  دوجو  ِلصا  رد  ام  هک  تسا  نآ  زین  هب  ٌفلکم  رد  کش  زا  دارم  دوش . هماقا  نآ  دوجو  رب  ياهلدا  هک  ینامز  ات  درادن .
نامز مه  مکح  فرط  ود  هب   ) درک لمع  طایتحا  قبط  رب  هک  تسا  نکمم  اـی  تروص  نیا  رد  میتسه ، كوکـشم  مکح  نآ  تیفیک  رد  یلو 

زا مادک  ره  باختنا  رد  فلکم  ندوب  ریخم  هب  مکح  مود ، دروم  رد  طایتحا و  هب  مکح  لوا  دروم  رد  تسین . نکمم  طایتحا  ای  درک ) لمع 
. مینکیم نیفرط 

دمآ . دهاوخ  موس  لصف  رد  ًالصفم  بلطم  نیا  حیضوت  - 16
 255 10: هعیشلا لئاسو  - 17

دراد و مان  یلقع  تئارب  هک  تسا ؛ ناـیب  ـالب  باـقع  حـبق  یلقع  يهدـعاق  رب  یکتم  یهاـگ  دوشیم . تاـبثا  قیرط  ود  زا  تئارب  لـصا  - 18
ماـن یلقن  تئارب  تلاـح  نیا  رد  تئارب  دراد . ترهـش  عفر ، ثیدـح  هب  هک  تسا  ص )  ) مرکا لوـسر  ترـضح  زا  یثیدـح  رب  یکتم  یهاـگ 

تسا . هتفرگ 
 159 4 هعیشلا : لئاسو  - 19
 273 4: هعیشلا لئاسو  - 20

تسا . رهظ  ماگنه  زور ، ءادتبا  ینید ، گنهرف  رد  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  هب  هجوت  - 21
( یلامش راهنلا  فصن  زا  دیشروخ  نتـشذگ   ) قسغ دیاب  هشیمه  هک  تسین  لیلد  نیا  هب  لیل ، هب  قسغ  ندرک  دیقم  هک  تسا  نیا  روظنم  - 22
، قطانم یضعب  رد  تسا  نکمم  یلو  تسا . بش  رد  قسغ  ًالومعم  يداع ، قطانم  رد  ینعی  تسا . یبلاغ  دیق ، نیا  هکلب  دتفیب . قافتا  بش  رد 

دشاب . زور  رد  قسغ 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1363 

http://www.ghaemiyeh.com


 162 4: هعیشلا لئاسو  - 23
 163 4: هعیشلا لئاسو  - 24
 164 4: هعیشلا لئاسو  - 25
 164 4: هعیشلا لئاسو  - 26

نیب عیاش  نانخـس  اهراک و  لیبق  زا  دـننکیم . یگدـنز  نآ  قبط  رب  دـنراد و  تداع  نآ  هب  مدرم  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  تراـبع  فرع  - 27
فرع روما ، زا  یـضعب  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـشاب ؛ هدیـسرن  عراش  زا  یحیرـص  روتـسد  عوضوم ، کـی  دروم  رد  هک  یتروص  رد  اـهنآ .

هب هتبلا  لـمع . کـی  زاوج  ندروآ  تسد  هب  فلا ) درب : ماـن  ار  ریز  دراوم  اـهنآ  نیب  زا  ناوـتیم  هک  دریگیم . رارق  یعرـش  ماـکحا  عـجرم 
تاغل موهفم  ندروآ  تسد  هب  ب ) دشاب . هتـشادن  تفلاخم  یحیرـص  روتـسد  چیه  اب  دشاب و  ع )  ) موصعم نامز  هب  لصتم  فرع  هک  یطرش 

مکح . کی  قیداصم  صیخشت  يارب  فرع  هب  عوجر  مکح ج ) کی 
ورمع دیز و  نیب  كرتشم  هک  تیناسنا  باحصتسا  لثم  تسا . درف  دنچ  نیب  عماج  مکح  ندرک  باحصتسا  یلک ، باحـصتسا  زا  دارم  - 28

فالتخا رگیدکی  اب  فعض  تدش و  ظاحل  زا  یلک  درف  ود  هک  تسا  ییاج  نآ  مود  عون  تسا و  عون  هس  رب  یلک  باحصتسا  تسا . رکب  و 
. دومن باحصتسا  ار  اهنآ  نیب  عماج  مکح  ناوتیم  یلو  درک  باحصتسا  ییاهنت  هب  ار  دارفا  زا  مادک  چیه  ناوتیمن  تلاح  نیا  رد  دنراد .

لـصا ناوتیم  طقف  یلک  باحـصتسا  ربانب  ینم . ای  تسا  راردا  تبوطر  نیا  هک  دراد  کـش  هدـش و  جراـخ  وا  زا  یتبوطر  هک  یـسک  لـثم 
درک . باحصتسا  ار  وضو ) ندش  لطاب   ) ثدح

 185 هرقب : - 29
دمآ . دهاوخ  موس  لصف  رد  ًالصفم  یلک ، لیم  حیضوت  - 30

مود يهجرد  اـب  نیدرورف ، لوا  دـشاب ؛ قبطنم  هدوب  نآ  زا  لـبق  هک  یهاـم  تروص  اـب  هاـم  ره  لوا  رـضاح ، لاـح  رد  مینک  ضرف  رگا  - 31
تسا . دعب  زور   28 برقع ، زا  رمق  جورخ  نیاربانب ، ددرگیم . قبطنم  رهم  مود  يهجرد  اب  نابآ ، لوا  و  دنفسا ؛

دهدیم . ناشن  ار  بش  ای  زور  رد  دیشروخ  تکرح  ریسم  هک  یضرف  طخ  - 32
تسا . هدمآ  مود  لصف  لودج  رد  بلطم  نیا  حیضوت  - 33

دوشیم . تابثا  زور  یس  نتشذگ  ای  لاله  تیؤر  اب  هام  عرش ، رد  اریز  درادن . هام  یعرش  نییعت  اب  یطابترا  بلطم  نیا  هتبلا  - 34
نیا اپورا ، لثم  یبرغ  ياهنیمزرس  رد  هتبلا  دراد . فارحنا  هجرد  زا 5  رتمک  يهزادنا  هب  ابر  نهآ  ناهفصا ، رد  لاثم  ناونع  هب  نیاربانب  - 35

دوشیم . رتشیب  فارحنا 
دجنگیمن . هصالخ  يهلاقم  نیا  رد  نآ  حیضوت  هک  دراد  زین  هلبق  تهج  نییعت  نوچ  مه  يرگید  ياهدربراک  هیدنه  يهریاد  هتبلا  - 36

يهراتس رهاظ  رد  تسا . لامش  فرط  رد  رغـصا  بد  دراد . رارق  رغـصا  ُبد  يهلابند  رد  هک  ناشخرد  تسا  ياهراتـس  یبطق  يهراتـس  - 37
یکچوک رایـسب  يهریاد  رد  تقیقح ، رد  اما  تسا . تباـث  شدوخ  ناـکم  رد  زور ، بش و  تاـعاس  ماـمت  رد  تسا و  تکرح  نودـب  یبطق 

دراد . يدایز  دیاوف  نآ  تخانش  تسا و  يَدُج » ، » هراتس نیا  رگید  مان  دنکیم . تکرح 
. تسا رتدنلب  ناتسمز  زیئاپ و  رد  رتهاتوک و  ناتسبات  راهب و  رد  بش  سوق  هک  تسا  نیا  روظنم  - 38

هراشا

. تسا هدش  همجرت  یسراف  هب  هک  تسا  یناهفصا  بیدا  هللا  تیآ  شالت  لصاح  هیبطق  يهلاسر 
دـناهدش و عقاو  نیمز  یلامـش  يهرکمین  رد  هک  اکیرمآ  اپورا و  ایـسآ ، ياههراق  مهم  ياهنیمزرـس  يهراـبرد  تسا  يرـصتخم  هلاـسر  نیا 
. دننکیم ترفاسم  قطانم  نیا  هب  هک  دنراد  دوجو  یناناملسم  ای  دنتسه ؛ نکاس  قطانم  نیا  رد  نیملسم ، زا  يرایـسب  هلمج  نم  رفن  اهنویلیم 
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لصتم رگیدکی  هب  ( 2  ) قلف و  ( 1  ) قفـش ناتـسبات ، راهب و  زا  یتدـم  رد  اهنآ ، رثکا  رد  هک  دـناهدش  هداد  حیـضوت  رطاخ  نیا  هب  قطانم  نیا 
تسین . صخشم  هزور  زاغآ  نامز  حبص و  زامن  تقو  لوا  دنوشیم و 

بورغ زگره  دـنزیم و  رود  قفا  يـالاب  دیـشروخ  هک  تروص  نیا  هب  دـنراد ؛ یمئاد  ياـهزور  ناتـسبات  راـهب و  رد  قطاـنم  نیا  زا  یـضعب 
قفا ریز  دیـشروخ  لصف  نیا  رد  اریز  درادن . دوجو  يزور  تسا و  یمئاد  بش  ناتـسمز  زیئاپ و  رد  قطانم ، نیا  رد  نیا  رب  هوالع  دـنکیمن .

تسین . صخشم  هزور  هیموی و  ياهزامن  تقو  قطانم  نیا  رد  نیاربانب  دنکیمن . عولط  زگره  ددرگیم و 
دوشیم : نایب  لصف  هس  رد  هلاسر  نیا  بلاطم 

قطا  ـــ نم ـن  یا رد  ی  ـــ عرش تا  ـــ قوا نییعت  يهرابرد  خسا -  ـــ شسرپ و پ تروص  هب  ير -  ـــ صتخم حیضوت  لوا : لصف 
یهقف  دعاوق  تایاور و  تایآ ، هب  لالدتسا  اب  قطانم  نیا  یعرش  تاقوا  نییعت  مود : لصف 

 ... قوف بلاطم  حیضوت  يارب  ایفارغج  و  ( 3  ) تئیه ملع  دعاوق  زا  یخرب  يهرابرد  موس : لصف 

نامجنم لوق  لاله ،  تابثا  - 2

یهقف رظنم  زا  لاله  تابثا 

( 1) ِّجَْحلاَو ِساَّنِلل  ُتِیقاَوَم  َیِه  ُْلق  ِۀَّلِهألا  ِنَع  َکَنُولَأْسَی 
هب یهلا  فیلاـکت  زا  یمهم  شخب  تسا ، هتخانـش  تیمـسر  هب  یعرـش  فیاـظو  يادا  يارب  ار  یلـاله  میوـقت  سدـقم  عراـش  هک  اـجنآ  زا 

ار یهقف  بتک  زا  یهجوت  لباق  شخب  لاله ، هب  طوبرم  لیاسم  هک  تسا  هدش  ثعاب  یگتـسباو  نیا  دـناهدروخ . هرگ  لاله  تیؤر  يهلاسم 
یندـش تیؤر  لاله ، هک  دـیامن  یعطق  مکح  دـناوتیم  دراوم  بلاغ  رد  دـیدج  موجن  شناد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـنهد . صاصتخا  دوخ  هب 

یـسررب هب  اتـسار  نیا  رد  میهدیم . رارق  شاکنک  دروم  ار  یموجن  یعطق  ماکحا  نیا  یهقف  شزرا  درادن ، دوجو  نآ  تیؤر  ناکما  ای  تسا 
میزادرپیم : لاله  تیؤر  يهنیمز  رد  یهقف  يواتف  هلدا و 

تسا ؟ هدش  دراو  نامجنم  لوق  لوبق  زا  يدنتسم  یعرش  یهن  ایآ  هک  میزادرپیم  هتکن  نیا  هب  شخب  نیا  رد 
هزور يارب  لاوش  ناضمر و  ياههام  لاله  تابثا  ياههار  دروم  رد  ار  یقثولا  ةورع  فیرش  باتک  زا  یشخب  ثحب ، يهمدقم  ناونع  هب  ادتبا 

زا : دنترابع  اههار  نیا  مینکیم . لقن  راطفا  و 
فلکم . دوخ  طسوت  لاله  تیؤر  لوا :

رتاوت . مود :
رگا سپ  دوش ، نیقی  بجوم  نیارق ، يهمیمض  هب  هچ  رگا  يزیچ ، ره  نینچمه  دوش و  نیقی  بجوم  هک  يدح  هب  تیؤر ] ربخ   ] عویش موس :

وا اب  سک  چـیه  هچرگا  دـیامن ، لـمع  دوخ  نیقی  هب  تسا  بجاو  دوش ، داـجیا  لـاله ] تیؤر  هب   ] نیقی یـسک  يارب  اـههار  نیا  زا  یکی  اـب 
لمع دوخ  نیقی  قبط  هک  تسا  نآ  وا  هفیظو  زاب   ] دنک در  ار  وا  تداهش  مکاح ، دهد و  تداهش  عرـش  مکاح  دزن  رگا  یتح  دنکن ، تقفاوم 

دیامن .]
رد هزور و  لوا  تروص  رد  هک  ناضمر  هام  لـاله  زا  زور  یـس  نتـشذگ  اـی  نابعـش  هاـم  لـاله  تیؤر  زا  زور  یـس  ندـش  يرپس  مراـهچ :

دوشیم . بجاو  راطفا  مود  تروص 
وا دزن  ًالـصا  ای  دـشاب  هدومن  لوبق  وا  دنـشاب و  هداد  تداهـش  عرـش  مکاـح  دزن  هاوخ  تسا ، لداـع  درم  ود  ربخ  نآ  هیعرـش و  يهنَیب  مجنپ :

يارب دنداد  تداهش  وا  دزن  لداع  درم  ود  هک  یسک  ره  سپ  دشاب . هتفریذپن  ار  ناشتداهش  وا  دنشاب و  هداد  تداهش  ای  دنشاب  هدادن  تداهش 
تداهـش هک  دـنکیمن  یقرف  هنَیب  هب  لمع  دروم  رد  دـیامن . لمع  راطفا  ای  هزور  دروم  رد  اهنآ  تداهـش  هب  هک  تسا  بجاو  هکلب  زیاج ، وا 
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ای دشاب  لاله  تیؤر  زا  یعنام  نامسآ  رد  هک  دنکیمن  یتوافت  رهـش و  نآ  زا  جراخ  دروم  رد  ای  دشاب  رهـش  نامه  دروم  رد  لداع  درم  ود 
ناشتداهش دنشاب ، هتشاد  فالتخا  دروم  نیا  رد  رگا  سپ  دنشاب ، هتـشاد  قفاوت  مه  اب  لاله  فاصوا  رد  رفن  ود  هک  تسا  مزال  يرآ  دشابن .

یفاک فاصوا ، رکذ  نودـب  يرگید  دـهد و  تداهـش  فاصوا  دـیق  اب  یکی  ای  دـنهد  تداهـش  فاصوا ، رکذ  نودـب  رگا  یلو  تسین  ربتعم 
ار لاله  بش  کـی  رد  ودره  هک  تسا  یفاـک  هکلب  دنـشاب ، هدرک  تیؤر  تعاـس  کـی  رد  رفن  ود  هک  تسین  مزـال  رگید ] فرط  زا  . ] تسا

دنکیمن . تیافک  دروخب ، مه  مسق  هچرگا  ییاهنت  هب  درم  کی  تداهش  نانز و  تداهش  هک ] تسا  رکذ  هب  مزال  تیاهن  رد  . ] دنشاب هدید 
تیؤر ربخ  ینیقی  ریغ  عویش  هب  رگا  ًالثم  میشاب  هتشادن  شمکح  لیلد  هابتشا  ای  وا  هابتشا  هب  نیقی  هک  یتروص  رد  عرـش  مکاح  مکح  مشش :

تسا .] یلوبق  لباق  ریغ  لیلد  هب  دنتسم  عویش ، نیا  هک  مینادب  ام  و   ] دنک دانتسا 
تباـث هتـشذگ  بش  رد  تیؤر  ناـکما  دـیامن ، بورغ  قفـش  زا  دـعب  هاـم  هکنیا  زا  نینچ  مه  دوشیمن و  تباـث  ناـمجنم  يهتفگ  هب  لـاله 
يرگید یّنظ  لیلد  چیه  روط  نیمه  دـیامنیمن ، تابثا  ار  زور  نآ  ندوب  هام  لوا  مایـس ، زور  رهظ  زا  لبق  لاله  تیؤر  هچنانچ  دوشیمن ،

يارب یهار  هک   ] ینادـنز ای  ریـسا  صخـش  يارب  رگم  دـنک ، تباـث  ار  لـاله  ندوب  تیؤر  لـباق  دـناوتیمن  دـشاب ، يوق  ّنظ  بجوم  هچرگا 
( 2 [. ) دنرادن نیقی  لیصحت 

هک : تفرگ  هجیتن  ناوتیم  هدش  لقن  راتفگ  زا 
يهرمز رد  ناـنآ  يهتفگ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  ددرگیمن ، تباـث  ناـمجنم  يهتفگ  قـبط  لـاله  هک  دوـشیم  هتفگ  يواـتف  رد  هکنیا  - 1

شیپ ینامز  رد  رگا  تسین و  يواتف  ناونع  دوخ ، يدوخ  هب  ناـمجنم  يهتفگ  نـالطب  هنرگو  تسا ، هدـش  هداد  رارق  ینیقی  ریغ  یّنظ  لـیالد 
دوب . دهاوخ  ربتعم  لاله  تابثا  ياههار  رگید  دننام  دوش ، روآ  نیقی  نانآ  ینیب 

هک یهار  ره  دومن  اعدا  ناوتیم  یلک  تروص  هب  تسا ، هدـش  حیرـصت  لاله ، تیؤر  ربخ  عویـش  دروم  رد  ثحب  يادـتبا  رد  هچناـنچ  - 2
هب یـصاخ  ياههار  زا  هک  ار  ینیقی  سدـقم ، عراش  نیاربانب  دریگ . رارق  لاله  تابثا  ياههار  زا  یکی  رامـش  رد  دـناوتیم  دـشاب ، روآ  نیقی 

دشاب . نامجنم  يهتفگ  هچرگا  تسا ، ربتعم  دوش ، نیقی  بجوم  هک  یقیرط  ره  هکلب  هدادن ، رارق  تجح  دشاب ، هدمآ  تسد 
دافم رگا  تسا ، هدـش  هراشا  نآ  هب  مراهچ  موس و  ياههار  رد  هدـش و  حیرـصت  مکاح ، مکح  ینعی  لاله  تابثا  مشـش  هار  رد  هچنانچ  - 3

زا ار  شیوخ  تیقیرط  هار ، نآ  تسا ، هدمآ  دیدپ  فلکم  يارب  رگید  ياج  زا  هک  دـشاب  ینیقی  اب  فلاخم  لاله  تابثا  ياههار  زا  مادـکره 
شزرا دـقاف  هنَیب  تداهـش  دوش ، داـجیا  تیؤر  ناـکما  مدـع  هب  عطق  ناـمجنم  يهتفگ  زا  هنَیب ، ماـیق  دروم  رد  رگا  ًـالثم  داد . دـهاوخ  تسد 

. دوشیم

نامجنم ییوگ  شیپ  لوبق  زا  یهن 

هراشا

( 3  ) َنوُدَتْهَی ْمُه  ِمْجَّنلِابَو  ٍتاَمالَعَو 
هک ياهنوگ  هب  دروخیم ، مشچ  هب  نانآ  راتفگ  رابتعا  مدع  نامجنم و  ریفکت  بیذـکت و  رد  یتالمج  یهقف ، ییاور و  عبانم  ياج  ياج  رد 

لیلحت هب  لصف  نیا  رد  تسا . روکذـم  تالمج  لومـشم  زین  دـیدج  موجن  شناد  رد  لاله  ییوگشیپ  هک  دوشیم  هتـشادنپ  لوا ، هاگن  رد 
. دوش نشور  تالمج  نیا  زا  یلصا  دوصقم  ات  میزادرپیم  نامجنم  اب  هطبار  رد  یهقف  ياواتف  سپس  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  تایاور 

نامجنم بیذکت  رد  هدش  دراو  تایاور 

شودـخم ار  نامجنم  ياـهراتفگ  دـیاقع و  قلطم  روط  هب  هک  تسا  یتاـیاور  لوا  هورگ  درک : میـسقت  هورگ  ود  هب  ناوتیم  ار  تاـیاور  نیا 
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تسا . هدش  دراو  نامجنم  طسوت  لاله  ییوگشیپ  دروم  رد  هک  تسا  یتایاور  مود  هورگ  هتسناد و 
لوا : هورگ 

مییامنیم : لقن  هورگ  نیا  زا  تیاور  جنپ  هنومن  ناونع  هب 
تروص هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  یناـث  لوا و  دیهـش  هرکذـت و  باـتک  رد  یلح  همـالع  موحرم  ربـتعم و  باـتک  رد  یلح  ققحم  موـحرم  - 1

( 4 .« ) تسا رفاک  هدش  لزان  (ص ) دمحم رب  هچنآ  هب  دیامن  قیدصت  ار  یمجنم  ای  نهاک  هکره  : » هک دننکیم  لقن  لسرم 
نوعلم نهاک  تسا و  نوعلم  مجنم  : » دندومرف هک  دنکیم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  سوباق  نب  رـصن  زا  لاصخ  باتک  رد  قودص  موحرم  - 2

دنک قازترا  وا  بسک  زا  هک  یـسک  تسا و  نوعلم  دـهد  ياـج  ار  وا  هک  ره  تسا و  نوعلم  ناوخهزاوآ  نز  تسا و  نوـعلم  رحاـس  تسا و 
( 5 .« ) تسا نوعلم 

ناترظن دوب  هدیـسرپ  هک  یقیدنز  باوج  رد  ناشیا  هک  دـنکیم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  مکح  نب  ماشه  زا  جاجتحا  رد  یـسربط  موحرم  - 3
عفد موجن  طسوت  ردـق  اـضق و  تسا . رایـسب  شتارـضم  كدـنا و  شعفاـنم  هک  تسا  یملع  نآ  : » دـنیامرفیم تسیچ ، موجن  ملع  دروم  رد 

یهلا ياضق  زا  يریگولج  دوش ، هاـگآ  دـسرب ] وا  هب  دـیاب  هک   ] ییـالب زا  مجنم  رگا  تسین . يریگولج  لـباق  دـنیاشوخان  عیاـقو  دوشیمن و 
وا هب  يدـب  رگا  دزادـنیب و  ولج  ار  نآ  دـناوتیمن  دوش ، هاگآ  دـسرب  وا  هب  تسانب  هک  يریخ  زا  رگا  هچنانچ  ددرگیمن ، وا  تاـجن  بجوم 
اب تیدـض  هب  دـنک ، عفد  مدرم  زا  ار  یهلا  ياضق  دـناوتیم  هک  رادـنپ  نیا  اب  دوخ ، ملع  اب  مجنم  درادـن . ار  نآ  زا  يریگولج  ناـکما  دـسرب 

( 6 .« ) تسا هتخادرپ  دنوادخ 
موجن يریگارف  زا  ار  امش  مدرم  يا  دنیامرفیم ...« : نینمؤملاریما  نیدحوملا  یلوم  هک  دنکیم  لقن  هغالبلا  جهن  رد  یضر  دیس  موحرم  - 4
تسا رحاس  دننام  نهاک  دوشیم و  تناهک  هب  رجنم  موجن  اریز  دشاب ، یکـشخ  ایرد و  رد  یبایهار  بجوم  هک  هچنآ  رگم  مرادیم ، رذحرب 

( 7 ....« ) دراد ياج  منهج  شتآ  رد  رفاک  تسا و  رفاک  دننام  رحاس  و 
[ موجن  ] ملع نیا  هب  نم  مدرک : ضرع  (ع ) قداص ماما  هب  : » تفگ نیعا  نب  کلملادبع  هک  دـنکیم  لقن  هیقف  باتک  رد  قودـص  موحرم  - 5

نآ یپ  رد  مدید  کین  علاط  رگا  منامیم و  زاب  نآ  زا  مدید  دب  علاط  رگا  منکیم ، رظن  علاط  رد  منکیم  يراک  دـصق  هاگره  ماهدـش ، التبم 
( 8 .« ) نازوسب ار  تیاهباتک  دندومرف : یلب . متفگ  ینکیم ؟ مکح  روما ] نیا  قبط  : ] دندومرف نم  هب  موریم . راک 

تالاح زا  هک  تسا  یملع  نآ  تسا ، هدش  یهن  نآ  زا  هک  یموجن  ملع  هک  تسین  هدیـشوپ  دـنک ، تقد  تایاور  نیا  نوتم  رد  هک  یـسک  رب 
نیناوق زا  هدافتـسا  اب  اهنت  هک  یملع  نآ  هن  دـهدیم ، تسد  هب  ار  عیاـقو  ثداوح و  رد  دـب  کـین و  علاـط  رـش و  ریخ و  ناگراتـس ، فلتخم 

خیش موحرم  دهدیم . رارق  یسررب  دروم  ار  يوامس  ماسجا  یکیزیف  تیعقوم  تسا ، هدش  مکاح  ناهج  رب  لاعتم  دنوادخ  طسوت  هک  یعیبط 
هک یگتفرگ  هام  دننام  تسا ، ناگراتس  تکرح  رب  ینتبم  هک  یکلف  عاضوا  زا  نداد  ربخ  ًارهاظ  : » دیامرفیم دروم  نیا  رد  يراصنا  یـضترم 

دیدـپ دیـشروخ ، نیمز و  نیب  هاـم  نتفرگ  رارق  زا  هک  یگتفرگ  دیـشروخ  دـیآیم و  دـیدپ  دیـشروخ ، هاـم و  نیب  نیمز  نتفرگ  رارق  یپ  رد 
( 9 ....« ) تسا زیاج  روما  نیا  ییوگشیپ  تسین و  مارح  اهنیا  دننام  دیآیم و 

ود نیب  هطلاغم  کی  يهطرو  رد  دـشاب ، دـیدج  موجن  تاجاتنتـسا  ندومن  شزرا  یب  یپ  رد  تایاور  نیا  هب  دانتـسا  اـب  یـسک  رگا  نیارباـنب 
هدش هتخانـش  رابتعا  یب  دریگیم ، رارق  تناهک  رحـس و  يهرمز  رد  هک  ییانعم  هب  موجن  ملع  اریز  تسا . هدـش  راتفرگ  یظفل  كرتشم  ینعم 
نیا زا  تسا . هدش  هراشا  زین  مراهچ  ثیدح  رد  کیکفت  نیا  هب  دیامنیم . یـضایر  یبرجت و  مولع  رد  لخاد  ار  نآ  هک  ییانعم  هب  هن  تسا ،

هام هکنیا  نییعت  يارب  هام  تیعقوم  نتفای  لاس و  لوصف  يهبساحم  زامن ، تاقوا  نییعت  هلبق ، تهج  نتفای  دننام : یموجن  تابساحم  هتـشذگ 
: درک اعدا  ناوتیمن  سپ  تسا . یعرـش  فیلاکت  ماجنا  يهمدـقم  هکلب  تسا  زیاج  ًاـعطق  هن ، اـی  تسا  هتفرگ  رارق  برقع  یکلف  تروص  رد 

دهدیم . ماجنا  ار  تابساحم  نیا  هک  تسا  یسک  تسا ». رفاک  مجنم  : » دوشیم هتفگ  هک  یماگنه  مجنم ، زا  دوصقم 
مود  هورگ 
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نآ لقن  هب  هک  میاهتفای  تیاور  کی  اهنت  هورگ  نیا  زا  تسا ، هدش  دراو  لاله  ییوگشیپ  يهلأسم  دروم  رد  صوصخلاب  هک  تسا  یتایاور 
میزادرپیم :

هام لاله  هک  دتفایم  قافتا  یهاگ  نم  يالوم  : » هک دسیونیم  (ع ) ماما هب  رمع  وبا  هک  دنکیم  لقن  بیذهت  باتک  رد  یسوط  خیـش  موحرم 
هزور مدرم  و  مینکیمن ، تیؤر  ار  لاله  ام  درادـن  دوجو  نامـسآ  رد  یعنام  چـیه  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، داجیا  لکـشم  اـم  يارب  ناـضمر 

هب نایانشآ   ) باسح لها  زا  یهورگ  و  میهدیم ] رارق  نابعـش  مایـس  زور  ار  زور  نآ  ینعی   ] مینکیم لمع  نانآ  دننام  مه  ام  دنریگیمن و 
لها فرح  ایآ  نم  يالوم  دش . دهاوخ  هدید  سلدنا  اقیرفآ و  رصم و  رد  بش  نامه  رد  لاله  هک  دنیوگیم  ام  هب  هام ) عاضوا  تابـساحم 

ام و يهزور  اب  قطانم  نآ  یلاها  يهزور  دـنک و  تواـفت  یعرـش  فیلکت  فلتخم ، قطاـنم  رد  اـت  تسا ، لوبق  لـباق  هلأـسم  نیا  رد  باـسح 
موی رد   ) دوشیمن بجاو  هزور  لاله ، رد  کش  زا  : » دندومرف موقرم  باوج  رد  (ع ) ماما سپ  دشاب »؟ هتـشاد  فالتخا  ام  راطفا  اب  ناشراطفا 

( 10 .« ) ریگب هزور  نآ ]  ] تیؤر اب  نک و  راطفا  لاله ]  ] تیؤر اب  ریگن ،) هزور  کشلا 
ناگدننکهبـساحم ینعم  هب  باّسُح »  » ظفل زا  ًامیقتـسم  هکلب  میـشاب ، هتـشاد  نآ  يانعم  رد  یثحب  ات  هتفرن ، راک  هب  مجنم  ظفل  تیاور  نیا  رد 

ییوگشیپ هک  دوش  هتـشادنپ  تسا  نکمم  نیاربانب  تسا . لـاله  ییوگشیپ  ًاـقیقد  تیاور ، عوضوم  رگید  فرط  زا  تسا . هدـش  هدافتـسا 
یهن نآ  زا  (ع ) ماما هک  هچنآ  میباـییم  رد  تقد  یمک  اـب  یلو  تسا . راـبتعا  نودـب  تیاور ، نیا  هب  دانتـسا  اـب  مه ، دـیدج  موجن  رد  لـاله 
کـش قیداصم  زا  یکی  نامز ، نآ  رد  ناگدننکهبـساحم  يهتفگ  تسا و  کش  هب  ندرک  لمع  هکلب  تسین ، یموجن  تابـساحم  دناهدومن ،
هفیرـش تیاور  لومـشم  ًاعطق  دـیامن ، هبـساحم  ار  لاله  کـش ، نودـب  ینیقی و  روط  هب  دـناوتیم  موجن  ملع  هک  نونکا  مه  اـما  تسا . هدوب 

تسین .
، دیآ دیدپ  لاله  دروم  رد  نامجنم  يهتفگ  زا  ینیقی  رگا  ییاور ، رظنم  زا  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  تایاور  زا  هورگ  ود  نیا  يهعلاطم  اب 

. دنکیمن یتوافت  رگید ، ینیقی  قرط  اب 

نامجنم يهتفگ  يرابتعا  یب  دروم  رد  اهقف  ياواتف  یسررب 

تباـث ناـمجنم  يهتفگ  هب  لـاله   » و درادـن ».... يراـبتعا  ناـمجنم  راـتفگ   » نوـچمه یتـالمج  ًـالومعم  لـاله ، ثحب  رد  ءاـهقف  بـتک  رد 
رظن لـاله ، تیؤر  رد  کـش  قیداـصم  زا  یکی  ناونع  هب  ناـمجنم ، يهتفگ  هب  یگمه ، تـالمج  نیا  اـما  دروخیم . مشچ  هب  دوشیمن »....

مینکیم : افتکا  هنومن  ود  رکذ  هب  اجنیا  رد  تسا . جراخ  نانآ  ثحب  زا  ًاعوضوم  دیدج ، موجن  ياهییوگشیپ  دراد و 
رب ینتبم  وا  راتفگ  اریز  تسین ، زیاج  لاله ] تابثا  رد   ] مجنم يهتفگ  رب  ندرک  دامتعا  : » دیامرفیم ربتعم  باتک  رد  یلح  ققحم  موحرم  - 1

( 11 ....« ) تسنآ تحص  دراوم  زا  شیب  نآ  ياطخ  دراوم  هک  تسا  یسدح  یّنظ و  دعاوق 
موجن هب  رظان  مالک  نیا  هکلب  دوشیمن . ققحم  موحرم  مـالک  لومـشم  رـضاح  رـصع  رد  یـضایر  موجن  یمزج  نیناوق  هک  تسا  حـضاو  رپ 

رد ار  تاملک  نیا  یلح  ققحم  دوریمن  نامگ  هنرگو  تسا  لاله  دروم  رد  مدرم  يهماع  تاداقتعا  لماش  طـقف  تسین و  مه  ققحم  رـصع 
دشاب ! هدومن  داریا  یسوط ، نیدلا  ریصن  هجاوخ  موحرم  نوچمه  دوخ ، رصاعم  مان  هب  نیمجنم  دروم 

هام لوا  ناسیون ، میوقت  نینچمه  و  دیامرفیم ...« : نامجنم  ییوگشیپ  يرابتعا  یب  لیالد  رامـش  رد  کلاسم ، رد  یناث  دیهـش  موحرم  - 2
هچرگ دنیامنیم . هبـساحم  ار  یموجن ) هام   ) هنراقم زا  هام  جورخ  ینعم  هب  هام ، لوا  هکلب  دننکیمن ، نییعت  ار ، لاله  تیؤر  ناکما  ینعم  هب 

ًابلاغ دـنیوگیم  ناشدوخ  هچنانچ  اریز  تسین ، لـاله  تیؤر  ناـکما  يهدـنهد  ناـشن  یلو  دراد  دربراـک  یموجن  لـیاسم  رد  هبـساحم  نیا 
یلو دوشن . هدید  مه  موس  بش  رد  یهاگ  مود و  بش  رد  تسا  نکمم  هکلب  دوشیمن ، هدید  قاحم  زا  جورخ  زا  سپ  بش  نیلوا  رد  لاله 

( 12 «) یموجن هام  هن  تسا  ربتعم  یلاله  هام  ینعی  . ) هنراقم زا  هام  جورخ  رب  ینتبم  هن  هدومن  لاله  تیؤر  رب  ینتبم  ار  هیعرش  ماکحا  عراش ،
، تسا هبساحم  لباق  هراومه  دیشروخ ، هام و  يهنراقم  قیقد  نامز  هک  روطنامه  تسا . هدمآ  زین  ( 13) كرادم باتک  رد  ترابع  نیا  هیبش 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1368 

http://www.ghaemiyeh.com


ششوپ ار  دراوم  مامت  دناوتیمن  یلعف  طیارش  رد  هبـساحم  نیا  هچرگ  تسا ، هبـساحم  لباق  دراوم  بلاغ  رد  زین ، لاله  تیؤر  ناکما  نامز 
، دنیامنیم تابثا  ار  لاله  تیؤر  ناکما  مدـع  ای  ناکما  ینیقی ، تابـساحم  اب  نامجنم  هک  يدراوم  رد  هک : تسا  نآ  ام  ياعدا  یلو  دـهد ،

درادن . یضراعت  چیه  یناث  دیهش  موحرم  ترابع  اب  اعدا  نیا  دراد . یعرش  تیجح  نانآ  يهتفگ 
رارق یعرـش  یهن  دروم  اهقف ، تاملک  رد  هن  تاـیاور و  رد  هن  یموجن ، ینیقی  ياـهینیبشیپ  هب  لـمع  میریگب : هجیتن  میناوتیم  عومجم  رد 

. تسا رابتعا  دقاف  یّنظ  یسدح و  ياهینیبشیپ  هب  لمع  اهنت  هکلب  تسا ، هتفرگن 

تشونیپ

[ روما  ] يارب نامز  تاقوا  ياههناشن  اهنآ  وگب  دنسرپیم ، هام  فلتخم  ياهلکـش  دروم  رد  وت  زا  : » همجرت يهیآ 189 . هرقب ، يهروس  ( 1)
تسا ». جح  مدرم و 

يهحفص 370 . موصلا ، باتک  لصف 12  یقثولا ، ةورعلا  ییابطابط ، مظاک  دیس  موحرم  ( 2)
دننکیم ». یبایهار  ناگراتس  يهلیسو  هب  و  داد ] رارق   ] ییاهتمالع نیمز ] يور  رب  و  : »] همجرت يهیآ 16 . لحن ، يهروس  ( 3)

نتم ینابر . موحرم  حیحـصت  زا  دـلج 12  هب ، بستکی  اـم  باوبا  زا  باـب 24  زا  تیاور 11  هعیـشلا ، لیاسو  یلماـع ، رح  خیـش  موحرم  ( 4)
وهف امجنم  وا  انهاک  قدص  نم  (ص :) یبنلا لاق  اولاق : نادیهـشلاو  هرکذـتلا )  ) یف همالعلاو  ربتعملا )  ) یف ققحملا  نسحلا  نب  رفعج  : » یلـصا

(ص ».) دمحم یلع  لزنا  امب  رفاک 
نوعلم رحاسلاو  نوعلم  نهاکلاو  نوعلم  مجنملا  لوقی : (ع ) هللادبعابا تعمـس  لاق  سوباق  نب  رـصن  نع  : » یلـصا نتم  تیاور 7 . نامه ، ( 5)

نوعلم ». اهبسک  لکآو  نوعلم  اهاوآ  نمو  هنوعلم  هینغملاو 
یف (ع ) هللادـبعیبا نع  مکحلا  نب  ماشه  نع  جاـجتحالا  یف  یـسربطلا  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  دـمحا  : » یلـصا نتم  تیاور 10 . ناـمه ، ( 6)
نا روذحملا . هب  یقتیالو  رودقملا  هب  عفدیال  هراضم ، ترثکو  هعفانم  تلق  ملع  وه  لاق  موجنلا ؟ ملع  یف  لوقت  ام  هل : لاق  اقیدنز  نا  ثیدح 

داضی مجنملاو  هفرـص ، هنکمی  مل  ءوس  هب  ثدح  ناو  هلیجعت  عطتـسی  مل  ریخب  وه  ربخ  ناو  ءاضقلا ، نم  زرحتلا  هجنی  مل  ءالبلاب  مجنملا  ربخ 
هقلخ ». نع  هللا  ءاضق  دری  هنا  همعزب  هملع  یف  هللا 

موحرم حیحصت  زا  دلج 8  هریغ ، جـحلا و  یلا  رفـسلا  بادآ  باوبا  زا  باب 14  زا  تیاور 8  هعیـشلا ، لیاسو  یلماع ، رح  خیـش  موحرم  ( 7)
یلع مالـسلا -  هیلع  لبقا -  مث  (ع ... ) نینمؤملاریما لاق  لاق  هغـالبلا  جـهن  یف  يوسوملا  یـضرلا  نیـسحلا  نب  دـمحم  : » یلـصا نتم  یناـبر .

رفاکلاک رحاسلاو  رحاسلاک  نهاکلاو  هناهکلا  یلا  وعدـت  اهناف  رحب ، وا  رب  یف  هب  يدـتهی  ام  الا  موجنلا  ملعتو  مکایا  سانلا  اهیا  لاقف : ساـنلا 
راّنلا .».... یف  رفاکلاو 

تیلتبادق ینا  (ع :) هللادبع یبال  تلق  لاق : نیعا  نب  کلملادبع  نع  هدانساب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  : » یلـصا نتم  تیاور 1 . نامه ، ( 8)
، هجاحلا یف  تبهذ  ریخلا  علاط  تیار  اذا  و  اهیف ، بهذا  ملو  تسلج  رـشلا  علاطلا  تیار  علاطلا و  یلا  ترظن  اذاف  هجاـحلا  دـیراف  ملعلا  اذـهب 

کبتک ». قرحا  لاق : معن . تلق  یضقت ؟ یل  لاقف 
سیونشوخ . رهاط  طخ  پاچ  زا  يهحفص 25  همرحملا ، بساکملا  بساکملا ، باتک  يراصنا ، یضترم  خیش  موحرم  ( 9)

نتم ینابر . موحرم  حیحصت  زا  دلج 7  ناضمر ، رهش  ماکحا  باوبا  زا  باب 15  زا  تیاور 1  هعیشلا ، لیاسو  یلماع ، رح  خیش  موحرم  ( 10)
امبر هنا  يالوم  ای  ینربخا  رمعوبا  هیلا  بتک  لاق : یـسیع  نب  دمحم  نع  رافـصلا  نسحلا  نب  دمحم  نع  هدانـساب  نسحلا  نب  دمحم  : » یلـصا
يری هنا  انلبق : باسحلا  نم  موق  لوقیو  مهعم  رطفنو  سانلا  رطفی  هلع و  اهیف  تسیل  ءامـسلا  يرن  هارن و  الف  ناضمر  رهـش  لاله  انیلع  لکـشا 

ضرفلا ظ) ) ضرعلا فلتخی  یتح  بابلا  اذـه  یف  باسحلا  لاق  ام  يالوم  ای  زوجی  له  سلدـنالا  هیقیرفا و  رـصمب و  اهنیعب  هلیللا  کـلت  یف 
رطفا کشلا ) نموصتال  ردصملا : یف   ) کشلا نم  موص  عقوف ال  انرطف ؟ فالخ  مهرطفو  انموص  فالخ  مهموص  نوکیف  راصمالا  لها  یلع 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1369 

http://www.ghaemiyeh.com


هتیؤرل ». مص  هتیؤرل و 
يهحفص 688 . دلج 2 ، ربتعملا ، یلح ، ققحم  ( 11)

تسا . هدش  ماجنا  فرصت  یمک  اب  همجرت  يهحفص 60 ،  دلج 1 ، کلاسملا ، یناث ، دیهش  موحرم  ( 12)
عیمس دمحم  ياقآ  بانج  راتشون  زا  هتفرگرب  يهحفص 176  دلج 6 ،  ماکحالا ، كرادم  یلماع ، دمحم  دیس  موحرم  ( 13)

زامن تاقوا  نییعت  - 3

هراشا

تسا : هتشاد  دوجو  فالتخا  زابرید  زا  زور  عورش  رد  یلو  ددرگیم ، دوخ  رود  هب  راب  کی  نیمز  هک  تسا  ینامز  تدم  زور 
دندرکیم . باسح  باتفآ  عولط  زا  ار  زور  عورش  ناتساب ، نایلباب  - 1

دنروآیم . باسح  هب  زور  زاغآ  ار  باتفآ  بورغ  نایمیلک ، ناینانوی و  - 2
دوشیم . لمع  انبم  نیا  رب  زین  کنیا  مه  هک  دنتفرگیم  رظن  رد  بش  فصن  زا  ار  نآ  عورش  نایرصم ، نایمور و  - 3

یقیقح : یسمش  زور 
، دوشیم هدـیمان  يرهاظ )  ) یقیقح یـسمش  زور  لحم ، کی  ینیمز  راهنلافصن  زارف  زا  دیـشروخ  صرق  زکرم  یپایپ  روبع  ود  نایم  ناـمز 

ببس نادب  نیا  تسا . ریغتم  لاس  لوط  رد  یقیقح  یـسمش  زور  کی  تدم  لوط  دخرچیم ) دوخ  رود  هب  هک  تسا  نیمز  نیا  تقیقح  رد  )
تسا . ریغتم  دیشروخ  رود  هب  دوخ  یلاقتنا  تکرح  یط  رد  نیمز  تعرس  ًالوا : عقاو  رد  هک  تسا 

لوط اما  تسا . ناسکی  نیمز  يهرک  طاقن  همه  يارب  تارییغت  نیا  تسا . لیامتم  يوامس  ياوتسا  حطس  هب  تبسن  جورب  يهریاد  حطس  ًایناث :
لوط دراد . اهنآ  ییایفارغج  ضرع  اوتـسا و  يهریاد  زا  اهنآ  يهلـصاف  هب  یگتـسب  تسا و  تواـفتم  فلتخم  ياـهناکم  يارب  یعیبط  زور 

ود رد  هیناث  هقیقد و 39  تعاس و 59  ات 23  بالقنا  يهطقن  ود  رد  هیناث  تعاس و 30  زا 24  لاس  کی  یط  یقیقح  یسمش  زور  کی  تدم 
تسا . ریغتم  لادتعا  يهطقن 

طسوتم : یسمش  زور 
درک : فیرعت  ار  طسوتم  ای  نیگنایم  دیشروخ  زاغآ  رد  دیاب  طسوتم  یسمش  زور  يارب 

جورب يهریاد  يور  رب  یعقاو  دیشروخ  طسوتم  تعرس  ربارب  تخاونکی و  تعرس  اب  هک  یضرف  ياهطقن  زا  تسا  ترابع  طسوتم  دیـشروخ 
یتعرـس اب  ار  يوامـس  ياوتـسا  يهریاد  طـسوتم  دیـشروخ  رگید  تراـبع  هب  دـشاب ، تکرح  لاـحرد  يوامـس  ياوتـسا  يهریاد  دادـتما  رد 

دنکیم . یط  تخاونکی  ریغ  یتعرس  اب  ار  جورب  يهریاد  یعقاو  دیشروخ  هک  یلاح  رد  دیامیپیم ، یسمش  لاس  کی  یط  رد  تخاونکی 
لوط دوشیم . هدـیمان  طسوتم  یـسمش  زور  لحم  کی  ینیمز  راهنلافصن  زا  طسوتم  دیـشروخ  یپ  رد  یپ  روبع  ود  نیب  نامز  هیاـپ  نیا  رب 

نآ عورش  يهطقن  تسا و  نامز  يدنبمیسقت  يانبم  رما  نیا  تسا ، تعاس  ًاقیقد 24  یلومعم  ياهتعاس  اب  طسوتم  یسمش  زور  کی  نامز 
دشابیم . بش  همین 

یموجن : زور 
طـسوتم یموجن  زور  يرهاظ و  یموجن  زور  نیب  دنمانیم . یموجن  زور  ار  راهنلافصن  زا  يراهب  لادتعا  يهطقن  یپایپ  روبع  ود  نیب  نامز 

تسا لماک  تعاس  هک 24  طسوتم  یسمش  زور  زا  نیاربانب  تسا ؛ هیناث  هقیقد و 4  تعاس و 56  طسوتم 23  یموجن  زور  کی  تسا ، قرف 
تسا . رتهاتوک  هیناث  هقیقد و 56  هس  يهزادنا  هب 

رهظ :
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دوشیم : لامعتسا  انعم  هس  رد  رهظ 
راهنلافصن . طخ  هب  تسا  دیشروخ  مرج  زکرم  ندیسر  زا  ترابع  نآ  و  یقیقح ، رهظ  - 1

یطسو . رهظ  - 2
ددرگیم . میظنت  نآ  اب  روشک  ره  تعاس  هک  یللملانیب  رهظ  - 3

یطسو : رهظ  حرش 
زا دارم  و  تسا ، رتدـنت  يد ) لـیاوا   ) ضیـضح رد  دـنُک و  ریت ) لـیاوا   ) جوا رد  نـیمز ) یلاـقتنا  تـکرح   ) باـتفآ يرهاـظ  تـکرح  نوـچ 

يهفاضا هب  یموجن ) زورهنابـش   ) نیمز یعـضو  تکرح  رود  کی  زا  تسا  ترابع  دـشاب -  ادرف  رهظ  اـت  زورما  رهظ  زا  هک  مه -  زورهناـبش 
تسا . هدرک  ریس  قرشم  فرط  هب  زور  کی  رد  باتفآ  ار  نآ  هک  ًاقیقحت ) هیناث  هقیقد و 56   3  ) هقیقد ربارب 4  هجرد  کی 

میظنت يارب  تهج  نیا  زا  تسا . نآ  زا  رتدایز  يردق  ضیـضح  لاح  رد  تعاس و  زا 24  رتمک  يردـق  جوا  لاح  رد  بش  زور و  ور  نیا  زا 
دح هک  دناهدیمان  یطـسو » رهظ   » ار انعم  نیدـب  رهظ  و  یطـسو » تعاس   » ار نآ  هتفرگ  ار  لاس  ياهزورهنابـش  نایم  تبـسن  ردـق  تعاس  رما 

دشاب . لاس  ياهزورهنابش  نایم  طسو 
تسا : قبطنم  يواسم و  یقیقح » رهظ   » اب لاس  زور  راهچ  رد  یطسو » رهظ  »

نآ زا  دـعب  ای  یطـسو و  رهظ  زا  لبق  ای  یقیقح  رهظ  تقو  راهچ  نیا  ریغ  رد  هام . يد   4 رویرهش 4 -  9 دادرخ 3 -  24 نیدرورف 2 -  26 - 1
تسا .

هیناث هقیقد و 43  هب 3  هک  تشهبیدرا  ات 24  دوشیم  دایز  جیردت  هب  عقاو و  -( 12  ) یطسو رهظ  زا  شیپ  یقیقح  رهظ  نیدرورف  زا 26  دعب 
تعاس  ) یطـسو رهظ  زا  دـعب  یقیقح  رهظ  نآ  زا  سپ  دوشیم . يواـسم  زاـب  دادرخ  ات 24  دنکیم  ناصقن  هب  عورـش  نآ  زا  سپ  دـسریم .

رهظ نآ  زا  دـعب  دوشیم ، يواسم  زاب  رویرهـش  ات 9  هتفای  ناـصقن  نآ  زا  سپ  دـسریم . هیناـث  هـقیقد و 20  هـب 6  دادرم  اـت 5  عقاو و  +( 12
زاب هاميد  ات 4  دوشیم  مک  ًاجیردت  نآ  زا  سپ  دـسریم ، هیناث  هقیقد و 19  هب 16  نابآ  ات 12  عقاو و  -( 12  ) یطسو رهظ  زا  سپ  یقیقح 
نآ زا  سپ  دـسریم و  هیناث  هقیقد و 10  هب 14  نمهب  ات 23  عقاو و  +( 12  ) یطـسو رهظ  زا  دعب  یقیقح  رهظ  نآ  زا  دـعب  دوشیم . يواسم 

تسا . تبث  نامز  لیدعت  لودج  رد  هک  نانچ  دوشیم ، يواسم  زاب  نیدرورف  ات 24  دباییم  ناصقن 
یللملانیب : رهظ  حرش 

أدبم سیلگنا ) يهناخدصر   ) چیونیرگ یطـسو  تعاس  ام  رـصع  رد  نیمز  يهرک  طاقن  اهرهـش و  اهروشک ، يهمه  ياهتعاس  قیبطت  يارب 
هس ناریا  یمسر  رهظ  يارب  ًالثم  دنجنـسیم ، نآ  هب  تعاس  کی  هجرد  ره 15  يهیاپ  رب  ار  اهروشک  تختیاپ  یطـسو  تعاس  هتفرگ و  رارق 

نارهت یمـسر  تعاس  اب  رادقم  نیا  عقاو  رد  دشاب ، رـسک  نودـب  ات  هدـش  نییعت  یکلف  يهقیقد  هـجرد و 30  ینعی 52  ( 3 5  ) مین تعاـس و 
هجرد و 20 زین 52  راسمرگ  لوط  اریز   ) تسا کیدزن  راسمرگ »  » ناتسرهش قرش  هب  هک  دوب  دهاوخ  قبطنم  ياهطقن  رب  هکلب  درادن ، قابطنا 

تسا .) هقیقد 
( نارهت  ) ناریا یمـسر  یللملانیب  رهظ  زا  رتمک  ینامز  يهقیقد  ینعی 4  تسا  یکلف  يهقیقد  هجرد و 26  چیونیرگ 51  أدبم  زا  نارهت  لوط 

ینعی : تسا 

اب تسا  ربارب  مق  لوط  اریز  تسا ، مق  یطسو  رهظ  زا  لبق  هقیقد  ًابیرقت 5 6  نارهت و  یطسو  رهظ  زا  لبق  هقیقد  نارهت 4  یمسر  رهظ  نیاربانب 
میراد : نینچ  سپ  تسا ) هقیقد  هجرد و 55  یلباک 50  رادرس  لودج  رد   ) یکلف يهقیقد  هجرد و 53   50

زا ار  مق  نارهت و  یقیقح  رهظ  میـشاب  هتـساوخ  رگا  تهج  نیا  زا  تسا . مق  یطـسو  رهظ  زا  لـبق  هـقیقد  ناریا 5 6  یللملانیب  رهظ  نیارباـنب 
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يارب هقیقد و  نارهت 4  يارب  هدرک  باسح  زور  ره  یطـسو  رهظ  اب  ار  نآ  توافت  دـیاب  مینک  نییعت  روشک  یمـسر  كوک  رهظ  ياهتعاس 
دیآ . تسد  هب  یقیقح  رهظ  ات  مییازفیب  نآ  رب  هقیقد  مق 5 6 

تسا . نارهت  یقیقح  رهظ  زا  دعب  هقیقد  مق 5 2  یقیقح  رهظ  دیدرگ  مولعم  نینچمه 
رایتخا رد  یتحار  هب  ار  يرهـش  روشک و  قفا  ره  نامز  لیدـعت  ياهلودـج  تنرتنیا  هناـیار و  نوچ  قیقد  ياههاگتـسد  هزورما  تسا  ینتفگ 

دنراذگیم .
یعیبط : زور  لوط 

زا هقلح  کی  زور  ره  رد  ریـسم  نیا  دـیامیپیم ، لاس  لوط  رد  ار  لکـش  يرنف  ریـسم  کـی  نیمز  روحم  رود  هب  دیـشروخ  يرهاـظ  شدرگ 
روحم ندوب  لیامتم  تلع  هب  تقیقح  رد  هّیموی ) تارادم   ) تسا يوامس  ياوتسا  حطس  تازاوم  هب  هریاد  کی  ًابیرقت  ای  لکش و  يرنف  ریسم 

دنکیم . رییغت  زور  هب  زور  دیشروخ  لیم  يهزادنا  نیمز ، یلاقتنا  تکرح  رادم  هب  تبسن  نیمز  یشخرچ 
نتفرگ هلصاف  اب  تسا . ربارب  بورغ -  عولط و  رد  رون  تسکش  نتفرگ  رظن  رد  نودب  نیمز -  ياوتـسا  طاقن  يهمه  يارب  بش  زور و  لوط 

هب بش  لوط  یبطق  قطانم  بطق و  رد  اما  دوشیم . رتشیب  جیردت  هب  بش  زور و  لوط  يرباربان  بونج ، ای  لامش  تمس  هب  نیمز  ياوتـسا  زا 
ياوتسا دیشروخ -  رادم  زا  سوق   ) دیشروخ بورغ  عولط و  یتعاس  يهیواز  رگا  ور  نیا  زا  دماجنایم ؛ هام  شـش  هب  زور  لوط  هام و  شش 

هتشاد ار  هطقن  کی  ای  ( Φ  ) رهش ضرع  و  ( δ  ) دیشروخ لیم  و  « h  » دـسر یم  قفا  هب  هتـشذگ و  لحم  راهنلافصن  يور  زا  هک  يوامس - 
مینک : باسح  لومرف  زا  ار  زور  بش و  لوط  میناوتیم  میشاب 

لودج : زا  جارختسا 

نایم توافت  ینعی  اوتـسا  طخ  راهنلا  سوق  فصن  زا  لیام ، طاـقن  اهرهـش و  راـهنلا  سوق  فصن  لـضافت  زا  تسا  تراـبع  راـهنلا » لیدـعت  »
سوق فصن  دـلب و  راهنلا  سوق  فصن  نایم  تواـفت  نخـس  رگید  هب  ( 90  ) ° رود عبر  نیب  ضورفم و  يهطقن  اـی  رهـش  راـهنلا  سوق  فصن 

دنیوگ . هطقن  نآ  راهنلا » لیدعت   » ار هجرد  هد  ( 100-90=10  ) دشاب هجرد  ياهطقن 100  راهنلا  سوق  فصن  رگا  ًالثم  اوتسا  طخ  رد  راهنلا 
يهلیاـم قاـفآ  رد  اریز  تسا ، هدروآ  شراـگن  هب  زین  ار  هـجرد  ره  لاـس  زور  نیرتینـالوط  هـتفرگ و  هرهب  شور  نـیا  زا  زین  يرداـهب  جـیز 

نآ لیللا  سوق  لاس و  زور  نیرتینالوط  نآ  راهنلا  سوق  دشاب  هتـشاد  بورغ  عولط و  دسرب و  ناطرـسلاسأر  هب  دیـشروخ  هاگ  ره  یلامش 
لاس بش  نیرتگرزب  نآ  لیللا  سوق  لاس و  زور  نیرتهاتوک  نآ  راهنلا  سوق  دسرب  يدـجلاسأر  هب  هاگ  ره  و  تسا ، لاس  بش  نیرتهاتوک 

تسا . یلامش  قافآ  سکع  هب  لاس  بش  زور و  نیرتهاتوک  نیرتدنلب و  یبونج  قافآ  رد  اما  دنناوخ ، ادلی »  » بش ار  نآ  هک  دشابیم 
دبلطیم : ار  روما  نیا  رد  تقد  شور ، نیا  رد  جارختسا 

یقیقح بش  همین  زورمین و  ات  دبای  قابطنا  نامز » يهلداعم   » ای لیدعت  لودـج  اب  ضورفم  رهـش  یقیقح  راهنلافصن  تسخن  تسا  مزال  - 1
دیآ . تسد  هب 

همه هب  جرب  هس  لیدـعت  جارختـسا  اب  ور  نیا  زا  دوریم ، باسح  هب  هطقن  ناـمه  یناتـسمز  لـیللا  سوق  هطقن  ره  یناتـسبات  راـهنلا  سوق  - 3
رخآ هب  یتقو  نینچمه  تسا . ربارب  رهم  لوا  نیدرورف و  لوا  رد  دیـشروخ  لـیم  اریز  دـیزای ، تسد  ناوتیم  لاـس  کـی  زورهنابـش  تاـقوا 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1372 

http://www.ghaemiyeh.com


پچ تمـس  رد  هک  ناـنچ  تسا ، هدـش  هتـشاگن  رویرهـش ) دنفـسا و   ) هلبنـس توـح و  ياـههژاو  مـیرگنب  لودـج  رد  جرب  ود  نـیا  فـیدر 
رهم نیدرورف و  رخآ  زور  دیـشروخ  لیم  هک  تسانعم  نادـب  نیا  دـنراگنیم و  الاب  هب  نییاپ  زا  ار  ات 30  رفـص  زا  جورب  تاجرد  اهلودج ،

اب  ) رهم نیدرورف و  لوا  اب  دوشیم  ربارب  رویرهـش  دنفـسا و  رخآ  زور  ًارهق  رویرهـش و  دنفـسا و  لوا  زور  رد  دیـشروخ  لـیم  اـب  تسا  ربارب 
دادرخ و رخآ  زور  ( δ  ) لیم هک  نانچ  دادرم  نمهب و  لوا  زور  اب  تسا  ربارب  نابآ  تشهبیدرا و  رخآ  زور  نینچمه  اههیناث ) زا  یـشوپمشچ 

ناطرس .) يدج و   ) ریت يد و  لوا  زور  لیم  اب  تسا  ربارب  رذآ 
مزال ور  نیا  زا  دـشاب  قفا  رب  رگید  بکوک  ره  ای  دیـشروخ  زکرم  هک  دـهدیم  ناشن  ار  ینامز  لودـج ، قیرط  زا  هدـمآ  تسد  هب  تقو  - 4

دوش . تیاعر  یهقف  مزال  ياهطایتحا  ریاس  یعرش  تاقوا  يهبساحم  رد  حیحصت و  قفا  رفسمتا  رد  رون  تسکش  يهیواز  تسا 
هجرد ° 34 و° 35  ضرع هب  اهنت  هدنادرگرب و  ددع  هب  ار  اهنآ  لودج ، رد  ام  هک  هدش  هتـشاگن  دجبا  فورح  هب  روبزم  جـیز  لوادـج  - 5

تشاد . میهاوخ  نآ  جارختسا  هویش  هب  ياهراشا  هدرک و  هدنسب 
هجرد ضرع 35  رد  هدروآ و  باـسح  هب  ( 0 وی ، دی ،  ) هیناث هقیقد و 5  تعاس و 16  ار 14  هجرد  ضرع 34  رد  زور ، نیرتگرزب  جـیز  نیا 
ضرع نیا  رد  راـهنلا  سوق  فـصن  اریز  ( 2 . ) تسا هتـسناد  زک ) اک ، دـی ،  ) هیناث هـقیقد و 27  تعاـس و 21  ار 14  لاس  زور  نیرتینـالوط 

میراد : نینچ  یکلف  ياههیناث  فذح  اب  نیاربانب  م ) زی ،  ) هقیقد هجرد و 40  اب 17  تسا  ربارب  ( 35)°

لودج يهمادا 

زورمین : تخانش  ياههار 
قرـشم ای  برغم  بناج  هب  صخاش  يهیاس  دیـشروخ  بورغ  ای  عولط و  ماگنه  دـسرب  لادـتعا  هطقن  ود  زا  یکی  هب  دیـشروخ  هاگ  ره  لوا :

دوب . دهاوخ  راهنلافصن  طخ  مینک  دومع  نآ  رب  یطخ  رگا  سپ  دوشیم ، هدیشک 
يهیاس زا  هک  يرگید  طخ  زین  بورغ  ماگنه  مینک  مسر  لوقاـش  طـخ  يهیاـس  رب  یطخ  عولط  ماـگنه  مینک و  بصن  ار  یلوقاـش  رگا  مود :

مسر و هیواز  زا  یطخ  هچنانچ  دیآیم و  دیدپ  یثلثم  میـشکب  روبزم  طخ  ود  هب  یموس  طخ  هاگ  نآ  مینک  میـسرت  دیآیم  تسد  هب  لوقاش 
دوب . دهاوخ  راهنلافصن  طخ  مینک  مئاق  موس  طخ  فصن  هب 

يهلیسو هب  میناوتیم  میشاب  هتشاد  تسد  رد  ار  نامز  لیدعت  لودج  هچنانچ  تسا و  یقرـش   52 5 ° ناریا رد  درادناتسا  راهنلافصن  موس :
يهحفـص يور  رب  ار  لوقاش  يهیاـس  دادـتما  راـهنلافصن . يارب  هدـش  هبـساحم  يهظحل  تسرد  ینعی  مینک  نییعت  ار  راـهنلافصن  لوقاـش 

يهلیسو هب  ار  اهنآ  سپس  هدرک  نییعت  رظندروم  يهیاس  يور  رب  ار   B و A دننام هطقن  ود  هک  قیرط  نیدب  میزاسیم  صخشم  یقفا  ًالماک 
تسا . لحم  ییایفارغج  بونج  لامش و  دادتما  هک  مینکیم  لصتم  رگیدکی  هب  میقتسم  طخ  کی 

اهصخاش ینالوط  يهیاس  ناهاگحبـص  هک  میتسناد  یتساک : زا  سپ  نآ  ینوزفا  ای  يدوبان و  زا  سپ  صخاش  يهیاس  ندمآ  دیدپ  مراهچ :
دومع نآ  رب  درذگب و  صخاش  قوف  زا  دیشروخ  رادم  تمس و  رگا  دوشیم  هاتوک  باتفآ  ندمآ  الاب  اب  جیردت  هب  تسا و  برغم  بناج  هب 

نیرخآ هب  ددرگیمن و  دوبان  هیاس  دـشاب  فلاخم  صخاش  اب  نآ  رادـم  تمـس و  رگا  دوشیم و  دوبان  نآ  يهیاس  رهظ  ماگنه  دـنک ، شبات 
دیامنیم . ندش  دایز  هب  عورش  سپس  دسریم و  یهاتوک  يهطقن 

ایوگ درک  هاگن  پچ  تسار و  بناج  هب  (ع ) ماما دـیوگ : تسا ؟ زامن  تقو  یک  دـسرپیم ، (ع ) قداـص ماـما  زا  هعامـس  یبلاـج  تیاور  رد 
بصن دیشروخ  ربارب  رد  تفرگ و  ار  بوچ  يرآ  دومرف : یهاوخیم ؟ ار  نیا  متفگ  هداد  وا  هب  یبوچ  مدید  نینچ  نوچ  تساوخیم  يزیچ 
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هیاس دسر  ارف  رهظ  هک  هاگ  نآ  دوشیم  هتساک  هیاس  زا  جیردت  هب  سپـس  تسا  دنلب  هیاس  دنک  عولط  دیـشروخ  نوچ  دومرف : سپـس  درک و 
نآ زا  دعب  روآ ، ياج  هب  رهظ  زامن  يدیمهف  ار  هیاس  ندش  دایز  هک  هاگ  نآ  تداز » تلاز  اذاف  لوزت  یتح  صقنی  لازی  مث ال   » دوشیم دایز 

راذگب . رصع  زامن  ددرگ و  عارذ  کی  يهزادنا  هب  هیاس  ات  نک  ربص 
هب ار  هلاس  کی  يهرود  کی  رد  یلامش ) يهجرد  ضرع 25  هب   ) هنیدم قفا  رد  صخاش  يهیاس  يهزادـنا  (ع ) قداص ماما  هک  نآ  رتبلاج 

ماگنه صخاش  يهیاس  دیامرفیم : هداد و  شزومآ  نانس  نب  هللادبع  هب  تسا  هدوب  موسرم  رصع  نآ  رد  هک  یمور  یسمش  ياههام  يهلیسو 
ود رویرهش ]  6  ] بآ يهمین  رد  مدـق ، مین  کـی و  دادرم ]  6  ] زومت يهمین  رد  اـپ » فک   » مدـق فصن  ریت ] ربارب 7   ] ناریزح يهـمین  رد  رهظ 
مین تفه و  رذآ ]  7  ] مود نیرـشت  يهمین  رد  مدق ، مین  مجنپ و  نابآ ]  6  ] لوا نیرـشت  يهمین  رد  مین ، مدق و  هس  رهم ]  6  ] لولیا مین ، مدق و 

جنپ و دنفسا ] مهن   ] طابش يهمین  رد  مدق ، مین  تفه و  نمهب ]  8  ] مود نوناک  يهمین  رد  مدق  مین  هن و  يد ]  7  ] لوا نوناک  يهمین  رد  مدق ،
کی دادرخ ]  7  ] رایا يهمین  رد  مدق ، مین  ود  تشهبیدرا ]  8  ] ناسین يهمین  رد  مدق  مین  هس و  نیدرورف ]  8 ( ] رذآ  ) رازآ يهمین  رد  مدق ، مین 

( 3 . ) تسا مدق  مین  ریت ]  7  ] نازیرح يهمین  رد  مدق و  مین  و 
رضاح رـصع  رد  مینادیم  هک  نانچ  و  ناطرـس ) لوا   ) ریت لوا  رد  هن  تسا  هداد  رارق  ریت  رد 7  ار  دیـشروخ  جوا  (ع ) ماما هکنآ  ابیز  يهتکن 

تسا . هام  يد  مهدزاود  رد  نآ  ضیضح  ریت و  مهدزای  رد  دیشروخ  جوا 

تسا هدیسر  ارف  یعرش  رهظ  درک  تسار  يوربا  هب  لیم  تفرگ و  رارق  وا  يوربا  ود  نایم  دیشروخ  هک  هاگ  نآ  دتـسیاب  بونج  هب  ور  مجنپ :
تسا ) یبیرقت  هار  نیا  )

دمآ . دهاوخ  تسد  هب  راهنلافصن  طخ  هب  دیشروخ  ندیسر  يهظحل  نیرتقیقد  هیدنه ، يهریاد  زا  مشش :
مالسا : ربمایپ  صخاش 

ربمایپ دادیم . شزومآ  ار  ناناملسم  نآ  يهیاس  يهلیسو  هب  داهن و  انب  راهنلافصن  طخ  ياتسار  رد  ار  یبنلادجسم  راوید  (ص ) مالسا ربمایپ 
نوچ دوب و  تماق  کی  يهزادنا  هب  ادخ  لوسر  دجـسم  راوید  دیوگ : هرارز  دیـشخب . عافترا  لدتعم  ناسنا  کی  تماق  يهزادنا  هب  ار  راوید 

هب هیاس  ندیـسر  ات  دومرف : (ع ) رقاب ماما  دناوخیم ، هلفان  نآ  زا  شیپ  تشاذـگیم و  رهظ  زامن  ربمایپ  تشذـگیم  نآ  يهیاس  زا  عارذ  کی 
( 4 . ) ینکیم كرت  ار  هلفان  عورش و  ار  بجاو  زامن  دیسر ، عارذ  کی  هب  تاهیاس  یتقو  يروآ  اج  هب  هلفان  یناوتیم  عارذ  کی  يهزادنا 

هکنیا ات  دراذـگیمن  ار  هنازور  ياـهزامن  زا  يزیچ  (ص ) ربماـیپ دومرفیم : مدینـش  (ع ) رقاـب ماـما  زا  دـیوگیم  يرگید  ثیدـح  رد  هرارز 
هب هیاس  هک  هاگنآ  تشاذـگیم  ار  رهظ  يهلفان  تعکر  تشه  دیـسریم  تشگنا  فصن  يهزادـنا  هب  هیاس  یتقو  دـسرب  لاوز  هب  دیـشروخ 

ناهنپ باتفآ  هک  هاگنآ  تشاذگیم و  ار  رـصع  دیـسریم  عارذ  ود  رادقم  هب  یتقو  دناوخیم ...  رهظ  زامن  دیـسریم  عارذ  کی  يهزادـنا 
(5 . ) دروآیم اج  هب  ار  اشع  دشیم  دیدپان  قفش  یتقو  و  برغم ، تشگیم 

رادقم هب  نآ  يهیاس  یتقو  اریز  تسا  هدوب  بونج  لامـش و  طخ  ياتـسار  رد  دجـسم  راوید  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ثیدـح  نیا  زا 
تسا . هدومرفیم  هلفان  هب  عورش  (ص ) ربمایپ هدیسریم ، تشگنا  فصن 

ینارعش : همالع  نخس 
هنیدم رد  هک  تسا  نآ  (ص ) ربمغیپ ترضح  تازجعم  زا  دیوگیم : يو  دراد  هراب  نیا  رد  يدنمدوس  ابیز و  نخـس  ینارعـش  همالع  بانج 
يهیاس يور  ار  زامن  تاقوا  زین  درب و  راک  هب  یموجن  لیاسو  هکنآیب  دمآ  تسرد  درک و  هبعک  بناج  هب  ار  نآ  بارحم  تخاس و  دجسم 

هب دـمآ و  راـک  هب  یـسب  لـظ  نیا  نییعت  اهجـیز  میدـق و  تایـضایر  رد  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  هدومرف  نیعم  یعیدـب  زرط  هب  دجـسم  راوـید 
دنتشامگ . تمه  نآ  جارختسا 

لاس لوصف  يهمه  رد  دـشاب  نینچ  هک  راوید  ره  دوب و  راـهنلافصن  يهریاد  يذاـحم  تسرد  (ص ) ربمغیپ دجـسم  راوید  هک  نیا  حیـضوت 
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زرط نآ  هب  يراوید  سیراپ  چیونیرگ و  دننام  ناتسگنرف  ياههناخدصر  رد  مه  زورما  دوشیم و  رهظ  قرـشم  فرط  هب  ددرگرب  هیاس  نوچ 
زورما هک  دوب  هقیرط  نیرتهب  (ص ) ربمغیپ دجـسم  رد  رهظ  نییعت  سپ  تسا ، نآ  یقیقح  رهظ  نییعت  يهلیـسو  نیرتهب  دـنیوگ  دـنزاسیم و 

دنربیم . راک  هب  اپورا  ياملع 
يهزادنا هب  دجسم  راوید  عافترا  داد  نامرف  (ص ) ربمایپ دیازفایم : ینارعش ) همالع   ) شیوخ داتسا  نخـس  يهمادا  رد  هلظ -  دم  ام -  داتـسا 

مدینـش (ع ) قداص ماما  زا  هک  هدرک  لقن  نانـس  نب  هللادـبع  زا  ینیلک  موحرم  هک  ناـنچ  دوش  اـنب  مدـق -  تفه  ینعی  ناـسنا -  کـی  تماـق 
دجـسم شرتسگ  هب  شاک  يا  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : دندش  دایز  ناناملـسم  یتقو  تخاس . تشخ  اب  ار  دجـسم  (ص ) ادـخ لوسر  : » دومرفیم

رتدایز ناناملـسم  نوچ  دـندرک و  انب  تشخ  مین  کی و  اب  ار  دجـسم  راوید  هاـگنآ  داد ، شرتسگ  روتـسد  يرآ و  دومرف  يدادیم ، ناـمرف 
ود اب  ار  شراوید  هدوزفا و  نآ  رب  داد  روتـسد  يرآ و  دومرف  يدادیم ، دجـسم  شرتسگ  هب  نامرف  شاک  يا  ادخ  ربمایپ  يا  دـنتفگ : دـندش 

نوچ و  دـشاب ) مواقم  داب و ... شزو  ربارب  رد  ات  ددرگ  رتنهپ  تسا  مزال  راوید  ندـش  ینـالوط  اـب  تسا  یهیدـب   ) دـنتخاس فلاـخم  تشخ 
ناتخرد زا  نوتـس  دنچ  سپـس  يرآ ، دومرف  يدومرفیم ، رداص  ار  دجـسم  فقـس  روتـسد  شاک  يا  هللا  لوسر  ای  دنتفگ  دش  دـیدش  امرگ 

ناراب هک  نیا  ات  دندنارذگ  راگزور  نآ  ریز  یتدم  دنتخیر و  نآ  يور  مزیه ، هخاش و  رـس و  يرادقم  هدرک و  هدامآ  روظنم  نیا  يارب  لخن 
لگ دجسم  فقس  يدادیم  نامرف  شاک  يا  هللا  لوسر  ای  دنتفگ  تشگ  عمج  ناراب  بآ  لادوگ ، ناسب  دجـسم  رد  درک و  تباصا  نانآ  هب 

و یگهیاریپیب ) رد  ًارهاظ   ) تسین (ع ) یـسوم ترـضح  نابیاس  دـننامه  ینابیاس  چـیه  دومرف : تقفاوم ) زا  سپ  ًارهاـظ   ) ربماـیپ دوش  دودـنا 
تماق کی  يهزادنا  هب  دیایب  نآ  رب  فقس  هک  نآ  زا  لبق  دجسم  راوید  اما  دومرف ، تلحر  ربمایپ  هک  نیا  ات  دوب  نانچمه  لاح  نیا  هب  دجسم 

ربارب ود  هب  یتقو  دناوخیم و  رهظ  زامن  دنفسوگ -  کی  هاگباوخ  ضرع  يهزادنا  دیـسریم ، عارذ  کی  يهزادنا  هب  نآ  يهیاس  یتقو  دوب ،
تشاذگیم ». رصع  زامن  دیسریم 

دسرب زورمین  يهریاد  هب  نوچ  تسا و  هنیدم  ضرع  ربارب  ًابیرقت  يوامس  ياوتسا  زا  نآ  لیم  دسرب  ناطرـسلاسأر  هب  نوچ  دیـشروخ  يراب ،
دهاوخن دوجو  هیاس  اهصخاش  صاخـشا و  يارب  تسا و  هجرد  ماگنه 90  نیا  رد  نآ  عافترا  اریز  دریگیم ، رارق  هنیدـم  یلاها  رـس  يالاب 

تشاد .
عافترا يهزادـنا  هب  هیاس  یتقو  ور  نیا  زا  داد ، رارق  رهظ  زامن  تقو  تمالع  ار  راوید  يهیاـس  ندـش  ناـیامن  تقو  (ص ) هللا لوسر  نیارباـنب 
بورغ رهظ و  نایم  یقیقح  طسو  ًاقیقد  ماگنه  نیا  دیـشروخ ) عاـفترا  تیاـغ  فصن   ) تسا هجرد  قفا 45  زا  دیـشروخ  عافترا  دوش  راوید 

داد . رارق  رهظ  تلیضف  نایاپ  ار  نآ  (ص ) ربمایپ هک  تسا 
، تسا رـصع  زامن  تلیـضف  ناـیاپ  هک  تسا  هجرد  کـیدزن 26  قفا  زا  دیـشروخ  عاـفترا  ددرگ  راوید  عاـفترا  ربارب  ود  هیاـس  هاـگ  ره  سپ 

يهیاس بقارم  هنیدـم  ناناملـسم  ور  نیا  زا  دـندرک ؛ هضرع  ار  یتاثلثم  قیقد  لومرف  هطباض و  کی  لمع  نیا  اـب  (ص ) مرکا ربماـیپ  نیارباـنب 
دنناوخیم . رصع  زامن  دیسریم  مدق  تفه  هب  نوچ  هک  دندوب  راوید 

دروآ : تسد  هب  ار  روما  نیا  طابنتسا و  رصع  رهظ و  زامن  تقو  نوماریپ  (ص ) ادخ لوسر  لمع  زا  ار  یلظ  لکش  ( 6) یناجزوب ءافولاوبا 
دشاب . راهنلافصن  طخ  رب  دیاب  دجسم -  راوید  ینعی  صخاش -  بصن  - 1

دشاب . لدتعم  ناسنا  کی  تماق  يهزادنا  هب  دیاب  راوید  عافترا  - 2
دشاب . هدیسر  زورمین )  ) عافترا ياهتنا  هب  دیشروخ  هک  تسا  یتقو  لمع  يارجا  - 3

ناطرسلاسأر .) ینعی   ) دشاب رهش  ضرع  يهزادنا  هب  باتفآ  لیم  هک  دریگیم  رارق  يزور  باسح  أدبم  - 4
تدم فصن  صخاش  تماق  سپ  دشاب . ربارب  صخاش  اب  صخاش  هیاس  هک  دش  دـهاوخ  رـسیم  یتقو  رد  نآ  و  عافترا : تیاهن  يزاس  مین  - 5

دراد . دوجو  طابترا  نآ  يهیواز  هیاس و  نایم  هجیتن  رد  تسا ، بورغ  رهظ و  نیب 
طابترا : نایب 
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هب و  دیآیم -  دیدپ  هیاس  درذگب  راهنلافصن  زا  هک  یتقو  سپ  ج )  ) عافترا تیاهن  رد  دیشروخ  و  راوید )  ) صخاش ب ، فلا ، مینک  ضرف 
د، طخ ب ، صخاش ، يهیاـس  دـسرب  يهطقن ه  هب  ینعی  هجرد  هب 45  یتقو  دوشیم ، دایز  جـیردت  هب  باتفآ -  عافترا  ندـش  مک  يهطـساو 
هک تسا  ب ، لظ ا ، ای  هیاس و  د ، طخ ب ، د ، ب ، ثلثم ا ، رد  سپ  عاعـش )  ) هریاد رطق  فصن  يواسم  ینعی  دوب  دهاوخ  صخاش  اب  يواسم 

دنمان  تناژنات  ار  نآ  هزورما  دنیوگ و  لظ »  » نآ هب  ناناملسم  هتشاذگ ، سامم »  » ار نآ  مان  رصع  لها 

کی ره  و  يهیواز د ، ربارب  يهیواز ا  سپ  تسا  د  طخ ب ، اب  ربارب  هریاد و  عاعـش  ب ، طخ ا ، تسا و  همئاق  يهیواز ب ، هدش  دای  ثلثم  رد 
تسا . همئاق  ود  ربارب  حطسم  ثلثم  يهیواز  هس  اریز  دشابیم ، همئاق  يهیواز  فصن  ربارب  اهنآ  زا 

عاعـش تقیقح  رد  راوید  تماـق  سپ  تسا  هجرد  اـب 45  ربارب  هک  ناـمک ج ه ، ینعی  دـنکیم  نییعت  نآ  لـباقم  سوق  ار  هیواز د ، يهزادـنا 
ءافولاوبا زا  يوریپ  هب  هزورما  هدرک و  میسقت  مسق  تصـش  هب  ار  نآ  یخرب  هک  نانچ  درک ، میـسقت  مدق  تفه  هب  (ص ) ربمایپ هک  تسا  هریاد 

تناژنات سونیس و  ياهلودج  (ص ) ادخ لوسر  لمع  زا  ماهلا  اب  دنتـسناوت  ناگرزب  رگید  ءافولاوبا و  ور  نیا  زا  دننکیم ، ضرف  کی  ربارب 
( 7 . ) دننک میظنت  ار 

ییاهب : خیش  یسدنهم 
ياتـسار رد  ار  (ع ) ناـنمؤمریما سدـقم  نحـص  یبرغ  یقرـش و  ياـهراوید  (ص ) مالـسا مرکم  لوسر  لـمع  زا  ماـهلا  اـب  هر ) ) ییاـهب خـیش 

دیـشروخ و لاوز  یعرـش ، رهظ  دیآ  دیدپ  یبرغ  راوید  زا  دوبان و  یقرـش  راوید  زا  هیاس  هاگ  ره  ورنیا  زا  تسا ، هتخاس  اوتـسا  راهنلافصن 
( 8 . ) ددرگیم راهنلافصن  يهریاد  زا  نآ  زواجت 

تروص یلامش ، يهرکمین  رد  یبطق  يهراتس  بالرطسا ، يدیـشروخ ، ياهتعاس  تعاس ، امنبطق ، قیرط  زا  راهنلافصن  لیـصحت  متفه :
یس ۀلبقلاو  تقولا  ۀفرعم  باتک  رد  هلظ -  دم  ام -  راوگرزب  داتسا  هک  تسا  دایز  يردق  هب  یبونج و ... يهرکمین  رد  یبونج  بیلـص  یکلف 

. دناهدروآ شراگن  هب  ار  اهنآ  زا  قیرط  تسیب  یبایهلبق  رد  مولع  دربراک  باتک  رد  یئایحا  بانج  و  قیرط ،

: رصع رهظ و  زامن  تقو 

هب و  رازگزامن -  لاح  بسح  هب  رهظ  يهژیو  تقو  لوا  زا  رهظ  ءادا  يهزادنا  هب  (. 9) تسا برغم  ات  یعرش  رهظ  زا  رصع  رهظ و  زامن  تقو 
دنکرتشم . مه  اب  تقو  هیقب  رد  و  تسا ، رصع  صوصخم  تقو ، رخآ  زا  رادقم  نیمه 

لیلد :
ءارسا 78 ) « ) ِْلیَّللا ِقَسَغ  َیلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َةَالَّصلا  ِِمقَأ   » نآرق تایآ  زا  - 1

راداپب . بش  لوا  ات  راهنلافصن ) يهریاد   ) نامسآ طسو  زا  باتفآ  لاوز  ماگنه  ار  زامن 
کی مدق  راهچ  مدق و  ود  مدق ، ود  مدق و  کی  رادقم  هب  هیاس  ندیسر  هب  ریبعت  رـصع ، رهظ و  تقو  دیدحت  اهنآ  زا  یخرب  رد  تایاور : - 2

یلو مدـق ، ود  ای  عارذ  کی  ای  دـشاب  مدـق  کی  يهزادـنا  هب  هیاس  هک  تسا  یتقو  رهظ  تقو  لوا  ینعی  دروخیم ، مشچ  هب  عارذ  ود  عارذ و 
زامن زا  لبق  رصع  رهظ و  يهلفان  اریز  تسا ، هدرک  نایب  ار  یضراع  تقو  هکلب  تسین ، یلصا  تقو  يایوگ  ریبعت ، نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

ره و  دوش ، هدناوخ  رهظ  زامن  كرت و  هلفان  دیاب  دور  شیپ  رهظ  زا  دعب  عارذ  کی  رادقم  هب  هیاس  هاگ  ره  اذل  دوشیم  هدناوخ  رـصع  رهظ و 
نع : » میناوخیم هرارز  يهحیحـص  رد  هک  نانچ  ددرگ  رازگرب  رـصع  زامن  كرت و  رـصع  يهلفان  تسا  مزال  ددرگ  عارذ  ود  رادقم  هب  هاگ 

لاوز نم  مادـقا  ۀـعبرا  كاذـف  رهظلا  تقو  نم  ناعارذ  رـصعلا  تقو  سمـشلا و  لاوز  نم  عارذ  لاقف  رهظلا  تقو  نع  هتلأـس  (ع ) رفعج یبا 
رصعلا یلص  ناعارذ  هنم  یضم  اذا  رهظلا و  یّلص  عارذ  هنم  یـضم  اذا  ناک  ۀماق و  ناک  (ص ) هللا لوسر  دجـسم  طئاح  نا  لاق  مث  سمـشلا ،
یـضمی نا  یلا  سمـشلا  لاوز  نم  لفتنت  نا  کل  ۀـلفانلا  ناکمل  لاق  کلذ ؟ لعج  مل  تلق : ناعرذـلا ؟ عارذـلا و  لعج  مل  يردـتأ  لاق : مث 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1376 

http://www.ghaemiyeh.com


تکرت و  رـصعلا ) ینعی   ) ۀضیرفلاب تأدب  نیعارذ  کئیف  غلب  اذا  ۀـلفانلا و  تکرت  ۀـضیرفلاب و  تأدـب  لاوزلا  نم  ًاعارذ  کئیف  غلب  اذاف  عارذ 
هتفرگ رظن  رد  تلیـضف  تقو  نایاپ  هک  مدق  ود  مدق و  کی  ینعی  مدق  ود  مدـق و  کی  هب  تقو  دـیدحت  رد  نخـس  تسا  نینچمه  و  ۀـلفانلا »

. تسا هدش 
تسا هتشاد  نایب  رصع  تقو  يارب  ار  صخاش  تماق  ربارب  ود  صخاش و  تماق  يهیاس  يهزادنا  هب  ار  رهظ  تقو  تایاور  زا  رگید  یخرب  رد 

ار تقو  رخآ  تماق و  کی  هیاس  يهزادنا  هب  ار  رـصع  تقو  لوا  تایاور  ياهراپ  هک  نانچ  تسا . اهنآ  تلیـضف  تاقوا  يایوگ  زین  نیا  هک 
( 10 . ) تسا هدرواین  نایم  هب  ناتسمز  ناتسبات و  راهب ، زا  ینخس  هتسناد و  تماق  ود  يهزادنا  هب 

تماق : يانعم 
ضراعت و تایاور ، نیب  سپ  دراد  دوجو  ریگمـشچ  فالتخا  تماق  عارذ و  مدق ، هیاس  نیب  هک  دوشیم  وربور  شـسرپ  نیا  اب  یهاگ  ناسنا 
دنلب و اهصخاش  یهاتوک  يدنلب و  هب  هیاس  یهگناو  دشابیم ، تقو  رایعم  كالم و  کیمادک  تفگ  ناوتیمن  دوشیم و  هدهاشم  ضقانت 

دشابیم . توافتم  زین  لوصف  فالتخا  هب  هک  نانچ  ددرگیم ، هاتوک 
هب لومرف  هطباض و  کی  نآ  زا  ناوتیم  هک  دومرف  یمـالک  يو  خـساپ  رد  ماـما  درک ، (ع ) رقاـب ماـما  زا  ار  یـشسرپ  نینچ  یفعج  لیعامـسا 

: تلق لاق  رصعلا  یلـص  نیعارذ  ناک  اذا  رهظلا و  یلـص  اعارذ  رادجلا  یئف  ناک  اذا  (ص ) هللا لوسر  ناک  : » دومرف (ع ) رقاب ماما  دروآ . تسد 
لوسر دجـسم  راوید  دومرف  ( 11 «) ۀماق ذئموی  (ص ) هللا لوسر  دجـسم  رادج  ناک  لاقف  لیوط  اهـضعب  ریـصق و  اهـضعب  فلتخی  رادـجلا  نا 

تسا . هدوب  تماق  کی  زور  نآ  رد  (ص ) ادخ
هاتوک و هچ  صخاش  يهیاس  نازیم  سپ  تسا ، مدق  تفه  فراعتم  ناسنا  تماق  اریز  تسا ، تماق  متفه  کی  مدق  کی  زا  دوصقم  نیاربانب 

يهیاس هک  تسا  یتقو  ات  ددرگیم  دوبان  اهنآ  صخاش  يهیاـس  رهظ  ماـگنه  هک  ییاهرهـش  رد  رهظ  زاـمن  تلیـضف  تسا و  یکی  دـنلب  هچ 
قافآ و رد  اما  دـسرب و  متفه ) ود ،  ) مدـق ود  يهزادـنا  هب  هک  تسا  یتقو  ات  رـصع  تلیـضف  و  متفه ) ، کی  ) مدـق کی  يهزادـنا  هب  صخاش 

نیع رد  تسا و  یبونج  یلامـش و  یلک  لیم  زا  شیب  اهنآ  ضرع  ینعی  دـشابیم ، هیاس  ياراد  اهنآ  صخاش  رهظ ، ماـگنه  هک  ییاـهرهش 
صخاش يهیاس  رهظ  ماگنه  اسب  هچ  دریگ  رارق  لمع  كالم  دـناوتیمن  صخاش  يهیاس  لصا  اـجنیا  رد  دـشابیم ،  66 5 ° زا رتمک  لاح 
یلامـش يهرکمین  رد  تفگ  ناوتیم  هکلب  تفرگ ، هرهب  هیاس  متفه ) ود ،  ) و متفه ) کی ،  ) زا ناوتیمن  سپ  دـشاب  صخاش  دوخ  زا  رتدـنلب 

أدبم قرـشم  بناج  هب  هیاس » سأر   » شیارگ ینعی  دیارگ ، قرـشم  تمـس  هب  متفه ) ود ،  ) ای و  متفه ) کی ،  ) يهزادـنا هب  هیاس » سأر   » دـیاب
دریگیم . رارق  باسح 

رصع : رهظ و  تلیضف  تقو 
ات رـصع  زامن  يارب  صخاش و  يهزادـنا  هب  هیاس  ندیـسر  ات  تسا  لاوز  زا  رهظ  زامن  تلیـضف  تقو  أدـبم  هک  تسا  نآ  ءاهقف  نایم  روهـشم 

فقـس اب  هک  نآ  زا  شیپ  (ص ) مالـسا یمارگ  لوسر  دجـسم  راوید  میدش  روآدای  ثیدح  رد  هک  نانچ  صخاش ، ربارب  ود  هب  نآ  ندیـسر 
دیـسریم عارذ  ود  هب  نوچ  دناوخیم و  رهظ  زامن  (ص ) ادخ لوسر  دیـسریم  عارذ  کی  هب  هیاس  یتقو  دوب ، تماق  کی  يهزادنا  هب  ددرگ 

تقولا رخآ  وه  ۀماق و  لظلا  ریـصی  نا  یلا   » دراد همادا  رهظ  زامن  تقو  میناوخیم  زین  هفیلخ  نب  دیزی  تیاور  رد  و  دراذـگیم ، رـصع  زامن 
نیا دوش  وا  تماق  يهزادنا  هب  ناسنا  يهیاس  ات  نیتماق » لظلا  ریصی  یتح  رـصعلا  تقو  یف  لزت  ملف  رـصعلا ، تقو  لخد  ۀماق  لظلا  راص  اذاف 

دوش . تماق  ود  يهزادنا  هب  هیاس  ات  دراد  همادا  نانچمه  رصع  تقو  تسا ) هدیسر  ارف  رصع  تقو   ) تسا رهظ  تقو  رخآ  رادقم ،
بهو نب  هیواعم  هقثوم  رد  (ع ) قداـص ماـما  تسا ، هدـش  نییعت  لـیئربج  يهلیـسو  هب  نآ  میظنت  هدـش و  داـی  ياـهتقو  تسا ، رکذ  ناـیاش 
هرماف ۀماق  لظلا  داز  نیح  هاتا  مث  رهظلا ، یلصف  هرماف  سمـشلا  تلاز  نیح  هاتاف  ةالـصلا  تیقاومب  (ص ) هللا لوسر  لیئربج  یتا  : » دیامرفیم

ام لاق  مث  رصعلا  یلصف  هرماف  ناتماق  لظلا  یف  داز  نیح  هاتا  مث  رهظلا ، یلصف  هرماف  ۀماق  لظلا  یف  داز  نیح  دغلا  نم  هاتا  مث  رـصعلا  یلـصف 
( 12 «) تقو امهنیب 
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نازیم نیمه  تسا . رصع  يهضیرف  ماگنه  تماق  ود  ات  تماق  کی  زا  و  رهظ ، زامن  تقو  تماق  کی  رادقم  هب  هیاس  ندیسر  ات  رهظ  نیب  سپ 
رد ًالثم   ) قرـشم بناج  هب  شیارگ  لیم و  دوشیمن و  دوبان  اهنآ  صخاش  ناهاگرهظ  يهیاس  هک  تسا  یقاـفآریاس  رد  ندـش  هداـیپ  لـباق 

دراد . بروم  روط  هب  یلامش ) يهرکمین 
رصع : رهظ و  تقو  نایاپ 

یبلح تیاور  نآ  لیلد  تسا ، هدـش  اضق  رهظ  زامن  تسا و  رـصع  يهژیو  رـصع  زامن  ماجنا  رادـقم  هب  دـشاب  کیدزن  نایاپ  هب  تقو  هاگ  ره 
فاخی تقو ال  یف  ناک  نا  : » دومرف دوشیم  رکذـتم  بورغ  ماگنه  هدرک و  شومارف  ار  رـصع  رهظ و  زامن  يدرم  دـسرپیم ، ماـما  زا  تسا 

نکل اعیمج و  هاتتاف  دق  نوکیف  هتوفتف  اهرخوی  رـصعلاب و ال  أدبیلف  هتوفت  نا  فاخ  وه  نا  و  رـصعلا ، لصی  مث  رهظلا ، لصیلف  امهادحا  توف 
توف ود  ره  دسرتیمن  هک  هتفرگ  رارق  یتیعقوم  رد  رگا  ینعی  اهرثا » یلع  کلذ  دعب  یلوالا  لصی  مث  اهتقو  نم  یقب  دق  امیف  رـصعلا  یلـصی 

دوش توف  ات  دزادنیب  ریخأت  دـناوخب  ار  رـصع  تسخن  دـیاب  دـسرتیم ، توف  زا  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  رـصع  سپـس  رهظ و  لوا  دـیاب  دـنوش 
ار . رهظ  نآ  یپ  رد  دراذگب و  ار  رصع  دیاب  هدنام  تقو  رد  نیاربانب  دناهدش ، توف  ود  ره  تروص  نیا  رد  هکارچ 

رهظلا و تقو  لخد  دقف  سمـشلا  تلاز  اذا  لاقف  رـصعلا  رهظلا و  تقو  نع  (ع ) هللادبعابا تلأس  : » دیوگ يرگید  ثیدح  رد  هرارز  نب  دیبع 
(ع) قداص ماـما  زا  ( 13 «) سمـشلا بیغت  یتح  اعیمج  اـمهنم  تقو  یف  تنا  مث  هذـه  لـبق  رهظلا ) ینعی   ) هذـه نوکی  نا  ـالا  ًاـعیمج  رـصعلا 
زج تسا  هدـش  لخاد  ود  ره  رـصع  رهظ و  تقو  درذـگب  نامـسآ  طسو  زا  باتفآ  یتقو  دومرف : مدرک ، لاؤس  رـصع  رهظ و  تقو  يهرابرد 

. دوش ناهنپ  دیشروخ  هک  نیا  ات  یهد  ماجنا  ار  ود  ره  يراد  تصرف  سپس  دشابیم  رصع  زا  لبق  رهظ  زامن  هکنیا 

: ءاشع برغم و  زامن  تقو 

رخآ زا  تسا و  برغم  يهژیو  تقو  برغم  زامن  ماـجنا  يهزادـنا  هب  تقو  لوا  زا  بش ، همین  اـت  تسا  بورغ  زا  ءاـشع  برغم و  زاـمن  تقو 
( 14 . ) تسا ءاشع  صوصخم  تقو  ءاشع  زامن  ءادا  رادقم  هب  تقو 

اذا و  رصعلا ، رهظلا و  ناتقولا  لخد  سمـشلا  تلاز  اذا  : » دومرف ناشیا  تسا  هدرک  لقن  (ع ) رقاب دمحم  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  هرارز  لیلد :
هاگ نآ  هدیسر و  ارف  رصع  رهظ و  زامن  تقو  دسرب  لاوز  طخ  هب  باتفآ  یتقو  ( 15 «) ةرخالا ءاشعلا  برغملا و  ناتقولا  لخد  سمشلا  تباغ 
دقف سمـشلا  تبرغ  اذا  : » دومرف هرارز  نب  دـیبع  هب  (ع ) قداص ماما  هک  نانچ  تسا . هدـش  لخاد  ءاشع  برغم و  زامن  تقو  دوش  بیاـغ  هک 

هک نیا  زج  تسا  هدش  لخاد  ءاشع  برغم و  تقو  دنک  بورغ  دیشروخ  نوچ  هذه » لبق  هذه  نا  الا  لیللا  فصن  یلا  نیتالصلا  تقو  لخد 
( 16 . ) تسا ءاشع  زا  لبق  برغم 

برغم :
، دـناهدناوخ هیموهفم » ههبـش   » عون زا  ار  نآ  هقف  لوـصا  رد  دـنراد و  رظن  فـالتخا  برغم  موـهفم  اـنعم و  رد  لوـصا  هقف و  نف  نادنمـشناد 

تـسد هب  زین  تایاور  زا  دـننآرب و  ناهوژپهژاو  هک  نانچ  یبرغ  قفا  رد  دیـشروخ  ندـش  ناـهنپ  زا  تسا  تراـبع  برغم  دـندقتعم  یهورگ 
تسا . فورعم  روهشم و  هعیش  تنس و  لها  نایم  لوق  نیا  دیآیم 

هتفرگ رظن  رد  يدویق  طورـش و  بورغ  يارب  ثیداحا  زا  یخرب  رد  هک  دنرواب  نیا  رب  تایاور » ناگژاو   » زا يریگهرهب  اب  زین  يرگید  هورگ 
نخس رگید  هب  تسا و  هیقرشم » يهرمح   » سأرلاتمس زا  قرشم  یخرـس  نتفر  اهنآ  يهلمج  زا  دور و  راک  هب  نآ  يانعم  رد  دیاب  هک  هدش 

ور نیا  زا  دیقم ) رب  قلطم  لمح   ) دنراد طرـش  دیق و  هک  دندرگ  لمح  یتادیقم  رب  دـیاب  درادـن  دوجو  طرـش  دـیق و  اهنآ  رد  هک  یتاقلطم 
لوا زا  رهشا )  ) رتروهشم لوق  نیا  هیقرـشم » يهرمح   » نتفر يهفاضا  هب  برغ  قفا  رد  دیـشروخ  ندش  دیدپان  زا  تسا  ترابع  برغم  موهفم 

(17 «) سأرلاتمس نع  ۀیقرشملا  ةرمحلا  باهذب  برغملا  فرعی   » میناوخیم یقثولاةورع  رد  ساسا  نیا  رب  تسا  یلمع  طایتحا  اب  قفاوم  و 
ار نآ  ياج  یکیرات  و  ددـنبیمرب -  تخر  قرـشم  قفا  زا  جـیردت  هب  نآ  يهعـشا  برغ  قفا  رد  باتفآ  ندـش  دـیدپان  اـب  رهـشا : لوق  لـیلد 
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رد هک  يرگید  یخرـس  هرمح و  هب  دـنک و  روبع  برغ  قفا  بناج  هب  ناـسنا  رـس  تمـس  زا  دیـشروخ  رون  یخرـس  هک  یتقو  اـت  دریگیم - 
ددرگ . لصتم  دیآیم  دیدپ  برغم  يهیحان 

نانچ دوشیم  هدوزفا  نآ  تدم  رب  اهرهـش  ضرع  ندش  دایز  اب  تسا و  هقیقد  ات 12  نیب 10  ییاوتسا  قافآ  رد  هیقرشم  يهرمح  روبع  نامز 
زا نیدرورف  لیاوا  زا  هک  انعم  نیدب  دوب  دهاوخ  هقیقد  ات 22  نیب 18  طایتحا  هجرد  مین  اب  هک  هدش  دیدحت  هجرد  ات 5  نیب 4  مق  قفا  رد  هک 
هب ور  جیردت  هب  سپـس  دـسریم  قیاقد  نیرتشیب  هب  ناطرـسلاسأر )  ) هام هس  تشذـگ  اب  دـباییم و  شیازفا  هقیقد  بناـج 22  هب  هقیقد   18

تسا و یبرجت  برغم  ات  بورغ  نایم  نامز  تدـم  نیاربانب  درادـن . سوسحم  رییغت  زین  لاس  لوصف  يهیقب  رد  زییاپ و  ات  دراذـگیم  شهاک 
يرتـشیب تدـم  سأرلاتمـس  زا  هرمح  روـبع  ددرگ  رتداـیز  قاـفآ  ضرع  هزادـنا  ره  ور  نیا  زا  ددرگیم  تواـفتم  اـهضرع  فـالتخا  هـب 

دبلطیم .
(ع) ماـما تسا . (ع ) قداـص ماـما  زا  ریمع  یبا  نبا  تیاور  اـهنآ  يهلمج  زا  هک  دراد  دوجو  لوق  نیا  يارب  یناوارف  تاـیاور  رگید  يوس  زا 

الاـب قرـشم  زا  هک  يوـش  ياهرمح  ياـیوج  یتسیاـب و  هلبق  يوربور  هک  تسا  نآ  هزور  راـطفا  بوـجو  باـتفآ و  بورغ  تقو  دـیامرفیم :
تسا . هدرک  بورغ  دیشروخ  دوشیم و  بجاو  راطفا  تشذگ  برغم  بناج  هب  رس  يالاب  زا  هرمح  هک  هاگ  نآ  دیآیم 

ۀمق تزاج  اذاف  قرـشملا  نم  عفترت  یتلا  ةرمحلا  دـقفتت  هلبقلا و  ءاذـحب  موقت  نا  مایـصلا  نم  راطفالا  بوجو  صرقلا و  طوقـس  تقو  لاق : »
ماما  ) حلاص دبع  هب  دنکیم  لقن  قثوم  دنـس  هب  حاضو  نب  هللادبع  نینچمه  صرقلا » طقـس  راطفالا و  بجو  دقف  برغملا  ۀـیحان  یلا  سأرلا 

هوک قوف  یخرس  ددرگیم ، ناهنپ  ام  زا  دیشروخ  دوشیم ، دایز  نآ  عافترا  هدروآ و  ور  بش  هتفر ، ورف  دیـشروخ  صرق  متـشون : موصعم )
قوف هک  ياهرمح  ات  مشاب  رظتنم  ای  منک  راطفا  مشاب  هزور  رگا  مراذـگب و  زامن  ماگنه  نیا  رد  ایآ  دـنیوگیم ، ناذا  اـهنذؤم  دـیآیم ، ـالاب 

رما رد  دورب و  نیب  زا  هرمح  ات  ینامب  رظتنم  هک  تسا  نآ  وت  شـسرپ  يهرابرد  نم  يأر  تشاـگن : خـساپ  رد  ماـما  دورب ؟ نیب  زا  تسا  هوک 
قوف عفتری  سمـشلا و  انع  رتتـست  اعافترا و  لیللا  دیزی  مث  لیللا ، لبقی  صرقلا و  يراوتی  حلاصلا ، دبعلا  یلا  تبتک  لاق :  » نک طایتحا  تنید 

یلا بتکف  لبجلا  قوف  یتلا  ةرمحلا  بهذت  یتح  رظتنا  وا  امئاص ؟ تنک  نا  رطفا  ذـئنیح و  یلـصافأ  نونذؤملا  اندـنع  نذؤی  و  ةرمح ، لبجلا 
نب یلع  یلجع ، هیواعم  نب  دیرب  زا  یتایاور  هدش  دای  تایاور  رب  نوزفا  کنیدل » ۀطئاحلاب  ذخأت  ةرمحلا و  بهذـت  یتح  رظتنت  نا  کل  يرا 

( 18 . ) دراد دوجو  زین  يرگید  رامش  دمحم و  نب  رکب  هحیحص  و  میشا ، دمحا 
يهحیحص تایاور  ار  نانآ  لیلد  برغ ، قفا  رد  دیـشروخ  ندش  ناهنپ  زا  تسا  ترابع  برغم  دندقتعم  ءاهقف  روهـشم  روهـشم : يوق  لیلد 

تشذگ . دهاوخ  رظن  زا  ًالامجا  اهنآ  زا  یخرب  هک  هداد  لیکشت  یناوارف 
( 19 «) اهصرق باغف  سمشلا  تبرغ  اذا  برغملا  تقو  لوقی  هتعمس  لاق  (ع ) هللادبع یبا  نع  نانس  نب  هللادبع  يهحیحص  - 1

( 20 « ) اهصرق باغ  اذا  برغملا  تقو  (ع ) رفعجوبا لاق  هرارز ، يهحیحص  - 2
برغملا و ناتقولا  لخد  سمشلا  تباغ  اذا  رـصعلاو و  رهظلا  ناتقولا ، لخد  سمـشلا  تلاز  اذا  لاق  (ع ) رفعجیبا نع  هرارز  يهحیحـص  - 3

( 21 «) ةرخالا ءاشعلا 
(22 «) اهبجاح بیغت  ثیح  سمشلا  بیغت  نیح  برغملا  یلـصی  (ص ) هللا لوسر  ناک  لاق  (ع ) هللادبعیبا نع  لضف  نب  لیعامـسا  هقثوم  - 4

مه دیشروخ  يوربا  هک  یتقو  یتح  ینعی  تشگیم ، ناهنپ  دیشروخ  هک  دروآیم  اج  هب  یماگنه  ار  برغم  زامن  (ص ) مالـسا مرکم  لوسر 
دشیم . بیاغ 

ءاشع : برغم و  زامن  تلیضف  تقو 
، بش ثلث  ات  تسا  قفـش  يدوبان  زا  ءاشع  تلیـضف  تقو  و  هّیبرغم -  يهرمح  ینعی  قفـش -  نتفر  ات  تسا  برغم  زا  برغم ، تلیـضف  تقو 

یلا برغملا  نم  برغملا  ۀلیـضف  تقو   » بش همین  اـت  تسا  نآ  زا  دـعب  يرگید  و  قفـش ، نتفر  زا  لـبق  یکی  دراد  تقو  ود  ءاـشع  نیارباـنب 
دعب قفشلا و  باهذ  لبق  ءازجا ، اتقو  اهل  نوکیف  لیللا  ثلث  یلا  قفـشلا  باهذ  نم  ءاشعلا  ۀلیـضف  تقو  ۀیبرغملا و  ةرمحلا  يا  قفـشلا  باهذ 
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( 23 «) فصنلا یلا  ثلثلا 
قفش : يهژاو 

يهرمح زا  ریغ  قفـش  دندقتعم  یخرب  هتـسناد و  یکی  ار  ود  ره  یخرب  تسا ؟ هیبرغم » هرمح ي   » نامه قفـش  ایآ  هک  نیا  رد  تسا  فالتخا 
ات بورغ  زا  هک  یخرـس  نامه  زا  تسا  ترابع  قفـش  تسا : هتفگ  يوحن  لیلخ  برعلا ، ناـسل  رد  روظنم  نبا  يهتـشون  هب  اـنب  تسا . هیبرغم 

یلو دوریم  نیب  زا  هرمح  اوه  ندـش  کیرات  اـب  اریز  يدیفـس ، زا  تسا  تراـبع  قفـش  دـناهتفگ : ءاـهقف  زا  یخرب  دراد . همادا  ءاـشع  تقو 
خرـس سابل  يهرابرد  ار  قفـش  هک  مدینـش  برع  یخرب  زا  تسا : هتفگ  ءارف  دراد . دادـتما  ءاشع  زامن  نامز  ات  دوب و  دـهاوخ  یقاب  يدـیفس 

رب مه  دوشیم و  قالطا  برغم  زا  دعب  یخرس  رب  مه  تسا  دادضا  زا  قفش  يهژاو  تسا : هتفگ  ورمعوبا  هرمح ،) = قفـش  ) درکیم لامعتـسا 
(24 . ) دوشیم هدید  زونه  یخرس  زا  دعب  هک  يدیفس  نآ 

تباث هبرجت  هب  هچرگ  دـناهدرواین  شراگن  هب  ياهیـشاح  هورع  بحاص  مالک  رب  ور  نیا  زا  تسا ؛ هیقرـشم  يهرمح  نامه  قفـش  اهقف  رظن  زا 
تشاد . میهاوخ  هراشا  نادب  هتشون  نیا  رد  ام  تسا و  قرف  اهنآ  نیب  هک  تسا  هدش 

تایاور زا  یخرب  یفرط  زا  اریز  تسا ، رابخا  نیب  عمج  ياضتقم  نادنمـشناد و  نیب  روهـشم  دـش  هتـشاگن  هلأـسم  ردـص  رد  هچنآ  يور  رهب 
طوقس برغملا ) يا   ) اهتوف تقو  و  : » میناوخیم لیـضف  هرارز و  يهحیحـص  رد  هلمج  زا  تسا  هتـسناد  قفـش  طوقـس  ار  برغم  توف  تقو 

(26 «) لیللا فصن  یلا  نیتالـصلا  تقو  لخد  دقف   » دنیـشنورف دیـشروخ  هک  یماگنه  دـنراد  تلالد  یتایاور  رگید  فرط  زا  و  ( 25 «) قفشلا
لاق (ع ) هللادبع یبا  نع   » تسا لضفا  اهنآ  لوا  دراد و  تقو  ود  زامن  ره  تسا  هدمآ  نانس  نب  هللادبع  يهحیحـص  رد  هک  نیا  بلطم  دهاش 
تقو تقو ، لوا  رد  برغم  زامن  ماجنا  زا  دـعب  نیاربانب  ( 27 «) امهلضفا نیتقولا  لوا  وا  هلـضفا  تقولا  لوا  ناتقو و  ةالـص  لکل  لوقی  هتعمس 

(ص) هللا لوسر  یّلـص  (ع ) هللادـبع یبا  نع  : » دـیوگیم قثوم  دنـس  هب  هرارز  دراد . دادـتما  بش  همین  اـت  ناـنچمه  دـسریم و  ارف  كرتـشم 
( 28 «) هتما یلع  عستیل  کلذ  لعف  امنا  ۀعامج و  یف  ۀلع  ریغ  نم  قفشلا  لبق  هرخالا  ءاشعلاو  برغملا  سانلاب 

زج دـهد ، شرتسگ  ار  تقو  شیوخ  تما  يارب  هک  نیا  ات  دراذـگ  تعامج  هب  قفـش  نایاپ  زا  لبق  ار  ءاشع  برغم و  زامن  (ص ) مرکا ربمایپ 
(29 «) لیللا ثلث  یلا  ةرخالا  ءاشعلا  تقو  نا   » رامع نب  هیواعم  يهحیحـص  لیلد  هب  تسا  هدـش  دادـملق  بش  ثلث  ات  ءاـشع  تلیـضف  هک  نیا 

ربمایپ تمدـخ  زامن  تاقوا  مالعا  تهج  (ع ) لیئربج دومرف : ناشیا  هک  دـنکیم  لقن  (ع ) قداص ماـما  زا  قثوم  ثیدـح  رد  یبراـحم  حـیرذ 
یلـص و  لاقف ...  دـغلا  نم  هاتا  مث  قفـشلا  باغ  اذا  همتعلا  لص  صرقلا و  طقـس  اذا  برغملا  لـص  تفگ : لوا  زور  رد  دیـسر و  (ص ) مرکا
طوقس ماگنه  برغم  تقو  زاغآ  ( 30 «) تقو نیتقولا  نیذه  نیب  لاق  مث  لیللا  ثلث  بهذ  نیح  همتعلا  یلـص  قفـشلا و  طوقـس  لبق  برغملا 

ار ءاشع  قفـش و  طوقـس  زا  لبق  ار  برغم  درک و  نینچ  (ص ) ربمایپ ددرگ ، دـیدپان  قفـش  هک  راذـگب  یتقو  ار  ءاـشع  زاـمن  تسا و  باـتفآ 
ات تفگ  مود  زور  رد  و  قفـش ) ندش  دـیدپان  صرق و  طوقـس   ) تقو ود  نیا  نایم  تفگ  لیئربج  سپـس  داد ، ماجنا  بش  ثلث  نتفر  ماگنه 

تسا . ءاشع  تقو  ود  نیا  نایم  بش و  ثلث  نتفر 
بیاغ قفـش  یتقو  تشگیم  ناهنپ  دیـشروخ  هک  دناوخیم  ار  برغم  زامن  یماگنه  (ص ) ربمایپ دومرف : (ع ) رقاب دمحم  ماما  هرارز ، لقن  هب 

( 31 . ) تسا قفش  نتفر  برغم  تقو  رخآ  دوشیم و  لخاد  ءاشع  تقو  دومرف  دشیم 
تسا . بش  ثلث  ات  قفش  نتفر  زا  سپ  ءاشع  تلیضف  تقو  نیاربانب 

ءاشع : تقو  ياهتنا 
« ِْلیَّللا ِقَسَغ  َیلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُدـِل  َةَالَّصلا  ِِمقَأ  : » هیآ یکی  نآ  لیلد  دراد . دادـتما  بش  همین  ات  ءاـشع  برغم و  زاـمن  هک  تسا  نآ  روهـشم 

تعاس نیا  رد  نوچ  دوشیم  عقاو  بش  فصن  رد  هک  تسا  یکیرات  تدش  يانعم  هب  لیللا  قسغ  هدـش  هتفگ  نآ  ریـسفت  رد  هک  ارچ  تسا .
. تسا ءاـشع  صوـصخم  تقو ، رخآ  زا  ءاـشع  زاـمن  رادـقم  هب  هک  نیا  زج  تسا ، هدیـسر  راـهنلافصن  يهریاد  هب  نـیمز  ریز  رد  دیـشروخ 

تبرغ اذا  دوـمرف : يو  تشاد  هراـشا  (ع ) قداـص ماـما  زا  هرارز  نب  دـیبع  تیاور  هب  ناوـتیم  اـهنآ  يهلمج  زا  هک  تسا  یناوارف  ثیداـحا 
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(32 . ) هذه لبق  برغملا ) ینعی   ) هذه نا  الا  لیللا  فصن  یلا  نیتالصلا  تقو  لخد  دقف  سمشلا 

حبص زامن  تقو 

تسا . حبص  زامن  تقو  دیشروخ  عولط  ات  قداص  رجف  عولط  نیبام  یقثولا : ةورع  بحاص  يهتشون  هب 
حبصلا .» تقو  سمشلا  عولط  یلا  قداصلا  عولط  نیب  ام  «و 

حبص : زامن  تلیضف  تقو 
یلا رجفلا  عولط  نم  حبـصلا  ۀلیـضف  تقو  و   » قرـشم رد  هرمح  شیادـیپ  نامز  ات  قداـص  رجف  عولط  زا  تسا  تراـبع  حبـص  تلیـضف  تقو 

قرشملا .» یف  ةرمحلا  ثودح 
حبص : يهناشن 

نامسآ هب  يدومع  تسخن  يدیفس  دیآیم -  دیدپ  قفا  رد  هک  يدیفس  ندش  نهپ  يهطساو  هب  حبص  عولط  زا  تسا  ترابع  حبـص  تمالع 
یناتک يهچراپ  ناسب  دوشیم و  هدرتسگ  نهپ و  قفا  يهنحـص  رب  سپـس  دـنمان -  بذاک  حبـص  ار  نآ  هک  گرگ ) مد  دـننام   ) دوریم ـالاب 

هب ار  وـت  يرگنب  رتداـیز  نآ  هب  هچ  ره  هک  تسا  ياهنوـگ  هب  ناـشورخ و  دـنت و  قارع ) رد  تسا  يرهن   ) اروـس رهن  دـننامه  دیفـس و  یطبق 
هباشی يذلا  ءامـسلا  نم  دعاصتملا  قفالا  یف  ثداحلا  ضایبلا  ضارتعاب  رجفلا  عولط  فرعیو  ، » درک دهاوخ  قیدصت  شیوخ  ییابیز  ینوزف 

ارظن هتدز  اـملک  ثیحب  ءاروـس  رهنک  ءاـضیبلا و  ۀـیطبقلاک  هتروریـص  قفـالا و  یلع  هراـشتنا  بذاـکلا و  رجفلاـب  یمـسی  ناحرـسلا و  بـنذ 
هنسح » ةدایزب  کقدصا 

زا دـعب  ار  هرمح  شیادـیپ  اجنیا  رد  هتـسناد و  یکی  ار  هیبرغم  يهرمح  قفـش و  برغم  زامن  تلیـضف  تقو  رد  هورع  بحاـص  تسا  ینتفگ 
ماجنا زاـغآ و  رد  یلو  دنـشابیم  ناـسکی  قلف  قفـش و  تـالاح  اریز  دـنراد ؛ یفاـنت  مه  اـب  مـالک  ود  نیا  تسا  یهیدـب  تسا . هتـسناد  رجف 

ناسانشرتخا : نابز  زا  نخس  حیضوت  کنیا  دناسکاعتم و 
( 33) قفش حبص و 

بناج رد  باـتفآ  بورغ  زا  دـعب  هک  تسا  ییانـشور  نآ  قفـش  دوشیم . ادـیپ  باـتفآ  عولط  زا  شیپ  هک  تسا  ییانـشور  نآ  قلف )  ) حـبص
دنام . یقاب  برغم 

حبص  » ار نآ  تسا و  فعض  ياهتنا  هب  ینالوط و  ییانشور  حبص  شیادیپ  لوا  رد  هچ  لباقم  عضو ، هب  دناهباشم و  لکش ، هب  قفـش  حبص و 
یخرـس هب  نآ  زا  دعب  روبزم  ییانـشور  دنیوگیم . قداص » حبـص   » ار نآ  دوشیم و  نهپ  قفا  رب  ییانـشور  نآ  زا  دـعب  دـنیوگیم ، بذاک »

نیب زا  دـعب  دوشیم  رهاظ  یخرـس  قفا  رد  باتفآ  بورغ  زا  دـعب  ینعی  تسا  سکع  هب  قفـش  دـنک و  عولط  باتفآ  هک  یتقو  اـت  دـیارگیم 
ددرگیم بذاک ) حبص  نوچ   ) ینالوط کیراب  دیفس  طخ  کی  ماجنارس  ددرگیم و  نهپ  قفا  يهنحص  رد  يدیفـس  نآ  زا  سپ  دوریم و 

ددرگ . دوبان  یلک  هب  هک  هاگ  نآ  ات 
تعاس و 12 کی   )= هجرد هدـجیه  باتفآ  طاطحنا  قفـش ، ياـهتنا  بذاـک و  حبـص  يادـتبا  رد  هک  تسا  هدـش  مولعم  ناـحتما  هبرجت و  هب 

ًالثم یلامش  يهرکمین  رد  ناتسبات  لوا  ماگنه  دنشاب ، یبونج  ای  یلامـش و  يهجرد  ضرع 5 48  رد  هک  یقافآ  ور  نیا  زا  دـشابیم ؛ هقیقد )
لهچ و قافآ  نیا  ضرع  مامت  درذگیمن و  هجرد  هدجیه  زا  ضرع  نیا  رد  دیشروخ  طاطحنا  اریز  دوشیم  لصتم  حبص  لوا  هب  قفش  رخآ 
زا تسا  سوق  رادـقم  نیا  تسا و  رهاـظ  بطق  بناـج  رد  قـفا  زا  لدـعم  طاـطحنا  رادـقم  هک  تسا  هجرد  ( 41 5-23 5=18  ) مین کـی و 

نیا زا  تسا . هجرد  لامش 5 23  بناج  رد  ناتسبات ) لوا  ناطرسلاسأر -   ) بالقنا دعب  مینادیم  لامـش و  بطق  لدعم و  نایم  راهنلافصن 
رتدایز هجرد  زا 18  نآ  طاطحنا  دـسر  راهنلافصن  رب  باتفآ  نوچ  زور  نیا  ریغ  رد  تسا و  حبـص  تاجرد  هب  لـصتم  قفـش  تاـجرد  ور 

دش . دهاوخن  لصتم  قلف  هب  قفش  سپ  دوب  دهاوخ 
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قافآ نیا  سوق  مامت »  » اریز دمآ  دهاوخ  دیدپ  حبـص  هدیـسرن  تیاهن  هب  قفـش  دـشاب  هجرد  زا 5 48  شیب  اهنآ  ضرع  هک  یقاـفآ  رد  اـما 
هک یتـقو  رد  سپ  تسا  هجرد  زا 18  رتمک  لامش  يهطقن  زا  یناتـسبات  ناطرـسلاسأر )  ) بالقنا يهطقن  دعب  تسا و  هجرد  زا 5 41  رتمک 

دندرگیم . لخادتم  قفش  حبص و  ینعی  دوب  دهاوخ  قفش  بورغ  مامت  زا  شیپ  حبص  عولط  دشاب  ناتسبات  لوا  زور  رد  باتفآ 
قفـش و تدم  هک  میتسناد  نایب  نیا  اب  تفر  دـهاوخن  قفا  ریز  رگید  ددرگ  رتدایز  ینعی 5 66 و  یلک  لیم  مامت  يهزادـنا  هب  باتفآ  نوچ  و 
هب دیآیم  دیدپ  مه  بورغ  زا  لبق  دـعب و  نادادـماب ، ناهاگماش و  یخرـس  ساسا  نیا  رب  دـندرگیم  توافتم  قافآ  ضرع  فالتخا  هب  قلف 

هبرجت هقیقد  ات 40  نیب 35  هیبرغم  هیقرشم و  يهرمح  نامز  مق  سدقم  رهـش  رد  ًالثم  هیاپ  نیا  رب  دنوشیم  توافتم  اهرهـش  ضرع  فالتخا 
تسا . هدش 

تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  قلف  قفش و  تدم  مامت  زا  یمین  ًابیرقت  تدم  نیا 
قفش : حبص و  تاجرد 

هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  هدـیدرگ  هئارا  يددـعتم  ياهرظن  هدـمآ و  نایم  هب  ناوارف  قفـش  حبـص و  تاجرد  زا  نخس 
تشاد : میهاوخ 

دشابیم . هجرد  ات 19  نیب 17  بذاک  حبص  - 1
. دناهدروآ باسح  هب  هجرد  ار 15  قداص  حبص  اما  دناهتسناد . هجرد  ار 17  ناهاگماش  هجرد و  ار 19  ناهاگحبص  يدنجریب  ینوریب و  - 2

دشابیم . هجرد  رجف 20  اما  تسا  هجرد  قفش 16  بورغ  نامز  دناهتفگ : یخرب  - 3
باسح هب  هقیقد ) تعاس و 24  کی  ربارب   ) هجرد ار 21  كاسما »  » تقو یلو  دـننادیم ، هجرد  ار 17  قفش  هجرد و  ار 19  قلف  یضعب  - 4

دناهدروآ .
تدم دوش  رتکیدزن  اوتـسا ، طخ  هب  ردق  ره  باتفآ  اریز  دوشیم ، توافتم  اهضرع  فالتخا  هب  قلف  قفـش و  تدم  دـندقتعم  یهورگ  - 5

، رایعم نیاربانب  دوشیم ، رتدایز  روبزم  تدـم  ددرگ  رتکیدزن  بالقنا  يهطقن  ود  زا  یکی  هب  ددرگ و  رترود  هچ  ره  دوشیم و  رتمک  قفش 
تسا . هجرد  اوتسا 16  طخ  يهیاپ  كالم و 

هجاوخ نوچ  ّنف  نیا  ناـقذاح  نارهاـم و  رثـکا  رظن  نیا  دـناهدروآ ، باـسح  هب  هجرد  ار 18  اوتـسا  طـخ  رد  قـلف  قفـش و  رگید  یخرب  - 6
قفش رخآ  بذاک و  حبص  لوا  دیشروخ  طاطحنا  ییاهب  خیـش  يهتفگ  هب  تسا . نانآ  ياهدصر  يهجیتن  و  هر ) ) ییاهب خیـش  و  هر ) ) یـسوط

هب اوتـسا  طخ  زا  اهنآ  ندش  رود  ضرع و  ندش  دایز  اب  هیاپ  نیا  رب  دشابیم . هجرد  ات 16  نیب 15  قداص  حبص  زاغآ  اما  تسا ، هجرد   18
دش . دهاوخ  هراشا  هک  نانچ  دوشیم ، هدوزفا  قداص  حبص  رادقم  رب  جیردت 

مکاح بش  باحصتسا »  » یهقف دعاوق  ربانب  دوش  کش  هجرد )  18  ) رادـقم نیا  زا  رتشیب  رد  هک  نانچ  تسا و  نقیتم  لوق ، نیا  يور  ره  هب 
( 34 . ) تسا

نیعولطلا : نیب  جارختسا 
رظاـن رـس  يـالاب  رد  رفـسمتا  تاـقبط  رب  دیـشروخ  رون  نآ ، عولط  زا  لـبق  نینچمه  دـنکیم و  بورغ  قفا  ریز  رد  دیـشروخ  یتقو  میتسناد 
شخپ تاهج  يهمه  رد  سکعنم و  ار  دیشروخ  رون  رفـسمتا ، رد  دوجوم  تارذ  ریاس  بآ و  راخب  تارذ  دنکیم ، نشور  ار  نآ  دباتیم و 

دریگیم و رارق  رون  شباـت  دروم  رظاـن  رـس  يـالاب  رفـسمتا  تاـقبط  زا  يرتمک  رادـقم  قفا  ریز  رد  دیـشروخ  رتـشیب  يهلـصاف  اـب  دـنکیم ،
دراد همادا  دریگیم  رارق  قفا  ریز  رد  هجرد  يهزادنا 18  هب  دیشروخ  یتقو  ات  هدش  دای  ییانشور  روهشم  رظن  ربانب  دوشیم ، رتمک  ییانشور 

ددرگیم . زاغآ  ای  و 
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هک نیا  هب  هجوت  اب  و  تسا ، باتفآ  عولط  زا  لبق  هقیقد  تعاس و 24  کی  ربارب  مق  قفا  رد  بذاک  حبص  زاغآ  هام  يد  لوا  زور  رد  نیاربانب 
کی ربارب  قداص  حبـص  زاغآ  زا  هدش  دای  زور  رد  نیعولطلانیب  تدم  دشابیم  بذاک  حبـص  زا  دعب  هقیقد  ربارب 12  هجرد  قداص 3  حبص 

تسا . هقیقد  تعاس و 12 
دیآیم . تسد  هب  یموجن  ياهلودج  جیز و  قیرط  زا  نینچمه  رگید و  ياهلومرف  هار  زا  نیعولطلانیب  تسا  رکذ  نایاش 

یبرجت : یشهوژپ 
تسا . گنهامه  ناوخمه و  یبرجت  ياهدروآتسد  اب  لاس  تاقوا  رثکا  رد  دمآ  تسد  هب  لومرف  هطباض و  قیرط  زا  هچنآ 

هب هجرد   16 هقیقد =  راهچ  تعاس و  کی  زا  زییاپ  لـیاوا  زا  قداـص  حبـص  نآ ، ضرعمه  ياهرهـش  مق و  رهـش  رد  ًـالثم  هک  نیا  حیـضوت 
لیاوا ات  دراذـگیم و  شهاـک  هب  ور  سپـس  دـسریم ، هجرد )  18  ) هقیقد تعاـس و 12  کـی  هـب  يد  لوا  رد  دـباییم و  شیازفا  جـیردت 

هب 5 20 ناطرسلاسأر )  ) ریت لیاوا  رد  دوشیم و  هدوزفا  نیعولطلانیب  لوط  رب  ًاجیردت  هاگنآ  دسریم  هقیقد  تعاس و 4  کی  هب  نیدرورف 
، دسریم هجرد  هب 16  زاب  زییاپ  لیاوا  ات  دراذگیم و  شهاک  هب  ور  ماجنارـس  دـسریم ، هقیقد  ات 24  تعاس و 22  کـی  ربارب  هجرد  ات 21 

هزور يارب  ًاطایتحا  ناوتیم  ماگنه  نیا  رد  هک  دـیامنیم  عولط  قداـص  حبـص  زا  لـبق  هقیقد  بذاک 12  حبـص  هدـش  دای  لحارم  يهمه  رد 
حبص .) زامن  يارب  ناناملسم  يزاس  هدامآ  تهج  ناذا  میدقت  زاوج  يانبم  هب  هتبلا   ) تفگ ناذا  نینچمه  هدرک و  كاسما 

ملاعلا . هللاو  تسا ، نیعولطلانیب  ندوب  یبرجت  يانبم  ياتسار  رد  روبزم ، نخس  يراب 
تعاس : ندرب  ولج 

تعاس هب  لّدبم  حبص  تعاس 6  ًالثم  دنربیم  ولج  هب  تعاس  کی  يهزادنا  هب  ناتـسبات  ياههام  رد  ار  دوخ  تقو  اهروشک  زا  يدایز  دادـعت 
رخآ تعاس  هب  تسا  هدافتـسا  دروم  رتمک  هک  زور  هیلوا  تاعاس  ییانـشور  زا  تعاس  کی  هک  دوشیم  ثعاب  لـمع  نیا  دوشیم ، حبـص   7

ناگدـننکدیلوت و هچ  تسا ، ییوجهفرـص  بجوـم  يرهـش  قطاـنم  رد  ًـالمع  راـک  نیا  ددرگ ، لـقتنم  تسا  هدافتـسا  دروـم  رتـشیب  هک  زور 
رد شور  نیا  دوشیم ، هدافتـسا  دیـشروخ  بورغ  تاعاس  ییانـشور  زا  لزانم  رد  و  دـننکیم ، ییوجهفرـص  قرب  فرـصم  رد  اـههناخراک 

ًابیرقت زور  بش و  لوط  هک  ییاوتـسا  قطانم  رد  ای  تسه و  هاتوک  ياهبش  دـنلب و  رایـسب  ياهزور  ياراد  ًاـتعیبط  هک  یلامـش  ياـهروشک 
ناشن تعاس  ار  هچنآ  هک  تشاد  رطاخ  هب  دیاب  دوشیم  هدیـشک  ولج  هب  تعاس  هک  ییاهروشک  رد  درادـن ، يدایز  يهدـیاف  دـشابیم  ربارب 

( 35 . ) تسا یعقاو  تقو  زا  رتولج  تعاس  کی  دهدیم 
تقو : زا  لبق  حبص  ناذا 

هب يرگید  و  حبـص ، زامن  تهج  ناـنآ  ندـش  هداـمآ  ناناملـسم و  ندرک  رادـیب  يارب  یکی  دوشیم : هتفگ  فدـه  ود  رطاـخ  هب  حبـص  ناذا 
تقو . لوخد  مالعا  روظنم 

لوخد زا  لبق  دـناوتیمن  نّذؤم  نیاربانب  تسا ، تقو  لوخد  هب  انامه  زامن ، مـالعا  رب  نآ  ّتیعورـشم  اـما  تسا  بحتـسم  ًاـتاذ  هچ  رگ  ناذا 
دوش . هتفگ  نامدرم  يزاسهدامآ  روظنم  هب  یناذا  تسا  زیاج  حبص  تقو  لوخد  زا  لبق  اما  دیوگب ، یمالعا  ناذا  تقو 

زا لبق  هدوب و  انیبان  موتکم  ّما  نبا  لالب ، يرگید  موتکم و  ّما  نبا  یکی  تسا  هتـشاد  نّذؤم  ود  (ص ) ربمایپ هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیداحا  زا 
تسا . هتفگیم  ناذا  رجف  عولط 

(36 «) رجفلا علطی  نیح  لالب  نذؤی  لیلب و  نّذؤی  یمعا  ناک  موتکم و  ّما  نبا  و  (ص ) یبنلل نّذؤی  لـالب  ناـک  : » دـیامرفیم (ع ) قداـص ماـما 
ار لالب  ناذا  يادص  هک  یتقو  ات  دیماشایب  دیروخب و  دـیناوتیم  هزور  ماگنه  امـش  دوشیم ، عقاو  بش  رد  موتکم  ما  نبا  ناذا  دومرف : ربمایپ 
، نّذؤی وه  موتکم و  ّما  نبا  اذه  لاق : (ص ) هللا لوسر  نا  (ع ) هللادـبع یبا  نع  هرارز  ۀـقثوم  یف  و   » دـینک كاسما  ماگنه  نیا  رد  و  دـیدینش ،

( 37 «) موصلا یف  ینعی  کسماف ، کلذ  دنعف  لالب  نذا  اذاف 
ءّویهتلا . ظاقیالل و  رجفلا  یلع  همیدقت  زاوج  دعبی  و ال  تفگ . رجف  عولط  زا  لبق  یقیاقد  ار  حبص  ناذا  ناوتیم  هک  نیا  هجیتن 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1383 

http://www.ghaemiyeh.com


حبص : زامن 
دیشروخ . عولط  ات  تسا  قداص  رجف  عولط  زا  دش  هراشا  هک  نانچ  حبص  زامن  تقو 

لیلد :
بش و ناگتشرف  رظن  دوهشم  تقیقح  هب  نآ  هک  رآ  ياج  هب  ار  حبص  زامن  و  ءارسا 78 ،) « ) ًادوُهْشَم َناَک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرقَو  - » 1

تسا . حبص  زامن  رجف ، نآرق  زا  روظنم  دناهتفگ  هیآ  ریسفت  رد  ءاهقف  نارسفم و  تسا . زور 
ام دغلا  ةالـص  تقو   » تسا دیـشروخ  عولط  ات  رجف  عولط  نیبام  حبـص  زامن  تقو  دومرف : ناشیا  هک  دـنکیم  لقن  (ع ) رقاب ماما  زا  هرارز  - 2

( 38 «.) سمشلا عولط  یلا  رجفلا  عولط  نیب 
نا یلا  رجفلا  ّقشنی  نیح  رجفلا  ةالص  تقو  و  امهلـضفا ، نیتقولا  لّوا  و  ناتقو ، ةالـص  لکل  لاق  (ع ) هللادبع یبا  نع  نانـس  نبا  هحیحـص  - 3
رگ دوش  هدـناوخ  هرمح  عولط  زا  لبق  تقو  لوا  رد  زاـمن  هک  تسا  نآ  لـضفا  ( ، 39 «) ًادمع کلذ  ریخأت  یغبنی  ءامسلا و ال  حبّـصلا  لّلجتی 

دراد . دادتما  دزاسیم  رّونم  نشور و  ًالماک  ار  نامسآ  حبص  هک  یتقو  ات  هچ 
( 40 «.) قرشملا قفا  یف  رجفلا  ضارتعا  رجفلا ، ةالص  لّوا  ( » (ع قداصلا نع  - 4

( 41 «) ضرتعملا ضایبلا  وه  رجفلا  : » لاق (ع ) قداصلا نع  - 5
تسا یماگنه  زا  حبص  زامن  تقو  نیاربانب  ( 42) ًانسح ءیُضی  رجفلا و  ضرتعی  نیح  لاقف  حبصلا ، تقو  نع  لئُس  نیح  (ع ) قداصلا نع  - 6
لماک يارب  هک  هدمآ  نایم  هب  نخس  نآ  ياههناشن  حبص و  زا  یناوارف  ثیداحا  رد  دوشیم ، هدرتسگ  نهپ و  قفا  يهرانک  يور  يدیفس  هک 

مینکیم : هراشا  رگید  تیاور  ود  هب  اهنت  ام  اههناشن  ندش 
( 43 «.) اروس رهن  ضایب  ّهناک  اضرتعم  ناک  هتیأر  اذا  يذلا  رجفلا  حبصلا  لاق : (ع ) قداصلا نع  هیطع  نب  یلع  - 7

اذا لاق : رجفلا ؟ ةالص  ةالّـصلا ، ّلحت  مئاصلا و  یلع  بارـشلا  ماعطلا و  مرحی  یتم  تلق : (ع ) هللادبعابا تلأس  لاق   » يدارم ثیل  هحیحـص  - 8
( 44) رجفلا ةالص  ةالصلا ، ّلحت  مئاصلا و  یلع  ماعطلا  مرحی  َّمثف  ءاضیبلا  ۀیطبقلاک  ناکف  رجفلا ، ضرتعا 

حبص : زامن  تلیضف  تقو  لیلد 
ترضح زا  نیطقی  نب  یلع  زا  تسا  ياهحیحص  مالک ، لیلد  یقرش ، یخرس  شیادیپ  ات  تسا  رجف  عولط  زا  حبـص  زامن  تقو  هک  دش  هراشا 

؟ امهرخؤی وا  امهعکریأ  رجفلا  یتعکر  عکری  مل  ةرمحلا و  رهظت  رفسی و  یتح  ةادغلا  یلصی  لجّرلا ال  نع  تلأس  لاق : (ع ) رفعج نب  یـسوم 
هک رجف  يهلفان  تعکر  ود  یتح  هتـشگ و  رادیدپ  هرمح  نشور و  اوه  ات  هدناوخن  حبـص  زامن  یـصخش  دنکیم  لاؤس  ( 45 «) امهرخؤی لاق :

(ع) ماما دروآ ؟ ياج  هب  حبـص  زامن  زا  دعب  دزادنا و  ریخأت  هب  ای  دناوخب  ار  هلفان  ایآ  تسا ، هدناوخن  زین  ار  دـناوخب  حبـص  زامن  زا  لبق  دـیاب 
تسا و حبص  زامن  تلیـضف  تقو  نایاپ  هرمح  شیادیپ  هک  دراد  تلالد  راعـشا و  نیا  رب  وا  نهذ  زاکترا  نیاربانب  دزادنیب ، ریخأت  دیامرفیم :

تقو رخآ  و   » دراد رجف  تلیـضف  نایاپ  رب  تلالد  هک  یمالک  زین  يوضر  هقف  رد  تسا ، هداد  رارق  ریرقت  دروم  ار  وا  ینهذ  زاـکترا  (ع ) ماـما
(46 «.) قفا یف  ةرمحلا  ودبت  نا  رجفلا 

: تشونیپ

تسا . هدرک  هدافتسا  شور  نیا  زا  زین  ناهفصا  يارب  میوقتلا » نسحا   » رد یناهفصا  بیدا  یلعسابع  خیش  جاح  - 1
ص 379  یناخرداهب ، جیز  - 2

ص 119 . ج 2 ، ، 4 ، 3 ، 2 ياهثیدح 1 ، تیقاوم  باوبا  زا  باب 11  هعیشلا ، لیاسو  - 3
هعیشلا . لیاسو  زا  باب 8 و 10  تیقاوم ، باوبا  - 4
هعیشلا . لیاسو  زا  باب 8 و 10  تیقاوم ، باوبا  - 5
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بـساح روباشین -  تاره و  نایم  ناسارخ  رد  یکرهـش  ناجزوب -  مدرم  زا  یناجزوب  دمحم  نب  دمحم  ( 328-376  ) یناجزوب ءافولاوبا  - 6
هتفاـین تسد  اـهنآ  رب  وا  زا  شیپ  سک  هک  تسا  هبیرغ  تاجارختـسا  ملع  نیا  رد  ار  وا  هسدـنه  ملع  رد  ریهاـشم  يهـمئا  زا  یکی  روهـشم ،

هعبرا ریداقم  يهدعاق  دراد و  گرزب  یمهس  تاثلثم  باسح  لیمکت  رد  ءافولاوبا  .... تسا مالسا  یـضایر  ياملع  نیرتگرزب  زا  يو  تسا ،
یـسک نیلوا  وا  دـیاش  . تسوا تاراکتبا  زا  دـنمانیم  یلظ  ءامدـق  هک  یلکـش  زین  و  تسا ، وا  زا  تسا  يورک  تاثلثم  لـح  ياـنبم  زورما  هک 
یضعب . تسوا زا  هجرد  يهیواز 30  بیج  باـسح  زین  و  دروآ ، ار  سونیـس )  ) بیج يهیرظن  هیوازلامئاـق  ریغ  يورک  تاـثلثم  رد  هک  دـشاب 

نیا دـیاش  نکیل  تسا ، هدرک  دراو  تاثلثم  باسح  رد  ار  مامت  عطاق  عطاق و  و  تناژناتک ) تناژنات و   ) مامت لظ  لظ و  وا  دـنیوگ : نیرخأـتم 
تسا . هتخادرپ  لمع  نیا  ماجنا  هب  وا  زا  شیپ  بساح  شبح  هب  فورعم  هللادبع  نب  دمحا  هکنآ  هچ  دشابن  تسرد  اعدا 

دعب . ص 505 و  هلبقلاو ، تقولا  هفرعم  ص 668  تأیه ج 2 ، سورد  ر.ك ، - 7
ةالصلا . باتک  ص 238 ، ج 1 ، يورغ ، یلع  ازریم  یقثولا ، ةورع  حرش  یف  حیقنتلا  - 8

هرخآـب رـصعلا  صتخی  هلاـح و  بسحب  اـهئادا  رادـقم  هلواـب  رهظلا  صتخی  و  برغملا ، لاوزلا و  نیب  اـم  نـیرهظلا  تـقو  یقثوـلا : ةورع  - 9
اهلفاون ) هیموی و  تاقوا  لصف  ةالصلا ، باتک   .. ) کلذک

 10 ، 8 ياهباب 4 ، تیقاوم ج 2 ، باوبا  هعیشلا  لئاسو  - 10
ص 105 ج 2 ، ثیدح 10 ، تیقاوم ، باوبا  باب 8  هعیشلا /  لئاسو  - 11

. 10 ، 5 باب 8 ، تیقاوم ، باوبا  هعیشلا ، لئاسو  ر.ك  - 12
. 22 ، 20 ثیدح 5 ، باب  نامه  - 13

ةورع کلذـک ( ...  هرخاب  ءاشعلا  هئادا و  رادـقمب  هلواب  برغملا  صتخی  و  ءاشعلا ، برغملا و  تقو  لـیللا  فصن  برغملا و  نیب  اـم  و  - » 14
اجنامه .) یقثولا 

 17 باب 4 ، تیقاوم  باوبا  - 15
باب 16  نامه  - 16

اجنامه  یقثولاةورع ، - 17
دنشابیم . هعیشلا  لیاسو  تیقاوم  باوبا  زا  باب 16  رد  هدش  دای  تایاور  - 18

باب 16  نامه ، - 19
باب 16  نامه ، - 20
باب 17  نامه ، - 21
باب 16  نامه ، - 22

اجنامه  یقثولاةورع ، - 23
قفش . يهدام  روظنم ، نبا  - 24

قفش  يهدام  باب 18  - 25
نامه   10 باب 16 ، - 26
 16 باب 2 ، نامه ، - 27

باب 22  نامه ، - 28
باب 10 و 21  نامه  - 29

باب 10  نامه  - 30
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باب 10  نامه  - 31
 10 ، 16 باب ، نامه  - 32

 Twijishi Crepuscutum - 33
ص 263 . هلبقلا ، تقولا و  ۀفرعم  سورد  ر.ك ، - 34

ص 407 . نامه ، ییایحا ، - 35
ًالیلق و مّدـقیف  حبـصلا  یف  ّالإ  تقولا  لوخد  لبق  ناذالا  زاوج  مدـع  باب  باب 8 ، هماـقا  ناذا و  باوبا  ص 625 ، هعیـشلا ج 4 ، لئاسو  - 36

ملعلا 1414 . راد  هسردم  رشن  يدرجورب 2 377 ، هورع  دنتسم  نانذؤملا ؛ ریاغت  نا  هدعب و  داعی 
ذخأم . نامه  - 37

باب 26 . تیقاوم ، باوبا  هعیشلا ، لئاسو  - 38
ذخأم . نامه  - 39
ذخأم . نامه  - 40
ذخأم . نامه  - 41
ذخأم . نامه  - 42

. 27 اجنامه ، لئاسو ، ر.ك  - 43
ذخأم . نامه  - 44

. 1407 مق ، تیبلا  لآ  هسسؤم  رشن  تیقاوم ، باوبا  ص 138 ، باب 21 ، ج 3 ، يرون ، لیاسولا ، كردتسم  باب 51 ؛ نامه  - 45
. ذخأم نامه  - 46

رمقلا قش  - 4

همدقم

مین ود  هب  شیپ  لاس  اهدـص  هرایـس  نیا  هک  درک  مالعا  هام  يهرک  يور  رب  ینالوط  تاقیقحت  زا  سپ  اسان )  ) اـکیرمآ يدروناـضف  ناـمزاس 
تسا . هدروخ  دنویپ  مه  هب  سپس  هدش و 

يهنیفـس تشون : هنیمز  نیا  رد  یکلف  مولع  یندرا  ققحم  کی  زا  لقن  هب  اکیرمآ  پاچ  نطولا »  » یبرع يهمانزور  یتنرتنیا  هاـگیاپ  نینچمه 
هام يهرک  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـهدیم  ماجنا  یتاقیقحت  راک  هاـم  يهرک  رادـم  رد  اـهلاس  هک  نیاـتنملک »  » ییاـکیرمآ ییاـضف 
نانآ اسان  هب  یشرازگ  لاسرا  اب  یندرا  ققحم  نیا  دندش . لصتم  رگیدکی  هب  هرابود  هدش و  میسقت  يواستم  يهمین  ود  هب  شیپ  لاس  اهدص 

ربمایپ زا  ياهزجعم  هب  طبترم  دـننادیم و  شیپ  لاـس  هب 1400  قلعتم  ار  هدـیدپ  نیا  ناناملـسم ، هک  تخاس  علطم  عوضوم  نیا  هب  تبـسن  ار 
مرج چـیه  يارب  نونک  اـت  رداـن  قاـفتا  نیا  اریز  تسا . هتفاـین  دوخ  فشک  يارب  يریـسفت  چـیه  اـسان  تسا . رمقلا » قش   » ماـن هب  (ص ) مرکا

. تسا هتسویپن  عوقو  هب  ینامسآ 

مالسا ربمایپ  گرزب  يهزجعم  رمقلا  قش 

. دوب شیوخ  دوبعم  اب  زاین  زار و  تدابع و  لوغـشم  هبعک  رانک  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  دوب . تثعب  متـشه  لاـس  هجحيذ  هاـم  مهدراـهچ  بش 
نب صاع  هریغم و  نب  دیلو  لهجوبا و  دننام  شیرق  نارس  زا  یعمج  نانآ  نایم  رد  هک  دندوب  هتـسشن  رافک  زا  ياهدع  زین  رتفرط  نآ  یمک 
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ياعدا رد  رگا  دـمحم  يا  تفگ  لهجوبا  دـندمآ و  ادـخ  لوسر  دزن  هب  مه  اب  اهنآ  دـندروخیم ، مشچ  هب  زین  ملاع  يدوهی  کـی  لـئاو و 
روایب . ینیع  ياهزجعم  هداعلاقراخ و  ياهناشن  ام  يارب  یتسه  قداص  دوخ  توبن 

درم میهاوـخب  وا  زا  نکمم  ریغ  يزیچ  هچ  هک  دروآ  يور  يدوـهی  هب  لـهجوبا  دـیهاوخیم . هچ  نـم  زا  دوـمرف : يدرـسنوخ  اـب  (ص  ربماـیپ
رد وداج  اریز  دفاکـشب  ار  هاـم  وگب  وا  هب  دـهد  ماـجنا  ار  نآ  تسا  رداـق  میهاوخب  وا  زا  نیمزرد  هچ  ره  تسا  رحاـس  دـمحم  تفگ  يدوهی 

تسین  يرادتقا  فرصت و  نآ  رد  ار  رحاس  دنکیمنریثات و  نامسآ 
هام درک و  هام  هب  ياهراشا  هبابس  تشگنا  اب  دندومرف و  اعد  لوسر ص  ترـضح  هاگنآ  نک  مین  ود  ام  يارب  ار  هام  نیا  امـش  تفگ  لهجوبا 

سپ لهجوبا  دنام . یقاب  لکـش  نیمه  هب  یتدم  تفر و  رگید  فرط  هب  رگید  فصن  دنام و  شدوخ  ياج  رب  نآ  فصن  تخاس  همین  ود  ار 
يدوهی درم  دش . هچراپکی  باتهم  دیناسر و  مه  هب  ار  هام  همین ي  ود  ترضح  هاگنآ  نادرگرب  لوا  تلاح  هب  ار  هام  هرابود  تفگ  یتدم  زا 

تخورفارب و رتكانمـشخ  رتهنیک و  رپ  لـهجوبا  یلو  دروآ ، ناـمیا  (ص  ادـخ لوسر  هزجعم ي  نیا  رطاـخ  هب  دوب  دوـهی  نید  هب  ملاـع  هک 
زا تفگ  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  لهجوبا  درک . داجیا  ام  يارب  ار  رمقلاقش  لایخ  يدرگوداج  ابو  تسا  هتسب  رحس  هب  ار  ام  مشچ  وا  تفگ 
ام بش  هظحل ي  نآ  رد  دنتفگ : نارفاسم  دندیسرپ ، اهنآ  زا  ار  هیضق  دوش ، مولعمرمقلاقش  يهیـضق  ات  میـسرپیم  کیدزن  رود و  نارفاسم 

هدرکرثا زین  زاجح  نارفاسم  رب  دـمحم  رحـس  هک  درک  هیجوت  نینچ  درواین و  ناـمیا  لـهجوبا  مه  زاـب  یلو  میدـید  نامـشچ  هب  ار  رمقلاقش 
دندش . لهجوبا  عبات  زین  شیرق  ربکتسم  رافک  تسا و 

هک : دمآ  دورف  قح  ترضح  بناج  زا  یحو  يهتشرف  هک  دوب  نینچ 
( 3) ٌّرِقَتْسُّم ٍْرمَأ  ُّلُک  َو  ْمُه  ءاَوْهَأ  اوُعَبَّتا  َو  اُوبَّذَک  َو  ( 2) ّرِمَتْسُّم ٌرْحِس  اُولوُقَی  َو  اوُضِْرُعی  ًۀَیآ  اْوَرَی  نِإ  َو  ( 1) ُرَمَْقلا َّقَشنا  َو  ُۀَعاَّسلا  َِتبَرَْتقا 

و ( 2  ! ) تسا یگشیمه  ییوداج  دنیوگ : دننادرگب و  يور  دننیبب ، ار  ياهزجعم  رگا  و  ( 1  ) تفاکش مه  زا  هام  و  دش ، کیدزن  رایسب  تمایق 
( 3  ) دریگیم رارق  يراک  ره  هک  یلاح  رد  دندومن ، يوریپ  ار  دوخ  یناسفن  ياهاوه  دندرک و  راکنا 

هب ترجه ، زا  شیپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم ترـضح  تسد  هب  دنوادخ  هک  دراد  رمقلا » ّقش   » يهزجعم هب  هراشا  هفیرـش  تایآ  نیا  هلب 
ار ترضح  نآ  دوخ ، ياهسوه  اوه و  زا  يوریپ  رطاخ  هب  دندناوخ و  وداج  ار  نآ  ناکرـشم  یلو  دنداد ، ماجنا  هّکم  ناکرـشم  تساوخرد 

دنتفریذپن . ار  شتّوبن  هدرمش و  وگغورد 
ربمایپ دوب ، هدرک  عولط  هزات  هاـم  هک  یماـگنه  هجحلا ، يذ  هاـم  مهدراـهچ  بش  تسا : هدـمآ  ّتنـس  لـها  هعیـش و  زا  یناوارف  تاـیاور  رد 
لکـش هب  دیبسچ و  مه  هب  سپـس  دوب ، یقاب  لاح  نامه  هب  یتاظحل  دش و  میـسقت  مین  ود  هب  هام  دندرک و  هراشا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا

دمآرد . شلوا 
. تفرگ ماجنا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تسد  هب  هک  تسا  يرمقلا  ّقش  نامه  رمقلا » قّشنا   » زا دارم  کش ، نودب  نیاربانب ،

: ههبش دنچ  هب  خساپ 

تـسا هدش  حرطم  یتاهبـش  تاداع ، قراوخ  هب  ناروابان  يوس  زا  رمقلا » قش   » يهلئـسم لصا  زین  و  رمقلا » قش   » رب هیآ  نیا  تلالد  يهرابرد 
دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  هک 

ظفل اب  دوشیم ، عقاو  ًامتح  نوچ  و  دوشیم ؛ هّکت  ود  تمایق  رد  هام  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  تسا و  تماـیق  هب  طوبرم  رمق 1 )  ) هیآ نیا  . 1
تسا . بلطم  نیا  رب  دهاش  نآ ، زا  شیپ  ۀعاّسلا » تبرتقا   » رکذ تسا و  هدمآ  یضام 

یلو ُۀَعاَّسلا ،) َِتبَرَْتقا  : ) دیامرفیم تمایق  يهرابرد  هفیرـش  يهیآ  ًالوا ، اریز  تسین ؛ راگزاس  نخـس  نیا  اب  هیآ  رهاظ  هک  تسا  نیا  خـساپ  -
ای رمَْقلا » ُقاقِـشنِا  َبرَْتِقا  : » تسا هدومرفن  دنکیم و  تیاکح  هدش  عقاو  رما  زا  هک  ُرَمَْقلا ،) َّقَشنا  َو  : ) دـیامرفیم هام  ندـش  هّکت  ود  يهرابرد 

، تسا هدیمان  ۀَعاَسلا » طاَرْشَا   » ار اهنآ  تایاور  هک  دنکیم  نایب  تمایق  يارب  يراثآ  میرک  نآرق  هچرگ  رمَقلا ». قاقـشنا  ۀعاّسلا و  تبرتقا  »
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قاقشنا 1 ) . () ْتَّقَشنا ءاَمَّسلا  اَذِا   ) و راطفنا 1 ) ( ) ْتَرَطَفنا ءاَمَّسلا  اَذِا  : ) دننام دوشیم ؛ نایب  اذا »  » يهملک اب  ًالومعم  اهنیا  اما 
هام ندش  هراپود  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  دننکیم ، رحـس  رب  لمح  دـننیبب  زین  ار  يرگید  يهیآ  ره  اهنآ  دراد : هراشا  هک  يدـعب  يهیآ  ًایناث ،
رد رمقلا » قاقـشنا   » عوقو اـب  هیآ  نیا  نومـضم  نیرباـنب  دـندناوخ . شرحـس  یلو  دـندید ، ار  نآ  مدرم  هک  دوـب  ياهزجعم  یهلا و  ياهناـشن 

، دـید هک  ار  یهلا  يهناشن  ره  دـنک و  راکنا  ار  قیاقح  دـناوتیمن  یـسک  تسا و  قیاـقح  روهظ  ملاـع  تماـیق  اریز  درادـن ؛ بساـنت  تماـیق 
دناوخب . شرحس 

زا نیمز  هک  تسا  نیا  یـسانشناهیک  ياـههیرظن  زا  یکی  تسا . هدـش  ادـج  نیمز  زا  هاـم  هـک  دراد  هراـشا  یملع  تـقیقح  نـیا  هـب  هـیآ  . 2
تسا . نیمز  رمق  دخرچیم و  نیمز  رود  هب  هام  هک  تسور  نیا  زا  نیمز . زا  زین  هام  هدش و  ادج  دیشروخ 

یهلا و يهناـشن  ناونع  هب  هعقاو  نیا  نوـچ  تسا ؛ هیآ  رهاـظ  فـالخ  نیـشیپ ، هاگدـید  دـننامه  ًـالوا ، اریز  تسین ؛ تسرد  زین  نخـس  نیا  -
هراپ  » يانعم هب  ( قّشنا  ) اریز درادن ؛ تلالد  نیمز  زا  هام  ندش  ادـج  رب  قّشنا )  ) هژاو ًایناث ، ینیوکت . یعیبط  رما  کی  ناونع  هب  هن  هدوب ، هزجعم 

ای ُرمقلا » َّقَتـِشا  : » دومرفیم دیاب  دیامن ، نایب  ار  نیمز  زا  هام  ندش  ادج  تساوخیم  دنوادخ  رگا  تسا . تفاکـش » دـش و  ادـج  مه  زا  دـش ،
ُرمقلا .» َلَصَفنِا  »

دندیدیم زین  اهنیمزرس  رگید  مدرم  تسیابیم  دشیم ، میسقت  مین  ود  هب  نامـسآ  رد  هام  دادیم و  خر  یمهم  يهثداح  نینچ  ًاعقاو  رگا  . 3
لاح و  دـندروآیم ، دوخ  یملع  ياهباتک  رد  دـندرکیم و  هجوت  نآ  هب  زین  موجن  نادنمـشناد  دـندرکیم و  تبث  ار  نآ  ناسیونخـیرات  و 

موجن . ملع  ياهباتک  رد  هن  تسه و  نآ  زا  يربخ  دوجوم  یخیرات  ياهباتک  رد  هن  هکنآ 
ود ًامتح  ات  دندوبن  نامسآ  هب  مشچ  هراومه  زین  مدرم  دوب و  هرظتنمریغ  يهثداح  کی  هام  ندش  مین  ود  يهزجعم  ًالوا ، هک  تسا  نیا  خساپ  -

هاگآ نآ  زا  مدرم  یلو  دـهدیم ، خر  اـی  تسا و  هداد  خر  هک  يّوج  ثداوح  رایـسب  هچ  دنـشاب . هدـید  عوقو  تروص  رد  ار  هاـم  ندـش  مین 
رد هام  زونه  اهقفا ، فالتخا  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هداد  خر  یکدنا  نامز  تدم  هب  هام و  عولط  نامز  يادـتبا  رد  هثداح  نیا  ًایناث ، دـناهدشن .

عـضو نامز ، نآ  رد  ًاثلاث ، تسین . نآ  عوقو  مدع  رب  لیلد  رگید  قطانم  رد  نآ  ندـشن  تیؤر  نیاربانب ، دوب . هدرکن  عولط  قطانم  زا  يرایـسب 
تشادن . دوجو  یعمج  طابترا  لیاسو  اریز  دوش ؛ هداد  ربخ  همه  هب  هدش ، طبض  عیاقو  ثداوح و  مامت  هک  دوبن  تروص  نیدب 

نیب زا  همین  ود  ناـیم  يهبذاـج  هک  دوش  مین  ود  دـناوتیم  یتروص  رد  هاـم  اریز  تسین ؛ نکمم  نآ  ندـیبسچ  مه  هب  هاـم و  ندـش  مین  ود  . 4
هب دبا  ات  دـیاب  دـشاب ، هدـش  مین  ود  هام  رگا  نیاربانب ، دبـسچب . مه  هب  هرابود  تسین  نکمم  دور ، نیب  زا  همین  ود  نایم  يهبذاج  رگا  و  دورب ،

دنامب . تروص  نامه 
، نآ رب  مکاح  نیناوق  هب  هجوت  اب  تسا  نکمم  هچرگ  درادـن ، یلقع  عاـنتما  هاـم  يهراـبود  ندـیبسچ  ندـش و  مین  ود  هک  تسا  نیا  خـساپ  -

. لاحم هن  تسا ، يداع  ریغ  رما  کی  هزجعم  دشاب و  يداع  لاحم 

یسانش هراتس  میجنت و  - 5

هراشا

میدق للم  يهقالع  ياههناشن  راثآ و  تسا و  یخیرات  ياهنیشیپ  ياراد  نهک و  مولع  زا  یسانشهراتس -  ای  تئیه و  ملع  ای  یـسانشناهیک - 
. تفایزاب خیرات  رد  ناوتیم  ار  ملع  نیا  هب 

نیا اب  هتفرن . رتارف  دوخ ، يهدودحم  زا  تساهنآ  صاخ  دـعاوق  دادـعا و  یـضایر و  تالداعم  رب  ینتبم  هک  یمولع  دـننامه  یـسانشناهیک 
یملعریغ و ياهینزهنامگ  تایـسدح و  اب  شایگتخیمآ  ثعاب  رما  نیا  هتفای و  هار  نآ  هب  ملع  يهطیح  زا  جراخ  بیرغ و  يرـصانع  لاح ،

عاـضوا رد  تقد  هار  زا  بیغ  راـبخا  دـننامه  تـسا ؛ هدرک  کـیدزن  ییوـگهفارخ  يریگلاـف و  هـب  رتـشیب  ار  نآ  هدـیدرگ و  اـهییوگبیغ 
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كالفا و هکنیا  لیبق  زا  تسا ؛ هتخیمآ  دنتـسین  شناد  نیا  ورملق  رد  هک  لطاب  تاداـقتعا  ياهراـپ  اـب  نینچمه  نیعم . تاـقوا  رد  ناـگراتس 
دنرثؤم . نآ  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اب  تکارش  هب  ای  یلالقتسا و  تروص  هب  ای  دنایتسه  قلاخ  ناگراتس 

میواکب و تقد  اب  ار  نآ  لئاسم  هک  میریزگان  میبای ، زاب  هرداص  ياواتف  اـی  صوصن  رظن  زا  ار ، مولع  نیا  ینید  هاـگیاج  میهاوخب  رگا  لاـح 
میرحت یهن و  هک  تفاـی  میهاوخرد  تروص  نیا  رد  میهد ؛ شزیمت  تسا ، هتخیمآ  هفارخ  اـب  هچنآ  زا  مینک و  ادـیپ  ار  شانیتـسار  هاـگیاج 
هتـساریپ هدـش  هتخیمآ  موجن  ملع  اب  هک  ینوماریپ  لئاسم  زا  ار  نآ  رگا  دـنانوریب و  ملع  نیا  عوضوم  زا  هک  تسا  يرـصانع  رب  رظان  یعرش 

رطاـخ هب  طـقف  مالـسا  یعنم  رظن  درادـن و  نآ  رب  ییهن  چـیه  تعیرـش  هک  دـید  میهاوـخ  تـسا -  لوادـتم  هزورما  هـک  روطناـمه  مـینک - 
تساهنآ . يهیحان  زا  هلطاب  دیاقع  رشن  نیملسم و  عامتجا  رد  نآ  شرتسگ  تافارخ و  لباقم  رد  یگداتسیا 

رب تعیرـش  فرط  زا  یتفلاخم  عون  چـیه  هک  هدرک  تباث  یعرـش  صوصن  یـسررب  هدراو و  تامهوت  یـضعب  زا  نتـشادرب  هدرپ  اب  هدنـسیون 
. تسا هدش  ضراع  ملع  رب  هک  تسا  ینوماریپ  لئاسم  رب  رظان  هدراو  یهن  هکلب  تسا ؛ هدشن  دراو  شیعقاو  يهدودحم  رد  یسانشهراتس 

میجنت مکح 

هراشا

دنتسه یکلف  تالوحت  ناگراتس و  تکرح  ساسا  رب  هک  هدنیآ  زا  ینیبشیپ  یهدربخ و  فلتخم  لاکشا  اهتروص و  هب  ام  تمـسق  نیا  رد 
میزادرپیم :

ناگراتس  تکرح  رب  ینتبم  یکلف  تالوحت  زا  نداد  ربخ  . 1
تأشن هک  فوسخ  زا  نداد  ربخ  دننام  درادن ؛ دوجو  ناگراتـس  ریـس  تکرح و  رب  ینتبم  كالفا  عاضوا  زا  نداد  ربخ  تمرح  رب  یلیلد  چیه 

نیمز و نیب  ياهرک  اـی  هاـم  نتفرگ  رارق  زا  یـشان  هک  فوسک  زا  نداد  ربـخ  دـننامه  اـی  دیـشروخ و  هاـم و  نیب  نیمز  نتفرگ  رارق  زا  هتفرگ 
تسا . دیشروخ 

دیوگیم : هنیمز  نیا  رد  يراصنا  خیش 
، دـیوگزاب ار  عاضوا  تاراما ، رب  دامتعا  اب  یّنظ و  تروص  هب  هچ  ناهرب و  هب  دانتـسا  اب  یعطق و  تروص  هب  هچ  كالفا  عاضوا  زا  نداد  ربخ 

( 1 . ) تسا زیاج 
نآ تمرح  رب  یلیلد  اریز  دوب ، دـهاوخن  مارح  زین  نآ  هب  داقتعا  قیقحت و  هعلاطم و  دـشابن ، مارح  ثداوح  هنوگ  نیا  زا  نداد  ربخ  رگا  لاـح 
زین كالفا  يهرابرد  ثحب  هعلاطم و  داقتعا و  تمرح  مدع  یضتقم  تسا  رابخا  تمرح  مدع  یضتقم  هچنآ  رگید  ترابع  هب  درادن . دوجو 

تسا .
دیوگیم : یناوریا  لضاف  ور  نیا  زا 

اهنآ زا  عنم  رب  یلیلد  اریز  قسف ، هن  تسا و  رفک  هن  و  تسین ، اهنآ  رب  یلاکـشا  هدوب و  زیاج  هناگهس  ياـهراک  يهمه  هک  تسا  نیا  رهاـظ 
( 2 . ) تسین دوجوم 

 - میجنت هجیتـن  رد  تسا ، نآ  ساـسا  رب  راـبخا  نآ  هب  داـقتعا  نینچمه  ناگراتـس و  رد  قـیقحت  هعلاـطم و  زاوـج  هدـعاق  لـصا و  ياـضتقم 
تسا . لاکشا  نودب  زیاج و  ینعم  نیا  هب  یسانشهراتس - 

تخانـش ناگراتـس و  تاکرح  یـسررب  زا  ترابع  میجنت  اریز  تسا ؛ میجنت  زا  جراخ  نداد  ربخ  هنوگنیا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هتبلا 
هدوب و میجنت  زا  جراخ  یملع  ياهینیبشیپ  اما  تسا . ینامـسآ  مارجا  اـب  ینیمز  ثداوح  طاـبترا  ینیمز و  ثداوح  رد  اـهنآ  يراذـگرثا 

تسا . تئیه  ملع  رد  لخاد 
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تکرح نامز  تخانش  زا  تسا  ترابع  تغل  رد  میجنت  دریگیم . رب  رد  ار  انعم  ود  ره  تسا و  معا  میجنت  تفگ : ناوتیم  نخس  نیا  در  رد 
اهنآ . یکلف  عضو  بورغ و  عولط و  ناگراتس و 

تسا : هدمآ  سورعلا  جات  رد 
هدرک و یـسررب  نیعم  یناـمز  تاـقوا  بسح  رب  ار  ناگراتـس  هک  تسا  یـسک  داّدـش  نزو  رب  ماّـجن  مِّجنتملا و  ثّدـحم و  نزو  رب  مّـجنم  و 

( 3 . ) دنکیم هبساحم  ناشبورغ  عولط و  رد  ار  اهنآ  تکرح 
هب میجنت  نیرکنم  زا  یخرب  لاح  دناهدرمش . زیاج  ار  میجنت  عون  نیا  دننادیم ، عونمم  ار  میجنت  هک  یکجارک  یضترم و  دیس  دننام  یناسک 

ناگراتـس ریـس  یـسررب  هبـساحم و  اب  ناگراتـس ، نتـشگ  رود  کیدزن و  زین  اهفوسک و  دـناهدومن . فارتعا  یکلف  عاضوا  زا  رابِخا  زاوج 
لوصا زا  هدوبن و  نینچ  ررض  عفن و  رش و  ریخ و  رد  ناگراتـس  ریثأت  ياعدا  اّما  دراد ، نقتم  حیحـص و  ینیناوق  لوصا و  دریگیم و  تروص 

تسین . رادروخرب  یحیحص  دعاوق  و 
رد جاودزا  ترفاسم و  تهارک  هب  طوبرم  تایاور  هراشا و  ریخا  يانعم  هب  میجنت  ندوب  زاـجم  هب  دـصاقملا -  عماـج  رد  هر )  ) یکرک ققحم 

. تسا هدروآ  نآ  دییأت  رد  ار  برقع  جرب 

زاوج يهلدا 

وا دسریم و  نامحرلادبع  نب  سنوی  هب  يددعتم  قرط  اب  هک  هدـش  لقن  سوواط  نب  دیـس  موجن  باتک  زا  یتیاور  راونالاراحب  باتک  رد  . 1
تسا : هدرک  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  ار  نآ  دوخ  دانسا  هب  زین 

بلاط یبأ  نب  یلع  ناک  تلقف : لاق : ءایبنألا  ملع  نم  ملع  وه  : » لاقف وه ؟ ام  موجنلا  ملع  نع  ینربخأ  كادف ! تلعج  (ع :) هللادبع یبأل  تلق 
هب ؛ سانلا  ملعأ  ناک  لاقف : هملعی ؟

ار نآ  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  ایآ  متفگ : ناربمایپ . ياهشناد  زا  تسا  یشناد  دومرف : تسیچ ؟ موجن  ملع  متـشاد : هضرع  (ع ) قداص ماما  هب 
( 4 . ) دوب شناد  نیا  هب  مدرم  نیرتاناد  وا  دومرف : تسنادیم ؟

دنادیم . تسرد  ار  موجن  ملع  لصا  تیاور ، رهاظ 
تسا : هتفگ  يوار  تسانعم . نیا  دیؤم  زین  هبایس  نب  نمحرلادبع  ثیدح 

یف یل  ۀجاح  الف  ینیدب  ّرـضت  تناک  نإف  ینبجعت ؛ یه  اهیف و  رظنلا  ّلحی  ال  نولوقی : سانلا  ّنإ  ءادـفلا ! کل  تلعج  (ع :) هللادـبع یبأل  تلق 
: لاق ّمث  کنیدب -  ّرضت  ال  نولوقی ؛ امک  سیل  لاقف : اهیف ، رظنلا  یهتشأ  اهیهتشأل و  ّینإ  هللاوف  ینیدب  ّرضت  تناک ال  نإ  و  ینیدب ، ّرضی  ءیش 

( 5 ( ؛... هب عفتنی  هلیلق ال  و  كردی ، هریثک ال  اهنم  ءیش  یف  نورظنت  مّکنإ  - 
هکنآ لاح  تسین و  زیاج  یکلف ) عاضوا  یسررب  هبساحم و  ینعی   ) موجن رد  نتـسیرگن  دنیوگیم : مدرم  متـشاد : هضرع  (ع ) قداص ماما  هب 
يزاین نآ  هب  مرادن و  یلیم  دروآ ، دراو  نایز  منید  رد  هک  يزیچ  هب  زگره  دشابیم ، نید  هب  رضم  رگا  تسا ، نم  دنیاشوخ  رایسب  لمع  نیا 

نیا دومرف : خساپ  رد  (ع ) ترـضح مشابیم . موجن  رد  نتـسیرگن  نادب و  لیام  ادخ  هب  مسق  دـنزیمن ، يررـض  منید  هب  رگا  اما  و  منیبیمن ،
كرد لباق  شرایسب  هک  دیرگنیم  يزیچ  رد  امش  دومرف - : سپس  درادن - ، تنید  يارب  يررـض  موجن  دنیوگیم . ناشیا  هک  تسین  هنوگ 

درادن . ياهدیاف  شکدنا  تسین و 
دراد . تلالد  ام  رظن  دروم  بلطم  رب  یلوَا  قیرط  هب  یلو  هدمآ  ناگراتس  راثآ  تخانش  يزومآ و  ملع  زاوج  باب  رد  هچ  رگا  تیاور  نیا 

دیوگیم : سوواط  نب  دیس 
( 6 . ) دناهدروآ دوخ  لوصا  اهباتک و  رد  ام  نایوار  زا  يرایسب  ار  ثیدح  نیا 

یمعثخ : ییحی  نب  دمحم  ربخ  . 2
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( 7 ( ؛ اهملعی نم  ضرألا  یف  و  معن ، لاق : اهملعی ؟ نم  ضرألا  یف  و  هل : تلقف  معن ، لاق : یه ؟ ّقح  موجنلا  نع  (ع ) هللادبع ابأ  تلأس 
رد هلب ، دومرف : دنادب ؟ ار  نآ  هک  تسه  مه  یسک  ایآ  مدیسرپ : يرآ . دومرف : تسا ؟ قح  موجن  ملع  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  (ع ) قداص ماما  زا 

دننادیم . ار  ملع  نیا  هک  دنتسه  یناسک  نیمز 
دنکیم : لقن  (ع ) نینمؤملاریما زا  یکجارک  . 3

( 8 ( ؛ نامزألل موجنلا  و  ناسلل ، وحنلا  و  نادبألل ، ّبطلا  و  نایدألل ، هقفلا  ۀعبرأ : مولعلا  لاق : ّهنأ 
اهنامز . تخانش  يارب  موجن  نابز ، يارب  وحن  نادبا ، يارب  یکشزپ  نامیا ، تخانش  يارب  هقف  تسا : مسق  راهچ  رب  مولع 

تفگ : فافخلا  ماشه  . 4
ام مکدنع ... ؟ کلفلا  نارود  فیک  لاق : یّنم . موجنلاب  رصبأ  قارعلاب  تّفلخ  ام  تلق : لاق : موجنلاب ؟ كرصب  فیک  (ع :) هللادبعوبأ یل  لاق :

امهدحأ مزهیف  رفظلاب ، هبحاصل  اذه  بسحی  و  رفظلاب ، هبحاصل  اذـه  بسحیف  بساح ، اذـه  یف  بساح و  اذـه  یف  نایقتلی ؛ نیرکـسعلا  لاب 
ّالإ کلذ  ملعی  نکلو ال  قح ، باسحلا  لصأ  ّنإ  تقدـص ، لاقف : لاق : کلذ ، ملعأ  ام  هللا  ال و  تلقف : لاق : سوحنلا !؟ تناک  نیأف  رخـآلا !؟

( 9 ( ؛ مهّلک قلخلا  دیلاوم  ملع  نم 
: دومرف تسین . موجن  هب  نم  زا  رت  هاگآ  یـسک  قارع  رد  متفگ : يراد ؟ یهاگآ  موجن  شناد  هب  تبـسن  ایآ  دندومرف : نم  هب  (ع ) قداص ماما 

رگیدکی اب  دربن  دصق  هک  رکشل  ود  دروم  رد  ییوگیم  هچ  دومرف : هک  اج  نآ  ات  تسیچ ؟ كالفا  ناگراتـس و  تکرح  يهرابرد  امـش  رظن 
ینیبشیپ ار  يزوریپ  یموجن ، دـعاوق  ساسا  رب  شیوخ ، رکـشل  يارب  کـی  ره  هک  دراد ، دوجو  رگباـسح  یمجنم  ود ، ره  رد  و  هتـشاد ، ار 

: دـیوگیم يوار  دوب ؟ هچ  ینیبشیپ  نآ  سپ  دروـخیم ، تسکـش  یکی  دـنزیخیمرب ، گـنج  هب  رکـشل  ود  نیا  هک  هاـگنآ  یلو  دـنکیم ،
هاگآ هک  یـسک  زج  ار  نآ  اما  تسا ، قح  باسح  لصا  انامه  ینادیمن ) هک   ) یتفگ تسار  دومرف : ترـضح  منادیمن ، مسق  ادخ  هب  متفگ 

دنادیمن . تسا ، تاقولخم  يهمه  هب 
تفگ : يرتخب  نب  صفح  . 5

( 10 ( ؛ برعلا نم  تیب  لهأ  دنهلاب و  تیب  لهأ  الإ  اهملعی  ام  لاقف : (ع ،) هللادبع یبأ  دنع  موجنلا  ترکذ 
دنادیمن . ار  نآ  برع  زا  ياهداوناخ  دنه و  رد  ياهداوناخ  زج  یسک  دندومرف : ترضح  مدرب ، موجن  زا  یمسا  (ع ) قداص ماما  دزن 

دندیسرپ : نآ  رد  دنتشون و  ياهمان  (ع ) قداص ماما  هب  لهس -  رسپ  ود  نوراه -  دمحم و  . 6
( 11 . ) يرآ دندومرف : خساپ  رد  ترضح  تسا ؟ زیاج  موجن  رد  رظن  ایآ  دنتسنادیم ، موجن  ام  ّدج  ردپ و 

تسا : هدمآ  نیدلا  لامک  رد  . 7
موجن رد  رظن  ایآ  هک  میدیسرپ  میتشون و  ياهمان  هتشذگ  رد  مّجنم  تخبون  نارسپ  ام  هک : دنتشون  ترضح  يارب  رگید  ياهمان  ردارب  ود  نیا 
خـساپ رد  (ع ) ماما دـنراد ...  فالتخا  کلف  یگنوگچ  تفـص و  رد  ناـمجنم  هک  یلاـح  رد  یلب ، دـیدومرف : خـساپ  رد  امـش  تسا و  زیاـج 

( 12 . ) دزاسن جراخ  دیحوت  زا  ار  صخش  هک  یمادام  تسا  زیاج  یلب  دنتشون :
تسا : هدمآ  ( 13  ) ماوعلا ناتسب  مارکلا و  ۀهزن  باتک  زا  لقن  هب  ثیداحالا  عماج  رد  . 8

، دـندش رـضاح  ناشیا  هک  یماگنه  دـناوخ ، دوخ  دزن  ار  وا  داتـسرف و  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  لابند  هب  دیـشرلا  نوراـه  هک  هدـش  تیاور 
یلو دیسانشیم ، بوخ  ار  ملع  نیا  امش  دنهدیم و  تبسن  موجن  ملع  هب  ار  (س - ) همطاف نادنزرف  امـش -  مدرم ، تفگ : (ع ) ماما هب  نوراه 

هب ینخس  رَدَق ، زا  رگا  دیوش و  تکاس  دمآ ، نایم  هب  نخس  نم  باحصا  زا  هک  یماگنه  تسا : هدومرف  (ص ) ربمایپ دنیوگیم : هّماع  ياهقف 
مه وا  نادنزرف  دوب و  موجن  ملع  هب  مدرم  نیرتاناد  (ع ) نینمؤملاریما دینک .» توکس  دنتفگ  يزیچ  موجن  زا  رگا  دینک و  توکـس  دمآ  نایم 

دنتسه . نآ  هب  اناد  دنتسه -  اهنآ  تماما  هب  لئاق  يهعیش  هک  یناسک  - 
دندومرف : دیشرلا  نوراه  هب  (ع ) رفعج نب  یسوم  ماما  ترضح 
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دوبن حیحـص  موجن  رگا  تسا و  هدرک  حدم  ار  موجن  ملع  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا . شودخم  شدانـسا  هدوب و  فیعـض  ثیدح ، نیا 
َِکلَذَـکَو : » تسا هدومرف  نامحرلا  لیلخ  میهاربا  يهرابرد  دـنوادخ  دـناهدوب . ملاع  نآ  هب  زین  یهلا  يایبنا  درکیمن . حدـم  ار  نآ  دـنوادخ 

ات میدـنایامن و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  میهاربا  هب  ام  نینچ  نیا  و  َنِیِنقوُْملا ؛ َنِم  َنوُکَِیلَو  ِضْرَـألاَو  ِتاَواَـمَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاَْربِإ  يُِرن 
ناگراتس هب  يرظن  سپ  ( 15 ( ؛ ٌمیِقَس یِّنِإ  َلاَقَف  ِموُجُّنلا  ِیف  ًةَرْظَن  َرَظَنَف  : » دیامرفیم رگید  ياج  رد  و  ( 14 « ) دشاب ناگدننک  نیقی  زا  هک  نیا 

(ع) سیردا مشوخاـن . تفگیمن  تسیرگنیمن و  ناگراتـس  رد  تشادـن  یهاـگآ  موجن  ملع  هب  رگا  سپ  مشوخاـن .» نم  تفگ : و  دـنکفا ،
ْوَّل ٌمَسََقل  ُهَّنِإَو  ِموُجُّنلا  ِِعقاَوَِمب  ُمِْسقُأ  اَـلَف  : » تسا هدومرف  هدرک و  داـی  مسق  موجن  هب  دـنوادخ  هدوب . موجن  ملع  هب  دوـخ  ناـمز  لـها  نیرتاـناد 

( ... 17  ) ًاقرغ تاـعزانلاو  دـیامرفیم : رگید  ياـج  رد  هژیو و  ياـههاگیاج  هب  دـنگوس  دـیرادنپیم ، هک  تسا  نینچ  ( 16 ( ؛ ٌمیِظَع َنوُـمَْلعَت 
یملع چیه  نآرق  زا  دعب  دنکیم ، رهاظ  ار  زور  بش و  هک  یسک  هب  دنگوس  تسا . هرایس  جرب و 7  نآ 12  زا  دارم  و  ( 18  ) ًارمأ تاّربدملاف 

: تسا هدوـمرف  ناـنآ  يهراـبرد  دـنوادخ  هک  یناـسک  تسا ، ءاـیبنا  يهثرو  ءایـصوا و  ءاـیبنا و  مـلع  نآ  تـسین و  موـجن  مـلع  زا  رتفـیرش 
زا ات  نکم  راکشآ  مدرم ، ماوع  نانادان و  دزن  ار  نانخس  نیا  ادخ  هب  ارامـش  تفگ : ماما  هب  نوراه  ( . 19 « ) َنوُدَتْهَی ْمُه  ِمْجَّنلِابَو  ٍتاَمالَعَو  »

ترضح دینادیم ؟ ار  نآ  موجن  ملع  زا  امش  اریز  امـش ، زا  لبق  نم  ای  دیریمیم  نم  زا  لبق  امـش  ایآ  هد : ربخ  نم  هب  دننکن ...  ییوگدب  امش 
غورد نم  هب  متفگن و  غورد  مریمیم ، وت  زا  لبق  نم  دومرف : ترـضح  یناما . رد  تفگ : میوگب ؟ ات  یهدیم  ناما  نم  هب  ایآ  دندومرف : وا  هب 

( 20 . ) تسا کیدزن  متافو  هدشن  هتفگ 
دیوگیم : هک  هدش  تیاور  ریمع  یبا  نبا  زا  . 9

: لاقف (ع ،) رفعج نب  یـسوم  نسحلا  یبأ  یلإ  کلذ  توکـشف  ءیـش  کلذ  نم  ینلخدـیف  علاطلا ، فرعأ  اهفرعأ و  موجنلا و  یف  رظنأ  تنک 
( 21 ( ؛ کنع عفدی  هللا  نإف  ضما ؛ ّمث  نیکسم  لّوا  یلع  قّدصتف  ءیش  کسفن  یف  عقو  اذإ 

روطخ ملد  رد  يدب  ساسحا  راک  نیا  زا  یهاگ  متسنادیم ، علاط  متخانشیم و  ار  اهنآ  متـسیرگنیم و  ناگراتـس  رد  نم  هک  دوب  اهتدم 
نیلوا هب  درک ، روطخ  تلد  هب  يدب  زیچ  یتقو  دندومرف : ترضح  متشاذگ ، نایم  رد  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  اب  ار  نآ  هک  نیا  ات  درکیم ،

درک . دهاوخ  عفد  وت  زا  ار  نآ  دنوادخ  رذگب ، سپس  هدب ، هقدص  يدید  هک  ینیکسم 
(22 ، ) تسا هدرک  لقن  ریمع  یبا  نبا  زا  ار  تیاور  نیا  یحیحص  دنـس  اب  هیقف  رد  قودص  خیـش  دیوگیم : لوقعلا  ةآرم  رد  یـسلجم  همالع 

. تسا لاکشا  لمأت و  ياج  ثیدح  دنس  تحص  رد  یلو 

عنم يهلدا 

يهقثوم هلمج : زا  دـنراد ، تلالد  رگوداج  نهاک و  هب  مّجنم  هیبشت  موجن و  ملع  ندوب  مومذـم  رب  هک  دـنراد  دوجو  زین  یتایاور  لباقم ، رد 
تسا : هدش  تیاور  لاصخ  باتک  رد  هک  سوباق  نب  رصن 

، نوعلم اهبـسک  لکأ  اهاوآ و  نم  و  ۀنوعلم ، ۀّینغملا  ُنوعلم و  رحاسلا  و  نوعلم ، نهاکلا  و  نوعلم ، مّجنملا  لوقی : (ع ) هللادبعابأ تعمـس  لاق :
( 23 ( ؛ رانلا یف  رفاکلاو  رفاکلاک ، رحاسلاو  رحاسلاک ، نهاکلا  و  نهاکلاک ، مّجنملا  (ع :) لاق و 

نز تسا و  نوعلم  نهاک  تسا و  نوعلم  رگوداج  و  تسا ، نوعلم  مّجنم  دـندومرف : هک  مدینـش  (ع ) قداص ماـما  زا  تفگ : سوباـق  نب  رـصن 
نهاک و دننامه  مّجنم  دومرف : نینچمه  تسا . نوعلم  دروخب  اهنآ  بسک  زا  دهد و  هانپ  اهنآ  هب  هک  مه  یـسک  تسا و  نوعلم  ناوخزاوآ 

تسا . شتآ  رد  رفاک  رفاک و  دننامه  رگوداج  رگوداج و  دننامه  نهاک 
یقالطا نینچ  ياراد  ثیداحا  نیا  تفگ : ناوتیم  دنناوارف . دـنراد ، تلالد  نهاک  هب  وا  هیبشت  مّجنم و  حـیبقت  ّمذ و  رب  هک  يرگید  تایاور 

دننام ناگراتس  تکرح  رب  ینتبم  یکلف  عاضوا  زا  رابخا  رب  هک  یتایاور  اب  هجیتن  رد  دوش ؛ میدرک  تباث  ادتبا  رد  ام  هچنآ  لماش  هک  دنتسین 
دنرادن . یتافانم  تساهنآ ، ریغ  فوسخ و  فوسک و 
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دراد نامیا  داقتعا و  ناگراتـس  ریثأت  هب  هک  تسا  یـسک  مّجنم  زا  دارم  دنکیم  تلالد  هک  دراد  دوجو  تایاور  رد  يدهاوش  نیا ، رب  هوالع 
دوخ معز  هب  دنکیم و  تفلاخم  ادخ  اب  دوخ ، ملع  اب  هک  تسا  یـسک  ای  ( 24  ) دنکیم بیذکت  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ردـق  اضق و  و 

هک ياهنوگ  هب  دـهدیم  ربخ  ار  ثداوح  عوقو  عطق  نیقی و  يور  زا  هک  تسا  یـسک  ای  ( 25  ) دنادرگرب مدرم  زا  ار  یهلا  ياضق  دـهاوخیم 
دراذگیمن . یقاب  یهلا  هاگرد  زا  تناعتسا  يارب  ییاج 

دومرف : درک ، عنم  يرفس  زا  ار  وا  یموجن ، ینیبشیپ  ساسا  رب  هک  یسک  خساپ  رد  (ع ) یلع ترضح  ور  نیا  زا 
رد سک  ره  هک  ار  یـسحن  تعاس  هدوب و  ناما  رد  يدب  زا  دـنک  تکرح  نآ  رد  سک  ره  هک  ار  يدعـس  تعاس  هک  ینکیم  نامگ  وت  ایآ 

هدرک بیذکت  ار  نآرق  دنک ، قیدصت  اعدا  نیا  رد  ار  وت  سک  ره  انامه  ینادیم ؟ دش  دهاوخ  تراسخ  ررـض و  هب  التبم  دـنک  تکرح  نآ 
هدرک و مدرم  هب  ور  ترـضح  سپـس  دـنادیم . زاینیب  دـنوادخ  زا  تناعتـسا  زا  ار  دوخ  تاـمیالمان  عفد  لاـمآ و  هب  ندیـسر  يارب  تسا و 
ار صخش  موجن ، هک  ارچ  تسا ، مزال  ییایرد  ینیمز و  ياههار  تخانش  رد  هک  ياهزادنا  هب  رگم  دیشاب ، رذحرب  موجن  يریگدای  زا  دومرف :

( 26 . ) دینک تکرح  ادخ  مان  اب  تسا . شتآ  رد  رفاک  تسا و  رفاک  دننامه  رگوداج  رگوداج و  دننامه  نهاک  دناشکیم و  تناهک  هب 
دنکیم : لقن  نیعا  نب  کلملادبع  دشاب . باب  نیمه  زا  دنکیم  لقن  هیقفلا  هرضحی  نم ال  رد  قودص  خیش  هک  یتیاور  دیاش 

اذإ و  اهیف ، بهذأ  مل  تسلج و  ّرـشلا  علاطلا  تیأر  علاطلا و  یلإ  ترظن  اذإف  ۀجاحلا ، دیرأف  ملعلا ، اذـهب  ُتیلتبا  ّینإ  (ع :) هللادـبع یبأل  تلق 
کبتک ؛ قرحا  لاق : معن ، تلق : یضقت ؟ یل : لاقف  ۀجاحلا ، یف  تبهذ  ریخلا  علاطلا  تیأر 

متسیرگن و نآ  هب  رگا  مرگنیم . علاط  هب  مشاب  هتشاد  ياهتـساوخ  هاگره  هدش و  التبم  موجن  رد  نتـسیرگن  هب  نم  متفگ : (ع ) قداص ماما  هب 
ترضح موریم . دوخ  راک  لابند  هب  مدید  بوخ  ار  علاط  هاگره  موریمن و  دوخ  يهتساوخ  لابند  هب  تسـشن و  مهاوخ  مدید  رـش  ار  علاط 

( 27 . ) نازوسب ار  تیاهباتک  دومرف : یلب . متفگ : ینکیم ؟ مکح  زین  موجن  ساسا  رب  ایآ  دومرف :
دیوگیم : ربخ  نیا  حرش  رد  یسلجم  همالع 

ماکحا زا  ار  اهنآ  و  ینکیم ، مکح  يدـید  علاط  رد  هک  ییاهزیچ  نامه  هب  مدرم  يارب  اـیآ  ینعی : یـضقت ،» : » دـندومرف هک  ترـضح  لوق 
هدهاشم يریخ  علاط ، رد  رگا  ایآ  ینعی  میناوخب ، لوهجم  يهغیـص  هب  ار  یـضقت »  » هک نیا  ای  ینکیم و  هاگآ  اهنآ  سحن  دعـس و  موجن و 

ساسا رب  ییوگشیپ  موجن و  رد  رظن  زاوج  مدع  رب  تیاور  نیا  ریدقت  ود  ره  رد  يوشیم ؟ دقتعم  نآ  هب  هدـش و  هدروآرب  تتجاح  يدرک 
دیعب تسا ، موـجن  ریثأـت  هب  داـقتعا  اـجنیا  رد  موـجن  زا  دارم  هک  نیا  هـب  ثیدـح  لـیوأت  دراد . تلـالد  اـهنآ  تاـعارم  یموـجن و  ماـکحا 

( 28 . ) دیامنیم
ره رد  ار  ریثأت  هب  داقتعا  ندرک و  مکح  هتـشاد و  تلالد  نآ  هب  نتـشاد  داقتعا  ندرک و  مکح  نودـب  رظن  زاوج  رب  ربخ  نیا  تروص ، ره  رد 

تسا . دیعب  نآ  هب  نتشاد  داقتعا  ندرک و  مکح  نودب  يرابخا  رظن و  ره  قلطم  رب  ثیدح  لمح  درامشیمن و  زیاج  ریدقت  ود 
اریز درادـن ؛ یعنام  اهنآ  ریغ  فوسخ و  فوسک و  نوچمه  يروما  هب  داقتعا  رظن و  كالفا و  عاـضوا  زا  نداد  ربخ  هکنآ  نخـس  لـصاح 

تسا . مسق  نیا  زا  جراخ  هدش  یهن  عوضوم  هک  دهدیم  ناشن  ییاور  دهاوش  ًایناث  دراد ، فارصنا  دراوم  هنوگ  نیا  زا  هدراو  رابخا  ًالّوا 
تسا . زاوج  هب  مکح  هدعاق ، ياضتقم  دوشیم ، لماش  مه  ار  دراوم  هنوگ  نیا  هیهان  يهلدا  ایآ  هک  نیا  رد  کش  لباقم  رد  ًاتیاهن 

دیوگیم : تسا »...  نهاک  دننام  مّجنم   » ثیدح لقن  زا  دعب  قودص  خیش 
( 29 . ) درادن داقتعا  اهنآ  يهدننیرفآ  هب  دراد و  كالفا  ندوب  میدق  هب  داقتعا  هک  تسا  یسک  نوعلم  مّجنم 

دیوگیم : ییاهب  خیش 
رثؤم تلع  ًالقتـسم  ینامـسآ  مارجا  هک  دنرادنپیم  نینچ  رگا  ینامـسآ  مارجا  اب  ینیمز  ثداوح  زا  یـضعب  طابترا  رب  ینبم  نامجنم  ياعدا 
تسا رفک  داقتعا  نیا  رب  ینتبم  موجن  ملع  و  تسین ، لالح  ناملسم  صخش  يارب  داقتعا  نیا  دنتسه ، ریثأت  رد  کیرش  ای  ینیمز  ثداوح  رد 

( 30 . ) دناهدش لمح  انعم  نیا  رب  هدرک ، یهن  نادب  داقتعا  تحص  زا  هتشاد و  رذحرب  موجن  ملع  زا  هک  یتایاور  و 
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یهیدـب روما  رد  دـهدیم ؛ لیـصفت  یهیدـب  ریغ  یهیدـب و  روما  هب  مّجنم  رابخا  نایم  يراصنا  خیـش  تسا ؟ زیاج  مّجنم  رابخا  رب  دامتعا  ایآ 
دسیونیم : ناشیا  تسین . زیاج  یهیدب  ریغ  رد  زیاج و 

نانآ يهبـساحم  اریز  ناشقاّسف ؛ هب  دـسر  هچ  تسین ، زیاج  اهنآ  لودـع  رب  دامتعا  ور  نیا  زا  تسا ؛ دایز  رایـسب  هبـساحم  رد  ناـنآ  ياـطخ 
ربخ لثم  یهیدـب  روما  رد  ناـنآ  يهبـساحم  رگم  تسا ، يرگید  تاـیرظن  رب  ینتبم  دوخ  مه  تاـیرظن  نیا  هک  تسا  يرظن  يروما  رب  ینتبم 
مه دراوـم  نیا  رد  هچ  رگا  دوـشیم ، لـقتنم  رگید  جرب  هـب  یجرب  زا  زورما  دیـشروخ  اـی  تـسا  برقع  جرب  رد  هاـم  زورما  هـکنیا  زا  نداد 

ای نید و  نامز  نییعت  يارب  لداع  مّجنم  ود  تداهش  رب  دناوتیم  مکاح  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هتبلا  دهدیم . خر  نانآ  نایم  یکدنا  تافالتخا 
( 31 . ) دنک دامتعا  نآ  دننام 

دراد : لاکشا  تهج  دنچ  زا  يراصنا  خیش  نخس 
، تسا سح  رب  ینتبم  تداهش  هک  یلاح  رد  دناهتسناد  تداهش  باب  زا  ار  رابخا  هنوگ  نیا  ناشیا  هک  دیآیم  رب  خیـش  ترابع  رهاظ  زا  ًالّوا :

تسا . هبساحم  رب  ینتبم  موجن  یلو 
کی لوق  هب  افتکا  مه  القع  يانب  درادن ، دوجو  نآ  رب  یلیلد  اریز  تسا ؛ ثحب  لحم  تاعوضوم ، رب  تداهش  رد  نادهاش  ددعت  رابتعا  ًایناث :

یمادام دنتـسه  لالح  یگمه  ایـشا  تسا : هدمآ  يزیچ -  ندوب  مارح  رد  کش  دروم  رد  ( - 32  ) هقدص نب  ةدعـسم  ربخ  رد  یلب  تسا . هقث 
هک دـشاب  یعرـش  یحالطـصا  يهنّیب  هنّیب ، زا  دارم  رگا  دوشن . هماـقا  اـهنآ  ندوـب  مارح  رب  ياهنیب  اـی  هدـشن  راکـشآ  اـهنآ  ندوـب  مارح  هک 

، طایتحا ياضتقم  هتبلا  تسا ، ثحب  لحم  تیاور  تلالد  دنـس و  یلو  دـنکیم ، در  ار  القع  يانب  تیاور ، نیا  تسا ، لداع  رفن  ود  تداهش 
تسا . نادهاش  ددعت 

وا نخس  رب  ناوتیم  دشابن  وا  دروم  رد  یـصاخ  یهن  رگا  نیاربانب  تفریذپ ؛ ناوتیم  تسا  هربخ  لها  وا  هک  نیا  باب  زا  ار  مّجنم  لوق  ًاثلاث :
یهیدب . ریغ  هچ  دشاب و  یهیدب  روما  رد  وا  رابخا  هچ  درک ، دامتعا 

دشابن يدح  هب  تاهابتشا  ترثک  رگا  تسا . عیاش  مولع  يهمه  رد  شیب  مک و  هکلب  تسین ، طقف  ملع  نیا  صتخم  هابتـشا  اطخ و  دوجو  اما 
هب عوجر  لامتحا  بلاطلا  ۀغلب  باتک  رد  اذل  دوشیمن و  دامتعا  مدـع  بجوم  هابتـشا  دوجو  فرـص  دـننکن ، مّجنم  رظن  هب  ییانتعا  القع  هک 

( 33 . ) تسا هدش  هدرمش  زیاج  تسا  هربخ  لها  دارفا  زا  یکی  زین  يو  هک  نیا  باب  زا  مّجنم 
دمآ . دهاوخ  هک  تسا  يرگید  يهتکن  هب  طوبرم  هدمآ ، تایاور  رد  هک  مّجنم  قیدصت  زا  یهن  اما 

اهنآ : ریثأت  هب  داقتعا  نودب  یکلف  عاضوا  هب  هجوت  اب  هدنیآ  زا  رابِخا  . 2
دیوگیم : يراصنا  خیش 

نوچمه ینّیعم  عضو  شیادـیپ  ماگنه  هک  دـهد  ربخ  ًالثم  تسا ، زیاج  ناگراتـس  تاکرح  تالاصتا و  ماگنه  یعیاقو  ثودـح  زا  ندادربخ 
زیاج یتروص  رد  یهدربخ  هنوگ  نیا  هتبلا  داد . دـهاوخ  خر  هدـنیآ  رد  هعقاو  نالف  هراتـس ، ود  نارتقا  نتـشگ و  لـباقم  يرود و  یکیدزن و 

، دشاب یکلف  صاخ  عضو  رد  ادخ  يهدارا  هب  ياهثداح  عوقو  رد  هدش  لقن  ای  هدش  لصاح  ياههبرجت  هب  دنتسم  یّنظ و  يهنوگ  هب  هک  تسا 
هب دانتـسا  ثداوح و  شیادیپ  رد  كالفا  ّتیببـس  هب  داقتعا  مدع  تروص  رد  هکلب  دشاب ، ود  نآ  نیب  تیلع  يهطبار  هب  دقتعم  هک  نیا  نودب 
هاـگ ره  هک  تسا  هتفاـیرد  هبرجت  هب  ًـالثم  هک  یـصخش  اریز  داد ؛ ربـخ  ثداوح  عوقو  زا  زین  یعطق  يهنوـگ  هب  تسا  زیاـج  یعطق ، يهبرجت 

ناراب شراب  هب  نیقی  روط  هب  هبرجت  نیا  هب  دانتـسا  هب  دناوتیم  دیراب ، دـهاوخ  ناراب  بش  نآ  رد  دـیآ ، هناخ  لخاد  هب  ماب  تشپ  زا  وا  گس 
نیا زا  فرـصنم  ای  دروم  نیا  زا  ریغ  هب  طوبرم  تسا  هدـمآ  مّجنم  قیدـصت  زاوج  مدـع  يهراـبرد  هک  یتاـیاور  دـنک ...  مکح  بش  نآ  رد 

( 34 .... ) تسا دروم 
هک هتفگن  سک  چیه  دشاب ، فوشکم  فشاک و  نیب  طابترا  يهنوگ  زا  رگا  اههدیدپ  اب  یکلف  تکرح  يهطبار  هب  داقتعا  هک  تسا  راکـشآ 

تسا : هتفگ  هنیمز  نیا  رد  زین  ییاهب  خیش  هدرک و  حیرصت  نآ  هب  يراصنا  خیش  هکنانچ  تسا . رفک  بجوم  يداقتعا  نینچ 
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هک تسا  ثداوح  زا  یخرب  شیادیپ  تمالع  دیآیم ، دیدپ  اهنآ  رد  هک  یصاخ  عاضوا  ینامـسآ و  مارجا  تالاصتا  دنیوگب  نامجنم  رگا 
موجن ملع  تحص  رد  دراو  تایاور  درادن و  لاکـشا  يداقتعا  نینچ  دنکیم ، داجیا  ناهج  نیا  رد  دوخ  يهدارا  تردق و  اب  لاعتم  دنوادخ 

( 35 . ) دوشیم لمح  ینعم  نیمه  رب  نآ  يریگارف  زاوج  و 
زا یخرب  دناهتـسد ؛ ود  نیمجنم  تسا . نامجنم  رب  املع  نعط  دراوم  زا  جراخ  يداقتعا  نینچ  هک  دـناسریم  ینـشور  هب  یلح  همـالع  نخس 

( 36 . ) دننادیم بجوم  طقف  ار  ناگراتس  رگید  ياهتسد  دننادیم و  راتخم  لعاف  ار  ناگراتس  نانآ ،
دیوگیم : دنکیم -  لقن  وا  زا  يراصنا  خیش  هچنآ  رب  انب  یضترم -  دیس 

هب تبـسن  ياهراتـس  نتـشگ  رود  ای  کیدزن  ماگنه  هک  هداد  رارق  نینچ  ار  تداع  دنوادخ  دـشاب  دـقتعم  هک  تسین  یـسک  نیمجنم  نایم  رد 
نینچ زورما  هک  نیمجنم  زا  یناـسک  دنـشاب . هتـشاد  يریثأـت  نآ  شیادـیپ  رد  ناگراتـس  هک  نیا  نودـب  دـهد  خر  یثداوح  رگید ، يهراـتس 

راهظا مالـسا ، لها  دزن  میجنت  نداد  هولج  وکین  يارب  ار  يأر  نیا  دنراد و  نیـشیپ  نامجنم  داقتعا  فالخ  رب  ییأر  دنـشاب  هتـشاد  ياهدـیقع 
( 37 . ) دنرادیم

هکلب ود ، نآ  نایم  تیلع  يهطبار  هب  داقتعا  نودـب  یکلف  تاکرح  یپ  رد  یثداوح  ندـمآ  دـیدپ  هب  داـقتعا  راـبخا و  هکنآ  نخـس  لـصاح 
دنکیم . قدص  نآ  رب  میجنت  ظفل  هچ  رگا  تسین  یحالطصا  میجنت  هدوب و  لاکشایب  نتسناد ، دنوادخ  يهدارا  هب  ار  اهنآ 

زا تایاور  رد  هک  تسا  مومذم  میجنت  رد  لخاد  زین  تاناویح  زا  یصاخ  راتفر  يهدهاشم  اب  ناراب  لوزن  هب  یعطق  مکح  هک  دناهتفگ  یخرب 
، عونمم میجنت  تسا . دنوادخ  هب  رفک  ناگراتـس و  هب  نامیا  هدـش  عنم  نآ  زا  هچنآ  تسین و  نینچ  هک  یلاح  رد  ( 38  ) تسا هدش  یهن  نآ 

يهلدا تسین و  عونمم  میجنت  عون  زا  اهییوگشیپ  هنوگ  نیا  اما  دماجنیب . وا  یبیغ  ياهربخ  دنوادخ و  لاعفا  اب  هلباقم  هب  هک  تسا  یمیجنت 
دنفیعض . تایاور  نیا  زا  يرایسب  هک  نیا  هب  ًافاضم  دریگیمن ، رب  رد  ار  دراوم  نیا  میجنت  زا  یهن 

نیا دوش ، تاقدـص  اعد و  ریثأت  یفن  ادـخ و  هب  تناعتـسا  زا  يزاینیب  بجوم  هک  ياهنوگ  هب  دـهدب  یعطق  ربخ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یـسک 
رب یعطق  رابخا  تسین و  لیبق  نیا  زا  روکذـم  لاثم  اـما  دـیآیم . رامـش  هب  رفک  تسا ، مالـسا  تاحـضاو  اـب  فلاـخم  هک  تهج  نآ  زا  ربخ 

بانتجا زین  یعطق  ماکحا  هنوگ  نیا  زا  هک  تسا  راوازـس  هچ  رگا  درادـن  یتافانم  یهلا  يهدارا  اـعد و  زا  لـصاح  تارییغت  اـب  هبرجت  ساـسا 
هثداح عناوم  لماوع و  يهمه  هب  دـنناوتیمن  تسا و  رایـسب  هبـساحم  رد  ناـمجنم  ياـطخ  اریز  دـشاب ؛ یبیرقت  تروص  هب  ینیبشیپ  دوش و 

رد موجن  ملع  : » تسا هدمآ  موجن  ملع  زا  يو  لاؤس  خـساپ  رد  (ع ) اضر ماما  زا  تلـص  نب  نایر  تیاور  رد  هک  نانچ  دنـشاب ، هتـشاد  هطاحا 
مهرد ار  غورد  تسار و  دـنبایب ، تـسد  نآ  قیاـقد  فـیارظ و  ماـمت  هـب  دناهتـسناوتن  ناـمجنم  هـک  اـجنآ  زا  یلو  تـسا ...  حیحـص  لـصا 

( 39 «. ) دنتخیمآ
دیوگیم : يراصنا  خیش 

تاضراعم میالع و  نیا  هب  نامجنم  يهطاحا  مدع  اب  تسین و  یفاک  دنتسه ، ثداوح  يارب  ینایامنهار  اههناشن و  ناگراتـس ، هک  نیا  درجم 
رگا درک و  بانتجا  ینیبشیپ  زا  تسا  رتهب  نیاربانب  دـشاب ...  مه  ینظ  دـناوتیمن  هکلب  دـشاب ، یعطق  دـناوتیمن  نانآ  مکح  اهنت  هن  اهنآ ،
نالف هراتـس  نالف  عولط  ماگنه  تسین  دـیعب  دوش : هتفگ  ًالثم  یعطق ، هن  دـشاب  یبیرقت  تروص  هب  دـیاب  دـنک  ینیبشیپ  تساوخ  یـسک  مه 

( 40 . ) دهد خر  قافتا 
درادن . لاکشا  زین  مود  يانعم  هب  میجنت  هکنیا  هجیتن 

ینیمز : ياهدادیور  رب  ریثأت  رد  اهنآ  لالقتسا  مدع  كالفا و  تایح  هب  داقتعا  اب  ثداوح  زا  رابخا  . 3
تیلعاف تایح و  هب  داـقتعا  ینیمز و  ثداوح  ینامـسآ و  مارجا  يهطبار  ناگراتـس و  ریثأـت  هب  دانتـسا  اـب  ینیمز  ياهدادـیور  زا  راـبخا  رگا 

دیآیم ؟ رامش  هب  رفک  یهدربخ ، نینچ  ایآ  دنادب ، لّوا  رثؤم  ار  ادخ  یلو  بجوم -  لعاف  هچ  راتخم و  لعاف  هچ  دشاب -  كالفا 
دیوگیم : يراصنا  خیش 
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مکح هب  هک  یلاـعفا  نداد  تبـسن  هک  دـشاب  نیا  نآ ، رفک  هجو  دـیاش  تسا ، رفک  يراـبخا  نینچ  هک ، تسا  نیا  اـهقف  تراـبع  رتشیب  رهاـظ 
. تسا نید  ترورض  فلاخم  دنوادخ ، ریغ  هب  ندناریم ، ندرک و  هدنز  قزر و  شنیرفآ و  دننام  دنشابیم  دنوادخ  هب  دنتسم  نید  ترورض 

یلو دنهدیم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  ناگراتـس  هک  دشاب  دقتعم  یـسک  رگا  : » دیوگیم يو  تسا . رفک  مدـع  دـعاوق ، رد  دیهـش  نخـس  رهاظ 
تابثا ناگراتس  يارب  تایح  یلقن ، یلیلد  هن  یلقع و  لیلد  هب  هن  اریز  تسا ، راکاطخ  صخش  نآ  تروص  نیا  رد  دنادب  ادخ  ار  یلصا  رثؤم 

تسا .» هدشن 
ترورض اب  تفلاخم  ینعی  عنام ؛ دوجو  هن  تسا  لیلد -  یـضتقم -  مدع  يهطـساو  هب  رفک  هب  لوق  مدع  هک  تسا  نیا  دیهـش  ترابع  رهاظ 

تسین . مولعم  ام  يارب  نآ  عوقو  یلو  تسا  نکمم  وا  رفک  سپ  نید .
 - تسا دـنوادخ  رایتخا  اب  ریاغم  لقتـسم و  راتخم و  یلعاف  هب  لاعفا  نیا  ندادـن  تبـسن  نید ، ترورـض  هک  دـشاب  نآ  لوق  نیا  لیلد  دـیاش 

تیـشم و نیع  وا  رایتخا  ادخ و  يهدارا  هب  وا  تیلعاف  هک  يراتخم  لعاف  هب  لاعفا  نیا  دانتـسا  اما  تسا -  نیمه  هضّوفم  لوق  رهاظ  هچنانچ 
اریز تسین ؛ نید  يرورض  فلاخم  يدانتسا  نینچ  تسادخ ، لعف  وا  لعف  دنکیم و  لمع  يروعـش  اب  رازبا  يهلزنم  هب  وا  تسادخ و  رایتخا 
قدص نآ  رب  زین  ادـخ  لعف  هک  ياهنوگ  هب  اما  ادـخ  ریغ  هب  لعف  دانتـسا  هن  تسادـخ ، هب  لعف  یقیقح  دانتـسا  راکنا  نید ، يرورـض  فلاخم 

دنک .
فالخ ینخـس  ناگراتـس ، هب  لاعفا  نیا  نداد  تبـسن  نیاربانب  تسا ، قح  رفک ، تابثا  يارب  لـیلد  نادـقف  رب  ینبم  لوا  دیهـش  يهتفگ  یلب ،

تسین .] رفک  اما   ] تسا حیبق  هک  هدوب  لیلد  نودب  ادخ  ریغ  هب  ادخ  لعف  نداد  تبسن  عقاو و 
دیسرپ (ع ) قداص ماما  زا  یقیدنَز  تسا : هتفگ  يو  هک  هدش  لقن  مکح  نب  ماشه  زا  جاجتحا  رد  هک  تسا  یتیاور  لوا  دیهـش  نخـس  ذخأم 
خـساپ ترـضح  دشابیم ؟ هناگتفه  ناگراتـس  ریبدت  دراد ، دوجو  ملاع  نیا  رد  هک  يریبدت  درادنپیم  هک  یـسک  دروم  رد  دییوگیم  هچ 

کلف رد  دوخ  هک  دوشیم  هرادا  یناگراتس  ریبدت  هب  رغصا  ملاع  ربکا و  ملاع  نیا  هک  دننک  تابثا  نادب  ات  دنتـسه  یلیلد  دنمزاین  نانیا  : » داد
دنتسیایمن . زاب  هدشن و  هتسخ  شخرچ  زا  هاگ  چیه  دنخرچیم و  نآ  رادم  رد  هدرک و  تکرح 

لاح نم  ّریغتت  مل  ۀّیلزأ  ۀمیدق  تناک  ولف  نییهنملا ؛ نیرومأملا  دیبعلا  ۀلزنمب  یهف  ّربدم ، لّکوم  اهنم  مجن  ّلکل  ّنأ  و  دومرف : ترضح  سپس 
رگا انامه  دنوشیم . یهن  رما و  یناربنامرف  نوچمه  دراد و  هدهع  رب  ار  نآ  ریبدت  هک  تسا  یلّکوم  ناگراتـس  نیا  زا  کی  ره  رب  لاح ؛ یلإ 

( 41 . ) درکیمن رییغت  اهنآ  تلاح  دندوب  یلزا  میدق و  یناگراتس 
رد ناگراتـس  هک  تسا  نیا  دـنریذپیم » یهن  رما و  هک  هدوب  ربنامرف  یناگدـنب  دـننام  ناشیا  : » تسا هدومرف  هک  ماـما  نخـس  ياـنعم  ًارهاـظ 

دنشاب . ناهج  ریبدت  رومأم  ناشدوخ  هک  نیا  هن  دنربنامرف ، دوخ  تاکرح 
دیازفایم : يراصنا  خیش  سپس 

تـسد هب  رابخا  زا  دـشاب  هجو  نیا  رب  كـالفا  اههدـیدپ و  نیب  طاـبترا  دوجو  هب  دـقتعم  هک  یـصخش  ندوب  رفاـک  هک : نیا  نخـس  هصـالخ 
( 42 . ) تسین همات  تیلع  طبر ، زا  دارم  هک  ارچ  تسا ؛ هدشن  تباث  زین  نید  تایرورض  اب  داقتعا  نیا  تفلاخم  نینچمه  دیآیمن ،

دوجو مود  هجو  رد  دش ، ضرف  ینامـسآ  مارجا  ینیمز و  ثداوح  نیب  هک  ياهطبار  موس  هجو  رد  اریز  تسا ؛ نشور  موس  مود و  هجو  قرف 
نداد ربخ  نینچمه  درادن . دوجو  روکذم  طابترا  تابثا  رب  یلیلد  طقف  تسین ، رفک  بجوم  موس  هجو  رد  روکذـم  طابترا  هب  داقتعا  درادـن .

تاقدص اعد و  ریثأت  اب  دیاب  یهدربخ  هنوگ  نیا  هتبلا  درادن . یعنام  ینظ -  هچ  یعطق و  هچ  دشاب -  تابساحم  هب  دنتـسم  رگا  طابترا  نیا  زا 
، دشاب نانهاک  رابخا  هیبش  هکلب  دشابن ، تابـساحم  هب  دنتـسم  یهدربخ  رگا  اما  تسا . نید  يرورـض  فلاخم  هنرگو  دـشاب  هتـشادن  تافانم 

دوشیم . نهاک  هب  مّجنم  هیبشت  تایاور  لومشم  اریز  دشابن ؛ زیاج  دیاش 
كالفا : تایح  هب  داقتعا  نودب  ییوگشیپ  . 4

یلو دـشاب ، اـهنآ  نیب  ياهطبار  دوـجو  هب  دـقتعم  دـنادب و  ینامـسآ  مارجا  هب  دنتـسم  ار  ینیمز  ثداوـح  دـهدیم ، ربـخ  هک  یـصخش  رگا 
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هنوگ نیا  ایآ  دنهدیم ، تبسن  شتآ  هب  ار  ندنازوس  هک  نانچمه  درادنپن ، هدنز  ار  اهنآ  دنادن و  ریثأت  رد  کیرـش  ای  لقتـسم  ار  ناگراتس 
تسا ؟ زیاج  یهدربخ 

دوشیمن . ضرف  كالفا  يارب  یتایح  موس  هجو  فالخ  رب  مراهچ  هجو  رد  اریز  تسا ؛ راکشآ  مراهچ  موس و  هجو  نیب  قرف 
دوشیمن . اهنآ  هب  رگید  روما  دانتسا  رب  لیلد  ینامسآ ، مارجا  هب  ینیوکت  روما  زا  یخرب  دانتسا  تسا . لیلد  دنمزاین  دانتسا 

، دشاب رگیدکی -  اب  ینیمز  يایشا  زا  یضعب  يهطبار  دننام  ینامسآ -  مارجا  ینیمز و  ثداوح  نایم  ياهطبار  دوجو  هب  دقتعم  یصخش  رگا 
درادن . لاکشا  تسین و  رفک  بجوم  يداقتعا  نینچ  دشابن ، هطبار  نیا  رب  تاقدص  اعد و  ریثأت  رکنم  دنادب و  یلصا  رثؤم  ار  دنوادخ  یلو 

لاکـشا نینچ  نآ  رب  سپـس  تسا ،» رفک  مه  داقتعا  نیا  هک  تسا  نآ  نیـشیپ  ياهقف  زا  يرایـسب  تاملک  رهاظ  : » دـیوگیم يراـصنا  خـیش 
دنکیم :

تداع هک  ینعم  نیدب  شتآ -  هب  ندنازوس  دانتـسا  دننامه  بکاوک -  هب  لاعفا  دانتـسا  هب  داقتعا  : » تسا هتفگ  دعاوق  باتک  رد  لوا  دـیهش 
دنهدیم و ماجنا  دوشیم ، هداد  تبسن  ناشیدب  هک  ار  يراک  دنشاب  هژیو  عضو  ای  لکش  هب  ناگراتس  هاگ  ره  هک  هتفر  نیا  رب  لاعتم  دنوادخ 

یقیقح یلقع  طبر  هن  يداع و  يزاجم و  طبر  اهنآ  هب  اهاذـغ  اهوراد و  راـثآ  طـبر  دـننام  ینامـسآ ؛ مارجا  هب  تاببـسم  نیا  نداد  طاـبترا 
ناگراتـس زا  راثآ  نیا  عوقو  اریز  تسا ، رتمک  لوا  مسق  زا  شیاطخ  هچ  رگ  تساطخ  یلو  دوشیمن ، دقتعم  رفک  بجوم  داقتعا  نیا  دشاب ،

تسین . دایز  یگشیمه و 
دیوگیم : راثآ - »... نیا  عوقو  اریز   - » لوا دیهش  بلطم  لیلعت  حیضوت  رد  يراصنا  خیش  سپس 

ای شتآ  زا  یـشان  ترارح  دـننام  یـسح ؛ تروـص  هب  هن  یثداوـح  نینچ  عوـقو  اریز  تسا  يداـع  طـبر  ندوـبن  تباـث  هب  هراـشا  لـیلعت  نیا 
ملع ضرف  رب  درادـن و  دوجو  ثداوح  نیا  داـیز  رارکت  هب  ملع  اریز  بلاـغ ؛ اـی  میاد  تداـع  تروص  هب  هن  تسا و  هدـشن  تباـث  دیـشروخ ،

هـصالخ دنـشاب . یموس  رثؤم  هب  دنتـسم  ود  ره  ای  دشاب  سکع  رب  ریثأت  دـیاش  درادـن ، ثداوح  رب  ناگراتـس  تکرح  ریثأت  رب  یتلالد  دـشاب ،
ای یکلف  تکرح  نآ  ببس  هک  نیا  اما  تسا ، ببـسم  یثداح ، ره  هک  تسا  نیا  اهبابـسأب ،» ّالإ  ءایـشألا  يرجی  نأ  هللا  یبأ   » تیاور ياضتقم 
زا ياهراپ  رد  تسین . تباث  ینید  تایرورـض  اـب  نآ  تفلاـخم  میریذـپب ، ار  يزیچ  نینچ  مه  رگا  هوـالع  هب  تسین . تباـث  تسا ، رگید  زیچ 
هب رتش  دیآرب  نوچ  هک  ياهراتـس  مسا  دومرف ...« : هک  ینمی  مّجنم  هب  (ع ) قداص ماما  نخـس  دـننام  دراد ؛ ناگراتـس  ریثأت  رد  روهظ  تایاور 

، دنوشیم کیرحت  اهواگ  شعولط ، اب  هک  ياهراتس  مان  وگب  یتفگ ». تسار  : » دومرف ترضح  منادیمن ، تفگ : تسیچ »؟ دیآیم ، ناجیه 
، دـنوشیم کـیرحت  ناگـس  ددرگ  رادـیدپ  هاـگ  ره  هک  ياهراتـس  ماـن  وگب  یتـفگ ». تسار  : » دومرف ترـضح  منادیمن . تفگ : تسیچ »؟

( 44 . ) دراد دوجو  تسد  نیا  زا  هک  يرگید  تایاور  و  ( 43 ...« ) ینادیمن هک  یتفگ  تسار  : » دومرف ترضح  منادیمن ، تفگ : تسیچ ؟
زین ار  ینامـسآ  مارجا  تاریثأـت  زا  یـضعب  هکلب  درک ، راـکنا  ار  ینیمز  رـصانع  رگید  اهاذـغ و  اـهوراد و  ریثأـت  ناوتیمن  هک  تسا  حـضاو 

كاخ و . .... تیوقت  ناتخرد ، دشر  اههویم ، يریگلکش  دم ، رزج و  رب  ناگراتس  یخرب  هام و  ریثأت  دننام  درک ، راکنا  ناوتیمن 
تاداقتعا و اب  یمود  هک  هنوگ  نامه  تسین و  اهدادـیور ، شیادـیپ  رد  ینیمز  لماوع  ریثأت  ینامـسآ و  مارجا  ریثأت  نیب  یقرف  هک  نیا  هجیتن 

تسا . نینچ  زین  یلوا  درادن  یتفلاخم  ینید  تایرورض 
لیلد ود  هب  دوشیم  لکوت  هقدـص و  اعد و  نوچمه  ینید  تایرورـض  اب  تفلاخم  بجوم  ینیمز  ثداوح  رد  كـالفا  ریثأـت  هک  نخـس  نیا 

تسا : دودرم 
فلخت اذل  و  ماقم ، ره  رد  هن  تسا  هلمجلایف  هقدـص  اعد و  ریثأت  هدرک -  هراشا  نآ  هب  یناوریا  ققحم  هک  روطنامه  نید -  يرورـض  ًالوا ،

اـعد و ریثأـت  فلخت  هب  داـقتعا  دـشاب . فلخت  دراوم  زا  یکی  تسا  نکمم  مه  دروم  نیا  مینکیم ، هدـهاشم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ار  نآزا 
دروم نیا  رد  دوشیم ، لصاح  فلخت  هب  داقتعا  فلخت  لوصح  زا  دعب  هک  روطنامه  و  درادن ، تافانم  نید  يرورض  اب  يدروم ، رد  هقدص 

( 45 . ) تسا هدش  لصاح  فلخت  لوصح  زا  لبق 
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رد نآ  دـننام  هقدـص و  اـعد و  يهطـساو  هب  يرییغت  هنوگ  چـیه  لاـمتحا  نودـب  ار  يزیچ  عوقو  ربخ  یعطق  تروص  هب  یـصخش  رگا  ًاـیناث ،
ياعدا يارب  ییاج  هقدص  اعد و  اب  ثداوح  رییغت  لامتحا  اب  هکنآ  رب  هوالع  تسا . هدرک  تفلاخم  ینید  تایرورض  اب  دهدب  دراوم ، يهمه 

تسین . عطق 
هب دنتـسم  رگا  تسا ، ینیمز  لماوع  ياضتقم  هک  یثداوح  زا  ربخ  نوچمه  تسا  ناگراتـس  تکرح  ياـضتقم  هک  یثداوح  زا  ربخ  نیارباـنب 

تسین . میجنت  زا  یهن  تایاور  لومشم  دشابن ، ییوگبیغ  ربخم  دصق  هدوب و  هبساحم 
بجوم نآ ، ریغ  اعد و  ریثأت  لامتحا  یفن  نودب  تسادخ ، طقف  یلـصا  رثؤم  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  ینامـسآ  مارجا  ریثأت  هب  داقتعا  درجم  سپ 

تسین . مارح  هدوبن و  رفک 
تسا : راگزاسان  یهلا  تینادحو  ادخ و  هب  نامیا  اب  هک  يداقتعا  اب  هارمه  رابخا  . 5

دوجو اب  هک  يوحن  هب  نتسناد  ریثأت  رد  کیرش  ار  اهنآ  ای  ًالقتسم  ناگراتس ، تکرح  هب  اهنآ  نداد  تبـسن  اهدماشیپ و  زا  نداد  ربخ  ایآ ،
تسا ؟ زیاج  دشاب ، هتشاد  تافانم  وا  تینادحو  ای  دنوادخ و 

دیوگیم : يراصنا  خیش 
دراد . تلالد  نآ  دّکؤم  تمرح  رب  صوصن  يواتف و  همه  رهاظ  تسا و  حلطصم  میجنت  نامه  نیا  ... 

دیوگیم : یضترم  دیس 
بیذـکت رب  عامجا  لاح  هتـشذگ و  رد  ناناملـسم  هک  یلاـح  رد  دوش  هبتـشم  ناملـسم  درف  رب  یموجن  ماـکحا  نـالطب  تسا  نکمم  هنوگچ 

ياـعدا بیذـکت  ترورـض  دـیآیم  تسد  هب  (ص ) ربماـیپ نید  زا  هچنآ  دناهتـشاد ؟ ناـشماکحا  ندوب  لـطاب  بهذـم و  داـسف  نیمجنم و 
ناگدـیزگرب وا و  تـیب  لـها  ياـملع  زا  زین  و  (ص ) ربماـیپ زا  هـک  یتاـیاور  تـسا . ثـحب  رد  ناـشندومن  زجاـع  ناـنآ و  ریقحت  نـیمجنم و 

. دندرمشیم لاحم  یهارمگ و  ار  نآ  هتسج و  يرازیب  نامجنم  بهذم  زا  هتسویپ  ناشیا  تسا . رامـشیب  هدش ، لقن  هراب  نیا  رد  شباحـصا 
نیدب مالسا  نید  رد  هچنآ  فالخ  رب  درازگیم  زامن  هلبق  هب  ور  هتسناد و  یمالسا  تما  هب  بستنم  ار  دوخ  هک  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ 

دزرو ؟ رارصا  هدیسر ، ترهش  زا  هیاپ 
هدوب لقتسم  رثؤم  ناسنا  ررض  عفن و  رد  ناگراتس  هک  داقتعا  نیا  اب  نآ  يریگدای  میجنت و  میرحت  هب  يوتف  زا  دعب  یهتنم -  رد  یلح  همالع 

دیوگیم : دنراد -  ریثأت  رد  یتیلخدم  ای 
دهاوخ رفاک  دشابیم ، هتسباو  ناگراتس  يهژیو  عاضوا  كالفا و  تاکرح  هب  یعیبط  تاکرح  یناسفن و  تاکرح  هک  دشاب  دقتعم  سک  ره 

دوب .
دیوگیم : دعاوق  باتک  رد  لوا  دیهش 

تسا . رفاک  کش  نودب  دنشابیم ، ملاع  قلاخ  ریدم و  ناگراتس  هک  دشاب  هتشاد  داقتعا  سک  ره 
تسا : هدروآ  دصاقملا  عماج  رد  یکرک  ققحم 

نینچمه تسا . مارح  دـنراد ، ریثأـت  رد  تلاـخد  اـی  دراذـگیم  ریثأـت  ینیمز  تادوجوم  رد  ناگراتـس  هک  نیا  هب  داـقتعا  تروص  رد  میجنت 
تسا . رفک  دوخ  يدوخ  هب  داقتعا  هنوگ  نیا  هکلب  تسا ، مارح  دش ، هتفگ  هک  تروص  نیدب  موجن  يریگدای 

تسا : هتفگ  ییاهب  خیش 
رثؤم تلع  ار  اهنآ  هک  دشاب  تروص  نیدب  رگا  ینامـسآ  مارجا  اب  ینیمز  ثداوح  زا  یخرب  طابترا  ینعی  دـنرادنپیم ، نیمجنم  هک  هچنآ 

ملع و  تسین ، اور  ناملـسم  صخـش  يارب  يداـقتعا  نینچ  ریثأـت ، رد  تکرـش  وحن  هب  هچ  لالقتـسا و  وحن  هب  هچ  دـننادب ، ثداوـح  نیا  رد 
لمح انعم  نیمه  رب  هدومن ، یهن  ار  نآ  تحـص  هب  داقتعا  هدرک و  عنم  موجن  ملع  زا  هک  يرابخا  تسا . رفک  دـشاب  نیا  رب  ینتبم  هک  یموجن 

دوشیم .
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تسا : هدمآ  راونالاراحب  رد 
يهدـنروآدیدپ هدوـب و  ملاـع  نیا  ّربدـم  ناگراتـس  هک  دـشاب  دـقتعم  سک  ره  هک  تسین  تهج  نیا  رد  یفـالتخا  یمالـسا  تـما  ناـیم  رد 

تسا . رفاک  قلطم  روط  هب  دنشابیم ، رورش  تاریخ و  ثداوح و 
تسا : هدمآ  راونالاراحب  زا  رگید  ياج  رد  و 

بوسحم رفک  دشاب ، رگید  یطیارـش  رب  فقوتم  اهنآ  يراذگریثأت  هچ  رگا  دنرایتخا  هدارا و  اب  یلعاف  تلع  بکاوک  هک  نیا  هب  ندوب  لئاق 
دوشیم .

هک اجنآ  دنهدیم ، تبسن  هیماما  ياملع  يهمه  هب  ار  نآ  هب  نیدقتعم  رفک  میجنت و  نالطب  رب  نید  ترورـض  ياعدا  لیاسو ، ترابع  رهاظ 
دیوگیم :

رد ناگراتـس  تیلخدم  ای  ناگراتـس  ریثأت  هب  دقتعم  سک  ره  هدوب و  مارح  نآ  هب  لمع  موجن و  ملع  هک  دناهتـشاد  زاربا  ًاتحارـص  ام  ياملع 
، مه تنـس  لها  ياملع  دزن  هک  دیآیم  رب  زین  دیدحلا  یبا  نبا  نخـس  زا  هکلب  دـشابیم ، نید  تایرورـض  زا  نیا  تسا و  رفاک  دـشاب ، ریثأت 
زا نامجنم  قیدصت  زا  عنم  یهن و  نآ و  هب  داقتعا  ندوب  مارح  نامجنم و  مکح  لاطبا  دیوگیم : هغالبلا  جهن  حرش  رد  تسا و  نیمه  مکح 

نیا رد  ار  وت  سک  ره  : » دـندومرف مّجنم  هب  باطخ  هک  (ع ) نینمؤملاریما نخـس  يانعم  تسا  نیا  دوشیم . تخانـش  نید  يرورـض  ماـکحا 
( 46 «. ) دنادیم زاینیب  ادخ  هب  تناعتسا  زا  ار  دوخ  هدرک و  بیذکت  ار  نآرق  دنک ، قیدصت  ینادیم ) ار  رش  ریخ و  تعاس  هک   ) اعدا

وا تینادحو  ای  لاعتم و  أدبم  هب  داقتعا  اب  هک  يوحن  هب  هتشاد  ریثأت  رد  اهنآ  تیلخدم  ای  ینامسآ  مارجا  لالقتسا  هب  داقتعا  هک  یـسک  سپ 
تسا . رفک  راهظا  مه  اهنآ  نداد  ربخ  تسا و  رفاک  کش  نودب  دشاب  هتشاد  تافانم 

لماوع ریثأت  دننام  هکلب  دـشابن ، مه  یکارتشا  ای  یلالقتـسا  وحن  هب  هچ  رگا  ریثأت  هب  داقتعا  هک  دـیآیم  رب  هدـش  دای  تارابع  یخرب  رهاظ  زا 
تسا . یهن  لومشم  زین  دشاب ، یهلا  يهدارا  ریثأت  لوط  رد  ینیمز 

يراب تیّلع  لوط  رد  هک  ارچ  دوشیمن ؛ بوسحم  رفک  دوخ  يدوخ  هب  تسین و  لاحم  داقتعا  نیا  اریز  تسا ؛ راکشآ  تشادرب  نیا  لاکـشا 
تناعتـسا زا  يزاینیب  مزلتـسم  هدرک و  یفن  ار  اعد  ریثأت  هک  یتروص  هب  یهدربخ  تیفیک  تهج  زا  رفک  موزل  ياعدا  یلب  دراد . رارق  یلاـعت 

دراد . تافانم  اعد  ریثأت  رد  نید  يرورض  اب  ًالامجا  اریز  تسین ، هاریب  دشاب ، رش  عفر  ریخ و  بلج  رد  ادخ  هب 
ریثأت هب  دـقتعم  هک  تسا  یـسک  رفاک  هکلب  درادـن ، دوجو  تسا ، دـقتعم  ناگراتـس  ریثأـت  هب  هک  سک  ره  رفک  هب  مکح  رب  یلیلد  چـیه  سپ 

ثودح هب  داقتعا  ای  دـشاب ، اهنآ  ریثأت  ینامـسآ و  مارجا  ندوب  میدـق  هب  دـقتعم  ای  دـنکیم ، راکنا  ار  ادـخ  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ناگراتس 
دراد . روما  رد  ادخ  تسد  ندوب  هتسب  اهنآ و  هب  روما  ضیوفت  یلو  اهنآ 

نداد ضیوفت و  هنوگره  هب  داقتعا  زین  امدق و  ددعت  هب  داقتعا  تسا . رفک  أدبم  راکنا  اریز  تسین ؛ یلاکـشا  چـیه  دـیاقع  نیا  ندوب  رفک  رد 
یهلا يهدارا  قبط  كالفا  تکرح  هب  دقتعم  هکلب  دشابن ، روکذم  هناگ  هس  دـئاقع  زا  یکی  هب  لئاق  اما  تسا . كرـش  تاقولخم  هب  لالقتـسا 

دوب . دهاوخن  یکرش  رفک و  چیه  مزلتسم  وا  يهدیقع  دنادب ، دنوادخ  رایتخا  نیع  ار  اهنآ  رایتخا  ای  یهلا ، يهدارا  رهاظم  زا  ار  نآ  هدوب و 
لاحم یهارمگ و  ار  نآ  هتـسج و  يرود  ناـمجنم  بهذـم  زا  هتـسویپ  باحـصا  اـملع و  : » تسا هتفگ  هک  یـضترم  دیـس  لوق  رهاـظ  دـیاش 

هدش عنم  قلطم  روط  هب  میجنت  امدق ، يارآ  رد  تفگ  ناوتیمن  نیاربانب  دراد . روکذـم  يهناگهس  دـیاقع  نیمه  هب  صاصتخا  دندرمـشیم »
روص نامه  هب  ناشتاملک  ریاس  يهنیرق  اب  زین  همالع  دیهش و  مالک  هکلب  تسا ، رصحنم  هناگهس  روص  نامه  رد  لاحم  لالـض و  اریز  تسا ؛
دارم هک  نیا  رب  تسا  ياهنیرق  تسا » رفک  دوخ  يدوخ  هب  داقتعا  نیا  هکلب  : » دومرف هک  یناث  ققحم  لوق  نینچمه  دوشیم . لـمح  هناـگهس 

دیآیم . رامش  هب  رفک  دوخ  يدوخ  هب  هک  تسا  دیاقع  نیا  اریز  تسا ، هناگهس  دیاقع  نامه 
زاوج رد  يراصنا  خیـش  هتبلا  درادن . دوجو  روکذم  يهناگهس  روص  زا  جراخ  كالفا  ریثأت  هب  داقتعا  تمرح  رب  یعامجا  چـیه  لاح ، ره  هب 

هک : تسا  هدرک  لاکشا  نینچ  زین  هناگهس  روص  ریغ 
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، تسا رفاک  يهلزنم  هب  رگوداج  رگوداج و  يهلزنم  هب  نهاک  تسا و  نهاک  يهلزنم  هب  مّجنم  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  رابخا  یخرب  رهاظ  زا 
يهلزنم هب  هن  دننارفاک  نیرترفاک  زا  هورگ  هس  نیا  هک  تسا  راکشآ  اریز  دریگیم ؛ رب  رد  زین  ار  روکذم  هناگهس  روص  زا  ریغ  هک  دیآیم  رب 

( 47 . ) دننارفاک
هـس زا  کی  چیه  هب  داقتعا  هچ  رگا  تسین  زیاج  ینیمز  ثداوح  رب  یکلف  تاکرح  ریثأت  هب  داقتعا  هک  تسا  نیا  يراصنا  خیـش  نخـس  رهاظ 

تسا . نهاک  هب  مّجنم  هیبشت  تایاور  لومشم  يداقتعا  نینچ  بحاص  اریز  دشابن ؛ رفک  مزلتسم  روکذم  هجو 
دانتـسا هب  ناگراتـس  شدرگ  تائاضتقا  زا  یهدربخ  فرـص  هن  تسا  ییوگبیغ  تهج  زا  نهاک  هب  مّجنم  هیبشت  تفگ : ناوتیم  خـساپ  رد 

ناگراتس و هب  نامجنم  دنهدیم و  تبـسن  ّنج  هب  ار  دوخ  رابخا  نانهاک  هک  تسا  نآ  طقف  مّجنم  هنوگ  نیا  نهاک و  نایم  قرف  تابـساحم .
تیاور نیاربانب ، تسا . كوکـشم  لقادح  ای  تسا  مارح  هدوب و  تناهک  يهلزنم  هب  یلو  تسین ، رفک  هسفن  یف  هچ  رگا  یهدربخ  نیا  علاط .

دریگیمن . رب  رد  تسین ، نانهاک  رابخا  هیبش  هک  ار  هبساحم  رب  ینتبم  ناگراتس  ریثأت  هب  داقتعا  فرص  روکذم 
لکوت و اعد و  ریثأت  ترورـض  اـب  هکنیا  تهج  زا  تاـیاور  رد  اریز  تسین ؛ زیاـج  ناگراتـس  تکرح  تایـضتقم  عوقو  هب  یعطق  مکح  هلب ،

تسا . هدش  عنم  نآ  زا  تسا  ادخ  هب  تناعتسا  زا  يزاینیب  مزلتسم  دراد و  تافانم  هقدص 
ملاع نیا  رد  ادـخ  لعف  يداع  نایرج  رب  دـشاب  ياهراما  یکلف  عاضوا  هک  درک  انثتـسا  یهن  دروم  زا  ار  تروص  نیا  طقف  زین  رهاوج  بحاص 

( 48 . ) تسا نکمم  اعد  هقدص و  اب  نآ  رییغت  هک 
اب یتافانم  هک  دشاب  يوحن  هب  ناگراتس  ریثأت  هب  داقتعا  هک  یتروص  هدرک و  انثتسا  يو  هک  یتروص  نیا  نایم  اریز  تسا ؛ هجویب  انثتـسا  نیا 

درادن . دوجو  یقرف  دشاب ، هتشادن  اعد  هقدص و  ریثأت 
اب رگا  درک ، هظحالم  ار  مّجنم  دـیاقع  تسا  مزال  سپ  تسین ، رفک  بجوم  نآ ، زا  رابخا  ناگراتـس و  ریثأت  هب  داـقتعا  درجم  هک : نیا  هجیتن 

مکح دشاب ، ینید  تایرورـض  زا  یکی  راکنا  ادخ ، ریبدت  ياقب  راکنا  ادـخ ، تینادـحو  راکنا  عناص ، راکنا  نوچمه  رفک  تابجوم  زا  یکی 
داقتعا رظن و  هکلب  دشاب ، مارح  هدوب و  نانهاک  ییوگبیغ  هیبش  وا  رابخا  هچ  رگا  درادن  دوجو  وا  رفک  رب  یلیلد  هنرگ  دوشیم و  وا  رفاک  هب 

. درادن یلاکشا  هدوب و  زیاج  دشاب ، هتشاد  تافانم  اعد  ریثأت  اب  هک  دشابن  زین  یعطق  تروص  هب  هدوبن و  نانهاک  رابخا  وحن  هب  رگا  وا  رابخا  و 
ربماـیپ هک  تسا  هدـمآ  نمحرلادـبع  نب  مساـق  ربـخ  رد  هک  ناـنچ  تسا ، نآ  تـمرح  مـیجنت ، زا  یهن  قـالطا  ياـضتقم  دـنیوگیم : یخرب 

مّجنم : » تسا هدـمآ  سوباـق  نب  رـصن  ربخ  رد  نینچمه  ( 49 . ) موـجن رد  رظن  زا  هـلمج  زا  دـندومرف ؛ یهن  اهتلــصخ  یخرب  زا  (ص ) مرکا
( 50 «. ) تسا نوعلم  رحاس  تسا و  نوعلم  نهاک  و  تسا ، نوعلم 

، دـشاب نانهاک  رابخا  اب  هباشت  ای  نید ، تایرورـض  راـکنا  مزلتـسم  اـی  رفک ، بجوم  هک  يدراوم  رب  تاـیاور  نیا  تفگ : ناوتیم  خـساپ  رد 
ود نیا ، رب  هوالع  تسا . زیاـج  موجن ، رد  رظن  زاوج  تاـیاور  تاـیاور و  نیا  ناـیم  عمج  ياـضتقا  هب  دراوم  نیا  زا  ریغ  اـما  دوشیم ، لـمح 

درادن . قالطا  سوباق ، نب  رصن  نمحرلادبع و  نب  مساق  تیاور 
تسا . نینوعلم  شرامش  ددص  رد  یمود  دنسپان و  ياهتلصخ  نایب  ددص  رد  لوا  تیاور 

، ادـخ ریبدـت  ای  یگناگی  ای  ادـخ  راکنا  دـننام : تسا ، رفک  بجوم  هک  ددرگیمرب  يروما  هب  ای  موجن  زا  هدـننک  یهن  راـبخا  هکنآ  لـصاح 
بیغ زا  یعطق  رابخا  هب  ای  ( 52  ) دنادرگرب ار  یهلا  ياضق  دوخ  ملع  اب  دناوتیم  هک  مّجنم  رادنپ  ( 51  ) یهلا رَدَق  بیذکت  موجن و  هب  نامیا 

( 53 . ) ددرگیمرب اعد  ریثأت  راکنا  نانهاک  نوچمه 
نداد ربخ  شزومآ و  يریگدای و  ناگراتس و  رد  ندرک  رظن  دراد و  روکذم  دراوم  نیمه  هب  صاصتخا  تایاور  رد  هدش  یهن  عوضوم  سپ 

نیا اریز  رثؤم ؛ هچ  دـنادب و  ثداوح  يهراما  ار  یکلف  تاکرح  هچ  درادـن ، یعناـم  چـیه  یعطق ، تروص  هب  هن  ادـخ  نذا  هب  اـهنآ  ریثأـت  زا 
تسا . تایاور  رد  یهن  عوضوم  زا  جراخ 

(ع) قداص ماما  نخـس  دننام  میدرک ، رکذ  ثحب  لیاوا  رد  ار  اهنآ  دنکیم و  تلالد  موجن  زاوج  رب  هک  دراد  دوجو  يرابخا  نیا ، رب  هوالع 
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نیا هکنآ  لاح  و  تسین ، زیاـج  موجن  رد  نتـسیرگن  دـنیوگیم ، مدرم  درک : لاؤس  (ع ) ترـضح زا  هک  هبایـس  نب  نامحرلادـبع  باوج  رد 
منید هب  يررـض  رگا  مرادن و  زاین  دـناسر  نایز  منید  هب  هک  يزیچ  هب  زگره  تسا ، نم  نید  هب  رـضم  رگا  تسا . نم  دـنیاشوخ  رایـسب  لمع 

مدنمهقالع . نآ  هب  رایسب  دنزیمن ،
دومرف : خساپ  رد  (ع ) قداص ترضح 

هب ؛ عفتنی  هلیلق ال  كردی و  هریثک ال  اهنم  ءیش  یف  نورظنت  مّکنإ  کنیدب ...  ّرضت  ال  نولوقی ، امک  سیل 
شکدنا تسین و  كرد  لباق  شرایسب  هک  دیرگنیم  يزیچ  رد  امش  دناسریمن ...  تنید  هب  يررض  موجن  دنیوگیم ، هک  تسین  هنوگ  نیا 

( 54 . ) درادن ياهدیاف 
یکارتشا ای  یلالقتسا  تروص  هب  ناگراتس  ریثأت  هب  يداقتعا  دوب ، دوخ  نید  تمالـس  نارگن  هک  هبایـس  نب  نمحرلادبع  هک  تسا  حضاو  رپ 

، تسین كرد  لباق  شرایسب  دوب : هتفگ  وا  هب  ماما  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  تسا ، هتشادن  دشاب ، -  فلاخم  وا  تینادحو  ای  لاعتم  أدبم  اب  هک  - 
دهدب . یعطق  رابخا  يو  هک  دوبن  نکمم 

دیوگیم : ریمع  یبا  نبا 
روطخ ملد  رد  يدـب  ساسحا  راک  نیا  زا  یهاگ  متخانـشیم ، ار  علاـط  مدوب و  هاـگآ  اـهنآ  رب  متـسیرگنیم و  ناگراتـس  رد  دوب  اهتدـم 

دندومرف : ترضح  مدرب ، تیاکش  (ع ) رفعج نب  یسوم  ماما  هب  هک  نیا  ات  درکیم ،
( 55 . ) درک دهاوخ  عفد  وت  زا  ار  نآ  دنوادخ  رذگب ، سپس  هدب ، هقدص  يدید  هک  ینیکسم  نیلوا  هب  درک  روطخ  تلد  هب  يدب  زیچ  یتقو 

عطق و اب  مه  نآ  بیغ  زا  ربخ  نانهاک  دننام  هدرکیمن ، مکح  مه  مزج  عطق و  اب  هتـشادن ، يزیمآرفک  داقتعا  ریمع  یبا  نبا  هک  تسا  نشور 
دومرفن . عنم  ناگراتس  رد  رظن  زا  هدرک و  رما  هقدص  هب  ار  يو  ماما  اذل  و  تسا ، هدوبن  مه  تاقدص  ریثأت  رکنم  هدادیمن ، نیقی 

تقیقح ینیمز  ياههدـیدپ  رد  ناگراتـس  ریثأت  تسا و  تسرد  دوخ -  يدوخ  هب  موجن -  ملع  هک  دراد  تلـالد  نآ  رب  مه  یناورف  تاـیاور 
دنوشیم . اطخ  راچد  رایسب  نآ  رد  تسا و  جراخ  يرشب  ملع  سرتسد  زا  یلو  دراد ،

دنیامرفیم : (ع ) قداص ماما 
( 56 ( ؛ مهّلُک قلخلا  دیلاوم  ملع  نم  ّالإ  کلذ  ملعیال  نکلو  قح  باسحلا  لصا  ّنإ 

دنادیمن . دشابیم  کی  ره  دلوت  نامز  تاقولخم و  رامش  هب  هاگآ  هک  ییادخ  زج  ار  نآ  اما  تسا  قح  موجن  باسح  لصا  انامه 
نیقی و يور  زا  موجن  رابخا  داقتعا و  دـنکیمن  قباطت  تیعقاو  اب  هشیمه  موجن  ملع  هک  اـج  نآ  زا  دوشیم ، هدافتـسا  تاـیاور  نیا  رهاـظ  زا 

روط هب  دیابن  دنادب ، ار  موجن  رد  تاهابتـشا  ینوزف  یـسک  رگا  ددرگیمرب . هتکن  نیمه  هب  تاروذحم  زا  يرایـسب  دوب و  دهاوخن  زیاج  عطق 
دشاب . دقتعم  نآ  هب  ای  دهد  ربخ  موجن  زا  نیقی  عطق و 

دیوگیم : رهاوج  بحاص 
هب هن  هتبلا  داد  ربخ  ثداوح  زا  ملع  نیا  حیحص  دعاوق  ساسا  رب  ناوتیم  درادن . یلاکشا  چیه  موجن  ملع  شزومآ  يریگارف و  ندرک و  رظن 

( 57 . ) داتفا دهاوخ  قافتا  هثداح  نالف  تلاح  نالف  رد  هک  تسا  نیا  رب  تداع  نایرج  هک  ینعم  نیا  هب  هکلب  نیقی ، مزج و  روط 
تسا : هدمآ  بلاطلا  ۀغلب  رد 

رگا تسا . حیحص  مه  یعطق  رابخا  هکلب  درادن ، یلاکـشا  دوش ، هداد  نآ  فالخ  لامتحا  دشاب و  ینظ  رگا  كالفا  راثآ  زا  مّجنم  یهدربخ 
مّجنم رگا  تسوا . دزن  طقف  باتک  ملع  درادیم و  هگن  ای  دربیم و  نیب  زا  دهاوخب  ار  هچ  ره  دنوادخ  هک  دنک  راهظا  دـشاب و  دـقتعم  مّجنم 
ربمایپ نآرق و  بیذکت  هدش و  میرحت  تایاور  رد  هک  تسا  یمیجنت  تناهک و  رحـس و  نامه  نیا  دهدب ، فالخ  لامتحا  نودب  ینیقی  ربخ 

(58 . ) تسا

میجنت اب  طبترم  يهلأسم  دنچ 
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؟ تسا زیاج  وا  نخس  هب  نداد  رثا  بیترت  مّجنم و  قیدصت  ایآ  . 1

؛ ناشتقلخ زا  دعب  ینامسآ  مارجا  هب  ریثأت  ضیوفت  ای  ریثأت ، رد  ینامـسآ  ماسجا  كارتشا  ای  لالقتـسا  دننام  دشاب  زیمآرفک  مّجنم  رابخا  رگا 
تسا . رفک  يواسم  یبلق  قیدصت  هکلب  دوب ، دهاوخن  زیاج  وا  نخس  هب  نداد  رثا  بیترت  قیدصت و 

یلـصا رثؤم  ار  وا  طقف  دـنوادخ و  قولخم  ار  اـهنآ  هچ  رگا  دـهدیم  ینیقی  تروص  هب  مارجا  ریثأـت  زا  ربخ  هک  یمجنم  قیدـصت  نینچمه 
دشاب هجوتم  رگا  هکلب  دراد ، تافانم  اهنآ  لاثما  تاقدص و  اعد و  ریثأت  نوچمه  ینید ؛ تایرورـض  اب  ینیقی  ربخ  اریز  تسین ؛ زیاج  دنادب ،

تسا . رفک  بجوم  شقیدصت  دوشیم  نید  تایرورض  زا  یکی  راکنا  هب  رجنم  ربخ  نیا 
بیغ دـننام  نآ -  نودـب  هچ  ناگراتـس و  ریثأت  هب  داـقتعا  اـب  هچ  دـهد ، ربخ  یکلف  صاـخ  تـالاح  رد  يروما  زا  هدـنهدربخ  رگا  نینچمه 

هلمج : زا  تسا ، هدش  عنم  نآ  زا  تایاور  رد  اریز  تسین ؛ زیاج  ًالمع  ول  یمیجنت و  نینچ  نانهاک -  ییوگ 
تسا : هدمآ  رمحالا  نب  فوع  نب  هللادبع  زا  لقن  هب  یتیاور  رد 

تاعاس ثالث  یفرـس  ۀـعاسلا و  هذـه  یف  رـست  نینمؤملاریمأ ال  ای  لاقف : مّجنم ، هاتأ  ناورهنلا  لـهأ  یلإ  ریـسملا  (ع ) نینمؤملاریمأ دارأ  اّـمل 
و دیدش ، ّرض  ًيذأ و  کباحصأ  باصأ  کباصأ و  ۀعاسلا  هذه  یف  ترـس  نإ  ّکنأل  لاق : َِملو ؟ نینمؤملاریمأ : هل  لاقف  راهنلا ، نم  نیـضمی 
مأ ُرکذأ  ّۀبادلا  هذه  نطب  یف  ام  يردت  (ع :) نینمؤملاریمأ لاقف  تبلط ، ام  ّلک  تبصأ  ترهظ و  ترفظ و  کترمأ  یتلا  ۀعاسلا  یف  ترس  نإ 

ُلِّزَُنیَو ِۀَعاَّسلا  ُْملِع  ُهَدنِع  َهَّللا  َّنِإ  : » نآرقلاب بّذک  دقف  لوقلا  اذه  یلع  کقّدص  نم  (ع :) نینمؤملاریمأ لاقف  تملع . تبـسح  نإ  لاق : یثنأ ؟
ناک اـم  ( . 59 « ) ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ُتوُمَت  ٍضْرَأ  ِّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدـَت  اَـمَو  ًادَـغ  ُبِسْکَت  اَذاَّم  ٌسْفَن  يِرْدـَت  اَـمَو  ِماَـحْرَْألا  ِیف  اَـم  ُمَْلعَیَو  َْثیَْغلا 

هب قاح  اهیف  راص  نم  یتلا  ۀعاسلا  ءوسلا و  هنع  فرـص  اهیف  راص  نم  یتلا  ۀعاسلا  یلإ  يدـهت  ّکنأ  معزتأ  تیعّدا ، ام  یعّدـی  (ص ) دـمحم
یغبنی و  هنع ، هورکملا  عفد  یف  کیلإ  ۀبغرلا  یلإ  جوحأ  و  هجولا ، کلذ  یف  هللااب  ۀناعتـسالا  نع  کلوقب  ینغتـسا  اذهب  کقّدـص  نم  رـضلا !

كریط و ال ّالإ  ریط  ّمهللا ال  لاق - : ّمث  ًاّدن -  ًاّدـض و  هللا  نود  نم  ذـّختا  دـقف  اذـهب  کل  نمآ  نمف  ّلجو ، ّزع  ّهبر  نود  دـمحلا  کّیلوی  نأ 
؛ اهنع تیهن  یتلا  ۀعاسلا  یف  ریسن  کبّذکن و  لب  لاق - : مّجنملا و  یلإ  تفتلا  ّمث  كریغ -  هلإ  و ال  كریخ ، ّالإ  ریخ  و ال  كریض ، ّالإ  ریض 

( 60)
نیا رد  تفگ : دمآ و  ترـضح  نآ  تمدخ  یمجنم  دنتـشاد  ار  ناورهن  لها  يوس  هب  تکرح  دصق  (ع ) نینمؤملاریما ترـضح  هک  یماگنه 

نآ هچ ؟ يارب  دـندومرف : وا  هب  ترـضح  نک . تکرح  سپـس  زادـنیب ، ریخأت  هب  ار  نآ  رهظ  زا  دـعب  تعاس  هس  ات  هکلب  نکن  تکرح  تعاس 
هک یتعاس  رد  رگا  یلو  دیسر  دهاوخ  يدیدش  نایز  ررض و  امش  باحصا  امش و  هب  دینک  تکرح  تعاس  نیا  رد  رگا  اریز  تفگ : صخش 

محر لخاد  يهچب  ینادیم  ایآ  دندومرف : ترضح  دیـسر . دیهاوخ  ناتبولطم  هب  تسامـش و  اب  یبایماک  تیقفوم و  دینک  تکرح  متفگ  نم 
هنیآ ره  دـنک  قیدـصت  نخـس  نیا  رد  ار  وت  سک  ره  دـندومرف : ترـضح  میوگیم . منک  باسح  رگا  تفگ : هدام ؟ اـی  تسا  رن  ناویح  نیا 

رد هک  ار  هـچنآ  دتـسرفیم و  ورف  وا  ار  ناراـب  تسادـخ و  دزن  طـقف  تماـیق  مـلع  : » دـیامرفیم نآرق  اریز  تـسا ؛ هدرک  بیذـکت  ار  نآرق 
تسادخ تقیقح ، رد  دریمیم . نیمزرس  نیمادک  رد  دنادیمن  یسک  و  دروآیم ، تسد  هب  هچ  ادرف  دنادیمن  یسک  دنادیم و  تساهمحر 

ره هک  ار  يدعـس  تعاس  هک  ینکیم  نامگ  ایآ  درکیمن ، اعدا  یتسه  نآ  یعدم  وت  هک  ار  يزیچ  مه  (ص ) ربمایپ تسا .» هاگآ  ياناد  هک 
دهاوخ تراسخ  ررـض و  هب  التبم  دیامن  تکرح  نآ  رد  سک  ره  هک  ار  یـسحن  تعاس  هدوب و  ناما  رد  يدب  زا  دنک  تکرح  نآ  رد  سک 

وت هب  دنک  عفد  دوخ  زا  هتـساوخیم  هک  يدنـسپان  رما  عفد  رد  هتـسج و  يزاینیب  ادخ  يرای  زا  دنک  قیدـصت  ار  وت  سک  ره  ینادیم ؟ دـش 
دروایب نامیا  رما  نیا  يهطساو  هب  وت  هب  سک  ره  دنک . شیاتس  دمح و  ار  وت  راگدرورپ  ياج  هب  تسا  راوازـس  هدوب و  جاتحم  ادخ  زا  رتشیب 

ریغ يررض  چیه  و  تسین ، وت  لاف  زا  ریغ  یلاف  چیه  اهلاراب  دندومرف : سپس  تسا . هداد  رارق  دنوادخ  کیرـش  ار  وت  دنوادخ  ياج  هب  انامه 
بیذـکت ار  وت  ام  دـندومرف : هدرک و  ور  مّجنم  هب  سپـس  تسین  وت  زا  ریغ  ییادـخ  چـیه  تسین و  وت  ریخ  زا  ریغ  يریخ  چـیه  وت و  ررـض  زا 
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. مینکیم تکرح  يدرک  یهن  نآ  زا  ار  ام  وت  هک  یتعاس  نامه  رد  مینکیم و 
یلمع . هچ  دشاب ، یبلق  قیدصت  هچ  دهدیم ، یعطق  تروص  هب  هک  يرابخا  رد  تسا ، مّجنم  قیدصت  زا  عنم  تیاور  رهاظ 

نهاک و ای  مّجنم  چیه  نخـس  دنکیم : لقن  (ع ) نینمؤملاریما زا  (ع ) رقاب ماما  تسانعم : نیا  دیؤم  زین  (ع ) رقاب ماما  زا  سیق  نب  دـمحم  هقثوم 
زا دارم  هک  تسا  یتروـص  رد  نـیا  و  ( 61  ) مریذپیمن شدوخ  هیلع  رگم  ار  قساف  تداهـش  نم  ریذپن ، ار  يدزد  چـیه  سانـش و  هفایق  چـیه 

نهاک هب  مّجنم  هیبشت  يهمیمـض  هب  رگم  درادن  یتلالد  اعدـم  رب  تیاور  نیا  دـشاب ، نهاک  نآ  زا  دارم  رگا  اما  دـشاب . مّجنم  نامه  فاّرع » »
تسا . لیزنت  مومع  شریذپ  هب  طونم  مه  نیا  هک 

دندومرف : یهانم  ثیدح  رد  هک  هدرک  لقن  (ص ) ادخ لوسر  زا  ناشناردپ  زا  ناشیا  و  (ع ) قداص ماما  زا  دیز  نب  نیسح  - 
( 62 ( ؛) (ص دمحم یلع  هللا  لزنأ  امم  ءيرب  دقف  هقّدص  هاتأ و  نم  لاق : فاّرعلا و  نایتإ  نع  یهن  و 

(ص) دـمحم رب  ادـخ  هچنآ  زا  دـنک  قیدـصت  ار  وا  نخـس  دورب و  مّجنم  دزن  هک  یـسک  دـندومرف : هدرک و  یهن  مّجنم  دزن  نـتفر  زا  ربماـیپ 
تسا . هتسج  تئارب  هداتسرف 

ترضح مدیسرپ ، ( 63 « ) َنوُکِرْـشُّم مُهَو  َّالِإ  ِهّللاـِب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  اَـمَو   » يهیآ يهراـبرد  (ع ) قداـص ماـما  زا  تفگ : بیعـش ، نب  بوقعی  - 
دندومرف :

ار ناشیا  نخس  دنتفریم و  نامجنم  دزن  نانآ  دروآیمن . ناراب  هراتـس  نالف  بورغ  دروآیم و  ناراب  هراتـس  نالف  بورغ  دنتفگیم : نینچ 
( 64 . ) دندرکیم قیدصت 

تسا : هدمآ  يربتعم  يهلسرم  تیاور  رد  - 
( 65 ( ؛) (ص دمحم یلع  لزنُا  امب  رفاک  وهف  ًامّجنم  وأ  ًانهاک  قّدص  نم  (ص :) یبنلا لوقل  مّجنملا ؛) يأ   ) هلوق یلع  لیوعتلا  زوجیال  و 

رب هچنآ  هب  دـنک ، قیدـصت  ار  یمّجنم  اـی  نهاـک  هک  یـسک  : » دـندومرف (ص ) ربماـیپ اریز  تـسین ، زیاـج  مّـجنم ) ینعی   ) وا نخـس  رب  هـیکت 
تسا ». رفاک  هدش ، لزان  (ص ) دمحم

يزاـینیب ببـس  هک  يوـحن  هب  دـهدیم  ربـخ  یعطق  تروـص  هب  هک  تسا  یمّجنم  قیدـصت  زا  یهن  دوـشیم  هدافتـسا  راـبخا  نیا  زا  هچنآ 
ریثأت دوجو و  ياقب  رد  ار  اهنآ  ای  ریثأت ، رد  ینامسآ  مارجا  كارتشا  ای  لالقتـسا  هب  داقتعا  ددرگیم ، یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  بطاخم 

تسا . هدش  رفاک  ای  كرشم  قالطا  یصخش  نینچ  رب  تایاور  نیا  رد  ور  نیا  زا  دنادیم . دنوادخ  زا  زاینیب  دوخ 
ادخ زا  يزاینیب  كرـش و  رفک و  بجوم  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  مّجنم  ربخ  رگا  دریگیمن . رب  رد  ار  روکذـم  دراوم  زا  ریغ  تایاور  نیا  هتبلا 

. تسین زیاج  دشابن ، روآ  نانیمطا  شنخس  رگا  وا  یلمع  قیدصت  اما  درادن و  يروذحم  وا  یبلق  قیدصت  دشابن ، نانهاک  رابخا  هیبش  و 

؟ تسا زیاج  موجن  ملع  نداد  دای  يریگدای و  ایآ  . 2

درادن . دوجو  نآ  تمرح  رب  یلیلد  دشابن ، نآ  ساسا  رب  یعطق  رابخا  رثا و  بیترت  روظنم  هب  رگا  موجن  ملع  شزومآ  يریگارف و 
دیوگیم : تناهک  دروم  رد  رهاوج  بحاص 

تناهک و تسا و  تمرح  مدع  لصا  اریز  تسا ؛ مارح  نآ  هب  لمع  طقف  تسین ، مارح  تناهک  شزومآ  يریگارف و  ملع و  تسا : هدش  هتفگ 
تـسرد هتبلا  هک  تسین  یکاکفنا  اجنیا  رد  لمع  ملع و  نیب  دوش : هتفگ  هکنیا  رگم  ملع ، هب  هن  دراد  فارـصنا  لماع  لمع و  هب  زین  نهاک 

( 66 . ) تسین
تسا . رتنشور  هدش ، هیبشت  تناهک  هب  هک  میجنت  مکح  دشاب ، نینچ  تناهک  مکح  یتقو 

عنام هابتـشا  اطخ و  ترثک  ًاتیاهن  هکلب  درادن ، یتلالد  موجن  ملع  زا  یهن  رب  دراد ؛ تلالد  موجن  ملع  رد  اطخ  هابتـشا و  ینوزف  رب  هک  یتایاور 
تسا . ثداوح  رد  یعطق  مکح  نداد  زا 
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دیوگیم : رهاوج  بحاص 
لایخ هک  یناسک  هن  دنتـسه  دـنوادخ  ملع  رادهنازخ  هک  یناـسک  يارب  رگم  تسین ، نکمم  یـسک  ره  رب  موجن  ملع  قیاـقد  ماـمت  هب  هطاـحا 
نیا رد  موجن  ياملع  هچنآ  رد  نتـسیرگن  زا  نیا  یلو  دراد ، تلالد  ندوب  دعـس  ای  سحن  رب  مه  هب  هراتـس  ود  ندش  کیدزن  ًالثم  دـننکیم 
ملع هب  ار  هعیـش  ناثدحم  املع و  زا  یهورگ  شیارگ  دـنکیمن . عنم  دـنیوگیم ، طایتحا  اب  هک  ینخـس  هب  لمع  زا  دـناهدرک و  نیودـت  ملع 

دمحا نایتخبون و  رگید  یتخبون و  نسح  نب  یسوم  یتخبون ، یـسوم  نب  نسح  نوچمه : یناسک  درک . لمح  ناوتیم  هجو  نیمه  رب  موجن 
لهس یبا  نب  لضف  یشایع ، دوعسم  نب  دمحم  ریمع ، یبا  نب  دمحم  يرصب ، يدولج  هحلط ، نب  دمحم  نب  دمحا  یقرب ، دلاخ  نب  دمحم  نب 
هدرک عنم  ار  وا  نومأم  یلو  درک  هاگآ  دـندوب ، هدرک  باختنا  (ع ) اضر ماما  تیالو  يارب  هک  یتعاس  رد  نیمجنم  ياطخ  زا  ار  نومأـم  هک  - 

مینادیم نانآ  زا  ییاهزیچ  دندوب و  هاگآ  موجن  زا  تسا -  دمع  يور  زا  نومأم  راک  نیا  هک  دیمهف  لضف  تشادزاب . نارگید  هب  نتفگ  زا  و 
( 67 . ) تسا هدوب  یقافتا  هتشادنپ -  یضترم  دیس  هک  نانچ  تفگ -  ناوتیمن  ًانیقی  هک 

هک داقتعا  نیا  اب  هتبلا  دناهدرمـش  زیاج  ار  موجن  رد  نتـسیرگن  شزومآ و  يریگارف و  هدش -  لقن  ناشیا  زا  هچنآ  ربانب  سوواط -  نب  دـیس 
ملع و اب  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  داقتعا  نیا  اما  دتفایم . قافتا  هک  یثداوح  زا  دنتـسه  ییاهتمالع  اههناشن و  بلغا  ناگراتـس ، تاکرح 

(68 . ) دشاب هتشادن  تافانم  ثداوح  رییغت  رب  دنوادخ  تردق  تمکح و 

؟ تسا میجنت  لثم  لیبق  نیا  زا  ییاهراک  لاف و  لمر و  مکح  ایآ  . 3

دیوگیم : رهاوج  بحاص 
هب داـقتعا  ینعی  تسا ؛ نینچ  زین  دـنرادیمرب ، هدرپ  ملاـع  ياـهبیغ  رارـسا و  زا  هک  یموـلع  زا  اـهنآ  ریغ  لاـف و  لـمر و  مـکح  نـینچمه 

تشادیم و تسود  رایـسب  ار  ندز  کین  لاف  (ص ) مرکا لوسر  تسا . زیاج  ّالا  تسا و  مارح  اهییوگشیپ  نیا  اب  ثداوح  لماک  تقباطم 
دراو اهنآ  ریغ  اهباسح و  زا  یـضعب  هراختـسا و  لثم  یناوارف  روما  (ع ) تیب لها  يهمئا  زا  دنتـسجیم . يرود  ندز  دـب  لاـف  ناـمگ و  زا 

ناگدنب رب  ادخ  لضف  زا  اهنیا  يهمه  دیاش  نیقی . هجو  رب  هن  هتبلا  دوشیم ، هدافتسا  اهنآ  زا  یبیغ  روما  زا  يرایسب  فشک  هار  رد  هک  هدش 
دـنکیم و عفد  ار  رَدَـق  هک  تسا  هدـمآ  یعیبط -  قوف  ياوق  زا  کـمک  یقُر - »  » يهراـبرد هچنآ  دـننام  تسا ، ناـنآ  تیادـه  يهلیـسو  و 
اهزرح و يهرابرد  هچنآ  ًاصوصخ  تسین ، اجنیا  نآ  حرط  ياج  هک  تسا  ياهدرتسگ  باب  نیا  تسا . ردـق  زا  یـشخب  نیا  دوخ  دـناهتفگ 

يررـض هبئاش  روما  نیا  زا  هچنآ  زا  تسا  راوازـس  تسا . هدش  دراو  دنراد ، هک  يدسافم  حـلاصم و  ایـشا و  فورح و  صاوخ  تامـسلط و 
( 69 . ) درک هدافتسا  دشابن ، رحس  تسا و  نانآ  یگدنز  حلاصم  تهج  رد  مدرم و  عفن  هب  هچنآ  زا  هدیزگ و  يرود  دراد  مدرم  يارب 

رب زین  بوبحم  نب  نسح  يهحیحص  تسا . مارح  دشاب  هک  یهار  ره  زا  مزج  عطق و  روط  هب  بیغ  زا  یهدربخ  هک  دیآیم  رب  ترابعرهاظ  زا 
دراد : تلالد  نآ 

نم هللا : لوسر  لاق  لاقف : هلأسنف ، کلذ  هبـش  وأ  قرـسی  ءیـشلا  نع  هلأس  هیتأی  نم  ربخأ  امبر  ًالجر  ةریزجلاب  اندـنع  ّنإ  هللادـبع : یبأل  تلق 
( 70 ( ؛... باتک نم  هللا  لزنأ  امب  رفک  دقف  لوقی  امیف  هقّدصی  باّذک  وأ  نهاک  وأ  رحاس  یلإ  یشم 

دنوریم و درم  نآ  شیپ  دناهدیدزد  يو  زا  ای  هدرک و  مگ  ار  يزیچ  یسک  یتقو  هک  تسا  يدرم  ام  يهریزج  رد  متفگ : (ع ) قداص ماما  هب 
دوریم وگغورد  ای  نهاک  ای  رگوداج  شیپ  هک  یسک  دندومرف : (ص ) مرکا ربمایپ  : » دندومرف ترـضح  دهدیم . ربخ  ءیـش  نآ  ياج  زا  وا 

تسا ».... هدش  رفاک  هدومرف  لزان  شباتک  رد  دنوادخ  هچنآ  هب  دنکیم  قیدصت  شنخس  رد  ار  وا  و 
دیوگیم : يراصنا  خیش 

ریغ هچ  دـشاب و  تناـهک  اـب  هچ  تسا ، مارح  تروص  ره  رد  نیقی  عطق و  يور  زا  یبیغ  روما  زا  نداد  ربـخ  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  رهاـظ 
. دـنادیم مارح  ار  همه  هداد و  رارق  وگغورد  نهاک و  رحاس و  دـننامه  ار  یفخم  زیچ  زا  هدـنهد  ربخ  مرکا  ربمایپ  تیاور ، نیا  رد  اریز  نآ ؛
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یباهش ياه  شراب  - 6

هیاپ میهافم 

نامـسآ فلتخم  ياهاج  رد  هک  اهباهـش  نیا  هب  دینیبب . باهـش  دنچ  تعاس  ره  رد  تسا  نکمم  رگدصر  کی  کیرات  فاص و  یبش  رد 
دوجو هب  لـماع  دـنیآیمن و  اـضف  رد  یـصاخ  يهطقن  زا  اهباهـش ، هنوـگ  نیا  دوـشیم . هتفگ  هدـنکارپ  ياهباهـش  دـنوشیم ، هدـهاشم 
دادعت اهبش  زا  یخرب  رد  اما  دناهدش . شخپ  نیمز  رادم  فارطا  رد  هدنکارپ  روط  هب  هک  تسا  ياهرایـس  نیب  زیر  تارذ  اهنآ ، يهدـنروآ 
شراـب هدـیدپ  نیا  هب  تروص  نیا  رد  دـسرب . تعاـس  رد  باهـش  اـههد  هب  تسا  نکمم  دـباییم و  شیازفا  يریگمـشچ  روط  هب  اـهباهش 
يرایسب أشنم  دنک . دروخرب  اههراوباهش  زا  ياهدوت  اب  دوخ  رادم  رد  نیمز  هک  دنهدیم  خر  یماگنه  یباهـش  ياهشراب  مییوگیم . یباهش 

هب رادهلابند  ندش  کیدزن  اب  دنارذگیم . اج  هب  يزیر  تارذ  دوخ  رادم  رد  تکرح  اب  یخی  ياههرخص  نیا  دنتـسه . اهرادهلابند  اهنآ ، زا 
ًابیرقت رادهلابند و  تعرس  نامه  اب  هک  دوشیم  یتارذ  زا  ولمم  رادهلابند  رادم  نیاربانب  دباییم . شیازفا  هدنام  اج  هب  تارذ  دادعت  دیشروخ 

هب لاس  زا  یـصخشم  نامز  رد  ام  يهرایـس  دیـشروخ ، رود  هب  نیمز  بوانتم  تکرح  لیلد  هب  دندرگیم . دیـشروخ  رود  هب  رادـم  نامه  رد 
أـشنم هک  دـناهدش  هتخانـش  زین  ییاهشراب  هتبلا  دـهدیم . خر  یباهـش  شراب  تارذ  نیا  هب  دروخرب  اب  دـسریم و  رادهلابند  رادـم  یکیدزن 

تسا . نوتاف  كرایس  نآ  أشنم  هک  تسا  ییازوج  شراب  نآ  يهنومن  نیرتفورعم  هک  دنتسه  اهكرایس  اهنآ 
رد رتشیب  اهنآ  ندش  هزینوی  نتخوس و  لمع  دـنوشیم . وج  دراو  یناسکی  تعرـس  اب  رگیدـکی و  يزاوم  ییاهریـسم  رد  ًابیرقت  اههراوباهش 

يرود رایسب  يهلصاف  هداتسیا ، نیمز  حطس  يور  هک  يرظان  يارب  هلصاف  نیا  دهدیم . خر  نیمز  حطس  يالاب  يرتمولیک  ات 80  عافترا 120 
يزاجم يهطقن  نیا  هب  دنوشیم . جراخ  نامـسآ  يهطقن  کی  زا  اهباهـش  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  ویتکپـسرپ  رثا  لیلد  هب  نیاربانب  تسا .

نوناک رگیدکی ، اب  تارذ  تعرس  زیچان  فالتخا  رادهلابند و  زا  هدنام  اج  هب  تارذ  هیلوا  تعرس  لیلد  هب  هتبلا  دوشیم . هتفگ  شراب  نوناک 
هک دنوشیم  يراذگمان  يایکلف  تروص  مسا  اب  یباهش  ياهشراب  تسا . نامـسآ  رد  یکچوک  يهدودحم  هکلب  تسین ، هطقن  کی  ًاقیقد 

شوواسرب یکلف  تروص  رد  نآ  نوناک  هک  یـشوواسرب  یباهـش  شراب  لاثم  يارب  دراد ، رارق  نآ  رد  تیلاعف  جوا  نامز  رد  شراـب  نوناـک 
دننام دوشیم  هدافتـسا  مه  نوناک  کیدزن  ناشخرد  يهراتـس  مان  زا  دـشاب ، یکلف  تروص  کی  رد  شراـب  دـنچ  اـی  ود  نوناـک  رگا  تسا .

زین شراب  جوا  هام  مان  زا  یکلف  تروص  کی  رد  شراب  نیدـنچ  ندرک  صخـشم  يارب  مه  تاقوا  یهاـگ  يولد . اـتلد  اـی  يولد  اـتا  شراـب 
. دوشیم هتفرگ  کمک 

یباهش ياهشراب  تبث  دصر و 
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تادهاشم رد  تکرش  يارب  بوخ  رایـسب  یتصرف  شخبتذل و  يدصر  ياهبش  ندروآ  دوجو  هب  يارب  بسانم  ياهنیمز  اهباهـش  دصر 
دادعت هزورما  هک  مینادـب  دـیاب  تسا . هدـش  عقاو  روتامآ  نامجنم  تلفغ  دروم  ًامومع  اهباهـش  دـصر  دوجو  نیا  اب  تسا . شزرا  اب  یملع 

تاعالطا اههداد و  ندروآ  تسد  هب  رد  روتامآ  ناسانشهراتس  نیاربانب  دنراد . تیلاعف  یباهـش  ياهشهوژپ  رد  ياهفرح  نامجنم  زا  یکدنا 
أـشنم و زا  ار  ناـمجنم  دـناوتیم  دوـشیم ، يروآعـمج  اـهروتامآ  يهلیـسو  هب  هک  ییاـههداد  دـنراد . يرثؤـم  رایـسب  شقن  هـنیمز  نـیا  رد 
شیادیپ و یگنوگچ  رد  یلئاسم  ندـش  نشور  ببـس  دـناوتیم  دوخ  يهبون  هب  زین  نیا  هک  دزاس  هاگآ  اههراوباهـش  يریگهشیر  یگنوگچ 
ار اهباهـش  دـصر  دـیناوتیم  هیاپ ، میهافم  زا  یتاعالطا  نتـشاد  اب  تازیهجت و  لیاسو و  نیرتمک  اب  ددرگ . اـم  یـسمش  يهموظنم  لـماکت 
رب رتمولیک  دودح 70  ات  یتعرس  اب  اهنآ  دنشابیمن . نش  هناد  کی  زا  رتگرزب  ًالومعم  هک  دنتـسه  یکچوک  ياههرذ  اهباهـش  دینک . زاغآ 

نیا رتشیب  دـنوشیم . تیؤر  لباق  نیمز  حطـس  يرتمولیک  عاـفترا 100  رد  وج  اـب  دروخرب  زا  سپ  دـنوشیم و  نیمز  يهرک  وج  دراو  هیناـث 
دروخرب نیمز  حطس  هب  اهنآ  زا  یمک  دادعت  طقف  دنوشیم . ریخبت  ًالماک  دایز ، ترارح  يهجیتن  رد  نیمز  حطس  هب  ندیسر  زا  شیپ  تارذ 

دنچ نتفرگ  رظن  رد  اب  دنتـسه ، تیؤر  لباق  یفاص  بش  ره  رد  اهباهـش  هک  نیا  دوجو  اب  دـنوشیم . هدـیمان  گنـسباهش »  » هک دـننکیم 
. دـهاکیم اهباهـش  دادـعت  زا  نامـسآ  يرون  یگدولآ  هام و  ییانـشور  دـیهد . شیازفا  اـهنآ  ندـید  يارب  ار  دوخ  تخب  دـیناوتیم  هتکن 

ياهیگدولآ زا  رود  هب  کیرات و  ینامـسآ  نینچمه  دـشابن . نامـسآ  رد  هام  هک  دـینک  باختنا  ار  ینامز  تسا  رتهب  دـصر  يارب  نیارباـنب 
دینیزگرب . دصر  يارب  ار  يوج  يرون و 

تروص دادـماب  ییادـتبا  تاعاس  رد  اهباهـش  دـصر  تسا  رتهب  تسا . بش  لوط  رد  باهـش  يهدـهاشم  نامز  رگید ، هجوت  لـباق  يهتکن 
رد دوش . عقاو  نیمز  تکرح  تهج  هب  ور  هب  ور  تارذ  تکرح  ریـسم  نامز ، نیا  رد  هک  دوشیم  ثعاـب  نیمز  یعـضو  تکرح  اریز  دریگ .
هب ناوتیم  ار  تلاـح  نیا  دـننکیم . تکرح  نیمز  تعرـس  زا  شیب  یتعرـس  اـب  هک  دـناهدهاشم  لـباق  ییاهباهـش  اـهنت  رگید ، ياـهنامز 

دروخرب لیبموتا  يولج  يهشیـش  هب  رتشیب  فرب ، ياههناد  هک  دـسریم  رظن  هب  دـنکیم و  تکرح  فرب  شراـب  رد  هک  درک  هیبشت  یلیبموتا 
زا یقافتا و  روط  هب  هک  دنتـسه  ییاهباهـش  هتـسد  کی  دنوشیم . میـسقت  یلک  يهتـسد  ود  هب  اهباهـش  نآ . بقع  يهشیـش  ات  دـننکیم 
رد هک  دنتـسه  ییاهباهـش  رگید ، يهتـسد  دنیوگیم . هدنکارپ »  » اهباهـش هنوگ  نیا  هب  دـنوشیم . هدـید  نامـسآ  رد  صخـشمان  یناکم 

رارق یباهش » ياهشراب   » يهتسد رد  اهباهش  نیا  دنوشیم . هدنکارپ  نامسآ  رد  یصخشم  يهطقن  زا  هدش و  هدهاشم  لاس  زا  نیعم  ینامز 
یلا 10 دودح 5  اهنت  ًالومعم  دـهدیم . خر  هام  دادرم  رد  تسا و  فورعم  شراب  کی  یـشوواسرب ، یباهـش  شراب  لاثم ، يارب  دـنریگیم .

هدنکارپ ياهباهـش  ار ، نیمز  وج  هب  يدورو  ياهباهـش  زا  ياهدمع  شخب  عقاو  رد  اما  تسا . تیؤر  لباق  تعاس  ره  رد  هدنکارپ  باهش 
هک دناهدشن ). نیمز  وج  دراو  زونه  هک  ییایشا   ) ییاههراوباهش زا  ای  کچوک  یباهش  ياهشراب  زا  هدنکارپ  ياهباهش  دنهدیم . لیکـشت 

ندـید تخب  شیازفا  يارب  دـنریگیم . همـشچرس  دـناهدش ، جراخ  دوخ  یلـصا  رادـم  زا  اـما  هتـشاد ، قلعت  یباهـش  شراـب  کـی  هب  یناـمز 
زا شیب  باتفآ  عولط  زا  لبق  اهنآ  ندید  لامتحا  دنراد و  هنازور  ناسون  کی  اهباهش  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  اهباهش ،

تخب زا  لاس  مود  يهمین  رد  اهباهـش  دراد و  دوجو  زین  هنایلاس  ناـسون  کـی  هوـالع  هب  تسا . بورغ  زا  دـعب  اـهنآ  يهدـهاشم  لاـمتحا 
دنرادروخرب . تیؤر  يارب  يرتشیب 

اهبش نیا  رد  دنزادرپب . باهـش  دصر  هب  دنتـسه ، لاعف  یباهـش  ياهشراب  هک  ياهبش  رد  دوشیم  هیـصوت  اهباهـش  دصر  ناقاتـشم  هب 
دادـعت یتح  ای  باهـش  دودـح 50  بش  کـی  رد  دـناوتیم  هک  يروط  هب  دـباییم  شیازفا  ياهظحـالم  لـباق  روط  هب  باهـش  ندـید  تخب 
ًالومعم اهنآ  رثکا  تیلاعف  يهرود  دنتوافتم ، يدودح  ات  یباهش  ياهشراب  هک  نیا  دوجو  اب  دراد . یگتـسب  شراب  عون  هب  هک  دید  يرتشیب 

ياهباهـش زا  ناوتیم  ار  یـشراب  ياهباهـش  دـنراد . تیلاعف  جوا  يهطقن  دـنچ ) ای   ) کی نیعم  یخیرات  رد  دـشکیم و  لوط  بش  دـنچ 
دنروآیمرب رس  نامسآ  زا  ینیعم  يهیحان  زا  شراب ، کی  هب  قلعتم  ياهباهش  يهمه  هک  دسریم  رظن  هب  روط  نیا  داد . صیخشت  هدنکارپ 

جراـخ روتـساک »  » يهراتـس کـیدزن  یناـکم  زا  ییازوـج ، شراـب  ياهباهـش  لاـثم ، يارب  دـنیوگیم . شراـب » نوناـک   » هیحاـن نآ  هب  هک 
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. دنوشیم

یباهش ياهشراب  زا  یساکع 

رد ام  هب  ابیز  رظانم  تبث  رب  هوالع  هک  تسا  نامـسآ  رد  اهباهـش  در  ریـسم  یـسررب  تبث و  يروتامآ  موجن  رد  بلاج  ياههدیدپ  زا  یکی 
تهج زین  باهش و  کی  تعرس  دیناوتیم  یساکع  يهلیسو  هب  امش  دنکیم . کمک  یباهش  شراب  دصر  کی  زا  قیقد  تاعالطا  جارختسا 

دیاب دیرادن  نآ  تبث  يارب  ینادـنچ  تصرف  تسا و  دایز  ًاتبـسن  اهباهـش  تعرـس  نوچ  دـیروآ . تسد  هب  قیقد  روط  هب  ار  باهـش  لوط  و 
دیشاب : هتشاد  رظن  رد  ار  ریز  تاکن  اهباهش  رتهب  تبث  يارب  دیهد . جرخ  هب  اهنآ  تبث  يارب  ار  تقو  رثکادح 

مینک ؟ هدافتسا  یساکع  نیبرود  هچ  زا  - 
T ای  B مان هب  یصخاش  یساکع ، ياهنیبرود  نیا  رد  دیراد . طینز  نیبرود  ریظن  یکیناکم  ياهنیبرود  هب  زاین  اهباهش  زا  یـساکع  يارب 

نیا يارب  مییامن . میظنت  یتسد  روط  هب  ار  یساکع  ملیف  یهدرون  نامز  دهدیم  هزاجا  ام  هب  هک  دراد  دوجو  رتاش  تعرس  میظنت  تمـسق  رد 
میریگب . کمک  تدم  دنلب  یهدرون  يارب  دریگیم  رارق  رتاش  تعرس  میظنت  لحم  رد  هک  روشنالکد  مان  هب  ياهلیسو  زا  دیاب  روظنم 

يهقطنم نامسآ و  رد  باهـش  روبع  قیقد  نامز  زا  یموجن  رگید  ياههدیدپ  فالخ  رب  اهباهـش  در  ریـسم  تبث  ماگنه  رد  هک  ییاجنآ  زا 
يورهناشن نامـسآ  زا  یـصوصخ  هب  شخب  هب  دـنامب و  زاب  هقیقد  نیدـنچ  يارب  نیبرود  يهچیرد  دـیاب  نیاربانب  میرادـن ، یهاگآ  نآ  روبع 

دینک . هدافتسا  دیاو )  ) زاب نادیم  ياهزنل  زا  نیبرود  دید  نادیم  زا  هدافتسا  رثکادح  يارب  نینچمه  دنک .
یساکع  يارب  بسانم  ملیف  - 

رب باهش  ریسم  در  هک  میراد  راظتنا  تسا  هتفر  هناشن  تمس  نادب  ام  یساکع  نیبرود  هک  نامسآ  زا  یشخب  زا  باهش  کی  روبع  ماگنه  رد 
دوشیم هدافتسا  دیفس  هایس و  ای  یگنر  ياهملیف  زا  يدودحم  يهتسد  زا  یباهش  ياهشراب  یـساکع  رد  دوش . تبث  ام  یـساکع  ملیف  يور 

 ، تیساسح 400 اب  ياهملیف  ریظن  الاب  تیـساسح  اب  ياهملیف  زا  روظنم  نیدب  دنـشاب  اراد  ار  باهـش  در  ریوصت  تبث  يارب  مزال  تیفیک  هک 
دوشیم . داهنشیپ   TMax 400 تسا دوجوم  رازاب  رد  هک  دیفس  هایس و  ياهملیف  نایم  رد  دوشیم . هدافتسا  نآ  زا  رتالاب  800 و 

میور ؟ هناشن  نامسآ  زا  یتمس  هچ  هب  - 
نیب ياهدودحم  رد  شراب  کی  ياهباهش  نیرتشیب  هک  تسا  هدش  تباث  یبرجت  روط  هب  هنایلاس  یباهـش  شراب  کی  ياهباهـش  دصر  رد 
دید يهدودحم  دینک  تبث  ار  اهباهش  نیرتشیب  دیناوتب  هکنیا  يارب  نیاربانب  دنوشیم . رهاظ  نامسآ  رد  شراب  ینوناک  يهجرد  ات 40   30

دیهد . رارق  اتسار  نیا  رد  ار  نیبرود 
مینک ؟ یهدرون  هقیقد  دنچ  - 

میشاب یکیرات  يدصر  يهقطنم  لابند  هب  تسا  مزال  نیاربانب  دنامب . زاب  هقیقد  دنچ  تدم  هب  نیبرود  زنل  دیاب  اهباهـش  زا  یـساکع  ماگنه 
ره یهدروـن  يارب  هقیقد  نامز 10  تدـم  طـسوتم  روط  هب  هیاـپ  هس  يور  رب  نیبرود  رارقتـسا  زا  سپ  دـشاب . رود  هب  يرون  یگدولآ  زا  هک 
زا سپ  دباییم  شهاک  ملیف  تیـساسح  جـیردت  هب  یهدرون  زا  سپ  یـساکع  ملیف  ره  رد  هک  ییاجنآ  زا  تسا . یفاک  یـساکع  ملیف  رداک 

یـساکع رد  نییاپ  تیـساسح  ای  دنک  ياهملیف  هباشم  هب  هتفای  شهاک  تدش  هب  نآ  تیـساسح  یهدرون  زا  ینیعم  نامز  تدم  ندـش  يرپس 
ملیف يور  رب  رترونمک  ياهباهش  زا  يدر  لمع  رد  دوش  یهدرون  يداهنـشیپ  رادقم  ربارب  نیدنچ  ملیف  ره  هب  رگا  نیاربانب  دیامنیم . لمع 

. دش دهاوخن  تبث 

یباهش ياهشراب  نیرتفورعم 

هراشا
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زا : دنترابع  یباهش  ياهشراب  نیرتفورعم 
افلآ یـشوواسرب ، هجاجد ، اپاک  یلامـش ، يولد  اتلد  یبونج ، يولد  اتوی  يدـج ، افلآ  یبونج ، يولد  اتلد  ییاوع ، نئوژ  يولد ، اتا  یقاـیلش ،

. یعبر یبد و  ییازوج ، خاشکت ، افلآ  يدسا ، یلامش ، يروث  یبونج ، يروث  يرابج ، ینینت ، ینارهبارا ،

(LYR  ) یقایلش شراب 

تشهبیدرا   5 نیدرورف -   27 تیلاعف : يهزاب 
271 و 34 + نوناک : تاصتخم 

 2 9 تیعمج : صخاش 
 49 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

تعاس 21  تشهبیدرا   2 جوا : نامز 
و 0 0 + 1 1 هنازور : تکرح 

 ZHR : 18
 5 هجرد :)  ) نوناک رطق 

هدـش هدـید  نیچ  رد  شیپ  لاس  دودـح 2000  رد  تسا و  دوجوم  نآ  دانـسا  هک  تسا  ییاهشراب  نیرتیمیدـق  زا  یقایلـش  یباهـش  شراب 
یسمش يهموظنم  تارایس  هب  نآ  یباهش  رهن  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هتفگ  نیا  تسا . ییالاب  يرادم  لیامت  ياراد  نآ  ردام  رادهلابند  تسا .
نیدـنچ دودـح  رد  تسا  یهاـتوک  يهنیـشیب  ياراد  تسا و  ناوـج  نآ  تیلاـعف  رهن ، ندوـب  ریپ  مغر  یلع  تلع  نیمه  هب  تـسین . کـیدزن 
فـشک كرویوین  رد  لاس 1861  لـیروآ  رد 5  رادهلابند  نیا  دنتـسه . رچات  رادهلابند  يایاقب  یقایلـش  ياهباهـش  دـشکیم . لوط  تعاس 
بوانت اب  يوضیب  يرادـم  رد  رادهلابند  هک  دـش  صخـشم  تشاد . هجرد  کی  لوط  هب  یمد  ردق 2 5 و  زا  رادهلابند  فشک  نامز  رد  دـش .

تسا . هدوب  ناروف  نیدنچ  ياراد  هتشذگ  رد  یقایلش ، یباهش  شراب  تسا . شدرگ  رد  دیشروخ  رود  هب   415
. دیـسر تعاس  رد  ددع  شیب 100  هب  شیاهباهـش  دادـعت  عقوم  نآ  رد  هک  ددرگیم  زاـب  لاس 1982  هب  نآ  یناروف  تیلاـعف  نیرتدـیدج 

تـسد یباهـش  رهن  نیا  يهرابرد  یـشزرا  اب  جیاتن  هب  ياـهلاس 2000-1998  شراـب  نیا  قیقد  یـسررب  اـب  تلرآ  رنیر  سیبود و  سیردآ 
لاـس ره  رد  هجرد  يدیـشروخ 45 32-32  لوط  نیب  ریغتم  نامز  اب  هنیـشیب  ياراد  رادهلاـبند  هک  تسا  نیا  نآ ، دراوم  نیرتمهم  زا  دـنتفای .

ZHR هنیشیب رادقم  ریخا  لاس  دنچ  رد  تسا . هدوب  لیم د04 س18 و 34 + دـعب و  ياراد  بیترت  هب  جوا  نامز  رد  نوناک  تاصتخم  تسا .
اب 49 ربارب  ناشتعرـس  دنتـسه و  عیرـس  ًاتبـسن  یقایلـش  شراب  ياهباهـش  دشابیم . ریغتم  جوا  نامز  رد  رادقم  نیا  اما  دوب  دودح 18  رد 

. تسا لکشم  شیاهيوگرذآ  كدنا  دادعت  نآ و  ياهباهش  مک  دادعت  رطاخ  هب  یقایلش  شراب  زا  یساکع  تسا . هیناث  رب  رتمولیک 

(ETA  ) يولد اتا  شراب 

دادرخ   7 نیدرورف -   30 تیلاعف : يهزاب 
338 و 1 - نوناک : تاصتخم 

 2 4 تیعمج : صخاش 
 66 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

تعاس 10:30  تشهبیدرا   16 جوا : نامز 
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و 4 0 + + 0 9 هنازور : تکرح 
ات 85  نیب 40   : ZHR
 4 هجرد :)  ) نوناک رطق 

ات نیدرورف  رخاوا  رد  تسا و  نهپ  ًاتبسن  شراب  نیا  تیلاعف  يهزاب  تسا . یلاه  رادهلابند  زا  هدنام  ياج  هب  تارذ  يایاقب  زا  يولد  اتا  شراب 
هب یلامـش  يهرکمین  رد  شراب  نیا  دصر  دهدیم . يور  تشهبیدرا  ات 20  نیب 12  ینامز  رد  نآ  يهنیـشیب  خیرات  دراد . همادا  دادرخ  لیاوا 

یلامـش يهرکمین  ینایم  ياهضرع  نادصار  تسا . نامـسآ  قلطم  یکیرات  نامز  رد  نوناک  مک  عافترا  نآ  تلع  دوشیمن و  ماجنا  یبوخ 
دهاوخ وحم  میسریم  یلامش  هجرد  ضرع 50  هب  هک  ینامز  رادقم ، نیا  دننکیم و  دـصر  هنیـشیب  نامز  رد  تعاس  رد  باهـش  دودح 40 
شراب نیا  نمـض  رد  دیآیم . باسح  هب  هنایلاس  یباهـش  ياهشراب  نیرتيوق  زا  يولد  اتا  شراب  یبونج ، يهرکمین  رد  هک  یلاح  رد  دـش .
ریـسم رد  يولد  اتا  ياهباهـش  لک  زا  یمین  ًابیرقت  دنراذگیم و  ياج  هب  در  دوخ  زا  هک  تسا  ییاهباهـش  دیلوت  دصرد  نیرتالاب  ياراد 
دهاوخ جوا  نامز  نوماریپ  ياهتفه  کـی  ياهزاـب  رد   ZHR=30 زا رتالاب  نهپ  يهنیـشیب  ياراد  شراب  نیا  دـنراذگیم . ياـج  رب  در  دوخ 

. دوب

(JBO  ) ییاوع نئوژ 

ریت   11 ریت -   5 تیلاعف : يهزاب 
224 و 47  نوناک : تاصتخم 

 2 2 تیعمج : صخاش 
 18 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

تعاس 18:30  ریت   6 جوا : نامز 
و 21 0 + + 0 75 هنازور : تکرح 

ات 100  نیب 0   : ZHR
 5 هجرد :)  ) نوناک رطق 

رادهلابند شراب  نیا  أشنم  دنوشیم . هدیبات  اوع  یکلف  تروص  زا  شراب  نیا  ياهباهـش  دوشیم . لاعف  ییاوع  نئوژ  شراب  راهب ، رخاوا  رد 
لاس نئوژ  خـیرات 12  رد  هک  تسا  زناپ  سیول  نیج  اهرادهلابند  فورعم  یچراکـش  رادهلاـبند  نیا  فشاـک  تسا . کنیو 7  زناپ ـ  یبواـنت 

ار نآ  هرابود  نب  رهـش  زا  کنیو  آ . فا . مانب  یناملآ  دصار  لاس 1858 ، سرام  رد 09  دومن . فشک  ار  نآ  هسنارف  یسرام  رهـش  زا   1819
لاس یم  رد  هرابود  لاس 1996 و  هیوناژ  رد  نکیو  زناپ ـ  رادهلابند  دنتـشاذگ . نآ  يور  رب  ار  اهنآ  ود  ره  مان  رطاخ  نیمه  هب  درک . فشک 

دادـعت تسا  نکمم  هک  ینعم  نیدـب  تسا  ریغتم  شراب  نیا   ZHR یسأرلاتمس یتعاس  خرن  دیسر . دوخ  يدیـشروخ  ضیـضح  هب   2002
لیم د56 س14 و دعب و  ياراد  بیترت  هب  جوا  نامز  رد  نوناک  تاصتخم  دشاب . دایز  اهنآ  دادعت  سکع  رب  ای  دوش  هدید  باهـش  یکدـنا 

دراد . رارق  اوع  اتب  يهراتس  لامش  ياهجرد  تشه  دودح  رد  هک  هدوب   48+
نئوژ شراب  دش . دـنهاوخ  صخـشم  یتحار  هب  ور  نیا  زا  دنتـسه . هیناث  رب  رتمولیک  اب 18  ربارب  یتعرـس  ياراد  هدوب و  دـنک  نآ  ياهباهش 

هک دوریم  لامتحا  هک  دوبن  نآ  ناروف  زا  يربخ  لاس 1997  ات  خیرات  نآ  زا  یلو  دومن  ناروف  1921 و 1927  ياهلاس 1916 ، رد  ییاوع 
عقوـم نآ  رد  داد . يور  نآ  زا  هرظتنم  ریغ  ناروـف  لاس 1998  رد  هکنیا  ات  دـشاب  هدوب  نیمز  اب  نآ  ياههراوباهـش  یکیدزن  مدـع  رطاخ  هب 
دادعت تفرگ . رارق  شراب  یموجن  زکارم  هنایلاس  یباهـش  ياهشراب  تسرهف  رد  هرابود  دعب  هب  نآ  زا  دیـسر و  دودح 50-100  نآ   ZHR

. دشابیم ریغتم  شراب  نیا  ياهباهش 
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(SDA  ) یبونج يولد  اتلد 

دادرم   28 ریت -   21 تیلاعف : يهزاب 
339 و 16 - نوناک : تاصتخم 

 3 2 تیعمج : صخاش 
 41 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

تعاس 11:30  دادرم   6 جوا : نامز 
و 21 0 + + 0 75 هنازور : تکرح 

 ZHR : 20
 5 هجرد :)  ) نوناک رطق 

زارف رب  ناتـسمز  دـنلب  ياهبش  رد  نآ  نوناک  هک  تسا  یبونج  يهرکمین  رد  دـصر  لـباق  ياـهشراب  نیرتهب  هلمج  زا  یباهـش  شراـب  نیا 
یحاوـن نیا  رد  دادرم  ریت و  ماـیا  رد  هـک  تـسا  يرگید  نوناـک  نیب 6  رد  لاـعف  نوناـک  نیرتيوق  نوناـک  نیا  دراد . رارق  یبونج  نامـسآ 

هباشم دیسر . دهاوخ  تعاس  رد  باهش  دودح 30  اهنوناک  نیا  يهدش  شرامش  ياهباهش  عومجم  دادرم  لیاوا  رد  دنتسه . لاعف  نامسآ 
رتدوز هتفه  ود  دودح  دراد و  يرتشیب  تیلاعف  یبونج  يهخاش  تسا . ینوناک  ود  زین  شراب  نیا  جوربلاةریاد  رواجم  یباهش  ياهرهن  يهیقب 

. دوب دهاوخ  راوشد  ًاتبسن  اهنآ  زا  یساکع  ور  نیا  زا  دنرونمک و  شراب  نیا  ياهباهش  بلغا  دسریم . جوا  هب  یلامش  يهخاش  زا 

(CAP  ) يدج افلآ  شراب 

دادرم   24 ریت -   12 تیلاعف : يهزاب 
307 و 10 - نوناک : تاصتخم 

 2 5 تیعمج : صخاش 
 23 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

تعاس 13:30  دادرم   8 جوا : نامز 
و 21 0 + + 0 75 هنازور : تکرح 

 ZHR : 04
 5 هجرد :)  ) نوناک رطق 

هدمآ لمع  هب  ییویدار  یـساکع و  ياهدصر  لاح  نیا  اب  ددرگیمرب ، يدالیم  مهدزون  نرق  هب  یباهـش  شراب  نیا  یئرم  ياهدصر  تمدق 
تسا دادرم  ات 24  ریت  نیب 12  يدج  افلآ  یباهـش  شراب  نیرتلاعف  تدم  دننکیم . تیاکح  نآ  رهن  راتخاس  یگدـیچیپ  زا  متـسیب  نرق  رد 

. دنتـسه گنر  درز  ًـالومعم  هک  دـننکیم  دـیلوت  يدـنک  ياهباهـش  شراـب  نیا  دـهدیم . خر  دادرم  دودـح 8  نآ  تیلاـعف  يهنیـشیب  هک 
تروص رد  هک  شراب  نوناک  تسا . هدش  هدـید  زیامتم  جوا  نیدـنچ  نآ  تیلاعف  مایا  رد  هک  دـهدیم  ناشن  شراب  نیا  هتـشذگ  ياهدـصر 

. درک دهاوخ  عولط  تعاس 20:15  رد  دراد  رارق  يدج  یکلف 

(SIA  ) یبونج يولد  اتوی  شراب 
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دادرم   24 ریت -   3 تیلاعف : يهزاب 
334 و 15 - نوناک : تاصتخم 

 2 9 تیعمج : صخاش 
 34 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

تعاس 19:20  دادرم   13 جوا : نامز 
و 21 0 + + 0 75 هنازور : تکرح 

 ZHR : 02
 5 هجرد :)  ) نوناک رطق 

رتیبونج يهخاش  دنراد . رگیدکی  زا  يرود  ًاتبسن  ياهنوناک  هک  تسا  یبونج  یلامـش و  يهخاش  ود  لماش  يولد  اتوی  شراب  یباهـش  رهن 
دوشیم و یتعاس 8-7  خرن  داجیا  هب  رجنم  ماگنه  نیا  رد  هک  دـسریم  دوخ  جوا  هب  دادرم  رد 13  تسا  لاعف  نآ  رخاوا  ات  دادرم  لـیاوا  زا 

يرونمک ياهباهش  دلوم  ولد  اتوی  شراب  يهخاش  ود  ره  دسریم . جوا  هب  رترید  هتفه  ود  دودح  یلامـش  يهخاش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
رد نامسآ  زا  هیحان  نیا  رد  يرگید  ياهشراب  تیلاعف  اب  نامزمه  هک  شراب  نیا  تیلاعف  جوا  مایا  دنشابیم . زا 3 + رتگرزب  طسوتم  ردق  اب 

روتامآ نادصار  تراهم  ندناشک  شلاچ  هب  شراب و  نیا  ياهباهش  دصر  یتخـس  بجوم  تسا  يولد  اتلد  يدج و  افلآ  نوچ  مایا  نیمه 
. دش دهاوخ 

(NDA  ) یلامش يولد  اتلد  شراب 

رویرهش   3 ریت -   24 تیلاعف : يهزاب 
335 و 2 - نوناک : تاصتخم 

 3 4 تیعمج : صخاش 
 42 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

تعاس 23:30  دادرم   17 جوا : نامز 
و 21 0 + + 0 75 هنازور : تکرح 

 ZHR : 10
 5 هجرد :)  ) نوناک رطق 

عقاو جوربلاةریاد  بونج  لامـش و  رد  هک  تسا  یبونج  یلامـش و  يهخاش  ود  ياراد  يولد  اتوی  یباهـش  شراب  نوچ  زین  شراب  نیا  نوناک 
نیتسخن دـناهتفرگ . رارق  نامـسآ  زا  یمکارتم  هیحان  رد  يدـج  يولد و  اـتوی  شراـب  هارمه  هب  دنـشابیم و  یـشخپ  ياـهنوناک  دـناهدش و 

ياهلاس 1879 و ناتـسبات  ياهدصر  اما  دیدرگ . شراب  یبونج  يهخاش  فشک  بجوم  اهنت  مهدزون  نرق  رخاوا  رد  هدش  ماجنا  ياهدصر 
رد يرگید  نوناک  دوجو  دیوم  رتشیب  ياهیـسررب  هک  دیدرگ  تاصتخم 335 و 2 - یلاوح  رد  باهـش  یکدنا  دادعت  نتفای  بجوم   1885

ياهلاس یط  رد  یبونج  ياهنوناک  زا  یعماج  ياهدـصر  شناراکمه  رتسیمفاه و  ونک  مجـسنم  ياهدـصر  رد  اهدـعب  دـیدرگ . هیحان  نآ 
. دیدرگ شراب  یلامش  يهخاش  فشک  بجوم  اهنآ  یسررب  يهجیتن  هک  دنداد  ماجنا  ات 1938   1908

(NIA  ) یلامش يولد  اتوی  شراب 
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رویرهش   9 دادرم -   20 تیلاعف : يهزاب 
327 و 06 - نوناک : تاصتخم 

 3 2 تیعمج : صخاش 
 31 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

تعاس 10:30  دادرم   29 جوا : نامز 
و 21 0 + + 0 75 هنازور : تکرح 

 ZHR : 03
 5 هجرد :)  ) نوناک رطق 

رتیبونج يهخاش  دنراد . رگیدکی  زا  يرود  ًاتبسن  ياهنوناک  هک  تسا  یبونج  یلامـش و  يهخاش  ود  لماش  يولد  اتوی  شراب  یباهـش  رهن 
زا تعاس  رد  باهش  زا 5  رتمک  دصر  دهاش  ماگنه  نیا  رد  دـسریم و  دوخ  جوا  هب  دادرم  رد 29  تسا  لاعف  نآ  رخاوا  ات  دادرم  لـیاوا  زا 

دلوـم شراـب  نیا  تسا . هدیـسر  جوا  هب  رتدوز  هتفه  ود  دودـح  نآ  یبوـنج  يهخاـش  هک  تسا  یلاـح  رد  نـیا  دوـب . میهاوـخ  شراـب  نـیا 
. دشابیم زا 3 + رتگرزب  طسوتم  ردق  اب  يرونمک  ياهباهش 

(KCG  ) هجاجد اپاک  شراب 

رویرهش   3 دادرم -   12 تیلاعف : يهزاب 
289 و 59  نوناک : تاصتخم 

 3 تیعمج : صخاش 
 25 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

تعاس 8:30  دادرم   27 جوا : نامز 
و 21 0 + + 0 75 هنازور : تکرح 

 ZHR : 03
 5 هجرد :)  ) نوناک رطق 

زا دنارونمک . بلغا  هدوب و  دنک  رایسب  نآ  ياهباهش  تسا . سرتسد  رد  نآ  زا  یمک  تاعالطا  یباهش  شراب  نیا  كدنا  تیلاعف  لیلد  هب 
ور نیا  زا  دنوشیم . هدید  اهدژا  یکلف  روص  تمس  رد  ًالومعم  هک  دشابیم  مک  تعرس  اب  ییاهيوگرذآ  نتـشاد  شراب  نیا  تایـصوصخ 
رد يدـصر  طیارـش  نیرتـهب  هک  تسا  ياهنوـگ  هب  نآ  نوناـک  تیعقوـم  دـناهداد . رارق  رظن  دـم  ییوـگرذآ  شراـب  کـی  ناوـنع  هـب  ار  نآ 

. تسا مهارف  یلامش  يهرکمین 

(PER  ) یشوواسرب شراب 

رویرهش   2 ریت -   26 تیلاعف : يهزاب 
046 و 58 + نوناک : تاصتخم 

 2 6 تیعمج : صخاش 
 59 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس
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تعاس 3:30  دادرم   22 جوا : نامز 
و 18 0 + + 1 4 هنازور : تکرح 

 ZHR : 100
 5 هجرد :)  ) نوناک رطق 

ریذـپلد ياههبرجت  دای  هب  رایتخایب  شراب  نیا  مان  ندینـش  اب  تسا . هنایلاس  یباهـش  ياهشراب  نیرتفورعم  زا  یـشوواسرب  یباهـش  شراـب 
یـشوواسرب شراب  هک  تفگ  ناوتب  تارج  هب  دیاش  داتفا . میهاوخ  میاهدومن ، بسک  شراب  نیا  زا  نامیناتـسبات  ياهدـصر  رد  هک  یفلتخم 

نیتسخن دروآیم . مه  درگ  ار  اهروتامآ  ناتـسبات  مرگ  ياهبش  رد  هک  دـشاب  یموجن  يهنایلاس  ياـهلاویتسف  نیرتزیگناروش  زا  یکی  ماـن 
، اـپورا رد  تسا . هدـش  تبث  نچاژ و )... نیچ ،  ) رود قرـش  رد  هـک  ددرگیمرب  شیپ  لاـس  زا 2000  شیب  هب  شراب  نیا  دـصر  تاـشرازگ 

دنکیم : لقن  پوکسلت  دنا  ياکسا  يهلجم  رد  دوخ  يهلاقم  رد  نمتیل  كرام  دراد . ترهش  سدقم  سنرول  کشا  هب  یشوواسرب 
نیدـب دوشیم . هتـشک  هجنکـش و  نیرلاو  روطارپما  یحیـسم  دـض  مکاح  ینارمکح  نامز  رد  لاـس 258  توا  مهد  رد  سنرول  یناـحور  »

ياهبش رد  سنرول  نازوس  کشا  هک  دریگیم  لکش  ینونک ) ناملآ  ناتسلگنا و   ) اپورا زا  ییاهتمـسق  رد  یتافارخ  سپ  نآ  زا  بیترت ،
دوشیم » ریزارس  نامسآ  زا  لاس  ره  توا  مهد 

سروه كرویوین و  زا  تفیوس  سییول  طسوت  لاس 1862  رد  هک  تسا  لتات  تفیوس ـ  یبوانت  رادهلابند  یشوواسرب  شراب  ردام  رادهلابند 
دیسر ردق 2 + هب  لاس  نامه  ربماتپس  ات  اما  دوب  ردق 5 7 + زا  فشک  ماگنه  رد  دش . فشک  تسوچاسام  رد  دراوراه  يهناخدـصر  زا  لتات 

ضیضح هب  لیاوا 1990  رد  هرابود  تسا و  لاس  دودح 120  بوانت  ياراد  رادهلابند  تشاد . ازارد  هجرد  ات 30  دودح 25  نآ  يهلابند  و 
یلصا تاصخشم  یشوواسرب ، ياههراوباهش  دایز  يرادم  لیامت  رطاخ  هب  دیـسر . هب 5 + نامسآ  رد  شردق  ربماون 1992  رد  دیسر و  دوخ 

دیاـش مهدزون  نرق  سانـشرتخا  یلرپایـش  تسا . هدـشن  یـسمش  يهموظنم  ریثأـت  يهجیتـن  رد  ینادـنچ  رییغت  شوختـسد  ماـیا  رذـگ  رد  نآ 
یشوواسرب شراب  هب  لتات  تفیوس ـ  رادهلابند  یگتـسباو  فشک  اب  ار  اهرادهلابند  اهباهـش و  نیب  ام  طابترا  هک  دوب  یـسانشرتخا  نیتسخن 

. دومن تابثا 

(AUR  ) ینارهبارا افلآ  شراب 

رویرهش   17 رویرهش -   3 تیلاعف : يهزاب 
084 و 42 + نوناک : تاصتخم 

 2 6 تیعمج : صخاش 
 66 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

تعاس 11  رویرهش   10 جوا : نامز 
و 0 0  + 1 1 هنازور : تکرح 

 ZHR : 7-10
 5 هجرد :)  ) نوناک رطق 

کی رد  کیل  يهناخدـصر  زا  سیک  یـس . یـس . طسوت  رادهلابند  نیا  تسا . ود  سیک 1911  رادهلابند  نارهبارا  افلآ  یباهـش  شراب  أشنم 
(AUR  ) ینارهبارا افلآ  یباهـش  شراب  تسا . لاس  دودح 2500  بوانت  اب  يوضیب  يرادـم  ياراد  رادهلابند  نیا  دـش . فشک  يرادربسکع 
. تسا رویرهش  ات 17  رویرهش  زا 03  نآ  تیلاعف  يهزاب  دشابیم . ناتـسبات  مایا  رد  راک  هزات  ياهروتامآ  دـصر  يارب  یبوخ  یباهـش  شراب 

تسا . نارهبارا ) اتا  يهراتس  پچ  تمس  هجرد  جنپ  رد  + ) بیترت 84 و 42 هب  نوناک  لیم  دعب و 
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افلآ ياهباهـش  دـنیامن . زاغآ  ار  دوخ  دـصر  تسا  بسانم  عاـفترا  اـب  قفا  زارف  رب  نوناـک  هک  بش  همین  زا  سپ  دـیاب  نادـصار  نیارباـنب ،
، شراب نیا  تیلاعف  رثکادح  دنتـسه . یـشوواسرب ) ياهباهـش  زا  رتعیرـس   ) تعاس رب  رتمولیک  تعرـس 66  ياراد  هدوب و  عیرـس  ینارهبارا 

ناروف 1986 و 1994  ياهلاس 1935 ، رد  شراب  نیا  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  تسا . دودح 10-7  یتعاس  گنهآ  ياراد 
ربارب جـنپ  ات  هس  هب  یتح  دـنکیم و  رییغت  رگید  لاس  ات  لاـس  کـی  زا  نآ  تیلاـعف  نازیم  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا و  هتـشاد  ياهرظتنم  ریغ 

. دسرب زین  شیلومعم  تیلاعف 

(GIA  ) ینینت شراب 

رهم   18 رهم -   14 تیلاعف : يهزاب 
262 و 54 + نوناک : تاصتخم 

 2 6 تیعمج : صخاش 
 20 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

تعاس 1:30  رهم   17 جوا : نامز 
و 11 0 + + 0 65 هنازور : تکرح 

ریغتم   : ZHR
 5 هجرد :)  ) نوناک رطق 

ياهلاس 1933 و رد  هژیو  هب  دیامنیم ، یفیفخ  یباهـش  ياهنافوط  دـلوم  هاگهگ  هک  تسا  هنایلاس  یبوانت  شراب  کی  ًالوصا  ینینت  شراب 
رادهلابند يرادم  ضیـضح  اب  نامزمه  هک  لاس 1998  رد  زین  ًاریخا  رگید . ياهلاس  زا  یخرب  رد  يرتفیعـض  گنهآ  اب  يدـالیم و   1946

رد دراد و  مان  ( Giacobini-Zinner/P 21  ) رنیز ینیبکایاج ـ  ینینت ، شراب  ردام  رادهلابند  دیـسر .  ZHR~700 هب هدوب  شراب  أشنم 
رادهلابند نیا  دش . فشک  ناملآ  رد  رنیز  تسنرا  طسوت  لاس 1913  رد  ًالقتسم  ینباکایاج و  لکیام  طسوت  هسنارف  رد  يدالیم  لاس 1900 

لاـس نآ  رد  دوب . جـیهم  ریگمـشچ و  نآ  لاس 1946  تشگزاب  دـخرچیم . دیـشروخ  درگ  هب  هلاـس  ياهزاـب 5 6  ردو  تسا  هرود  هاـتوک 
. میدوب نآ  زا  یباهـش  نافوط  دهاش  ام  لاس  نامه  رد  و  دیـسر ! هب 6 + شردق  دومن و  روبع  نیمز  یموجن  دـحاو  هلصاف 26 0  زا  رادهلابند 

روبزم یـضرف  نوناک  هدش  ییوگـشیپ  ياهباهـش  دش . ماجنا  نسدیوید  ما . دـنریر . طسوت  لاـس 1915  رد  شراـب  نیا  ینیبشیپ  نیتسخن 
ینادصار دش . هدید  نامسآ  رد  نآ  زا  يزیگنا  تفگش  یباهش  نافوط  لاس 1933  رد  دندش و  دصر  گنیند  مایلیو  مان  هب  یصخش  طسوت 

دودح 100 گنهآ  اب  اهباهش  دندشیم .» ریزارـس  نامـسآ  زا  فرب  ياههناد  دننام  اهباهـش  : » دندومن زاربا  نینچ  دندوب  هدید  ار  نآ  هک 
لاس نافوط  رد  دومنیم . رییغت  يو  يدصر  يهقطنم  ییایفارغج  تیعقوم  دصار و  هب  هتسب  هک  تعاس ) رد  باهـش   6000  ) هقیقد رد  باهش 

دندرک . شرازگ  ار  تعاس  رد  باهش  هدش 6800  حیحصت  گنهآ  یکاولسکچ  نادصار  شراب ، نیا   1946
یئودیو یئرم ـ  کچوک  ناروف  کی  لاس 1999  رد  دش . هدافتـسا  یباهـش  ياهشراب  دصر  رد  رادار  زا  راب  نیتسخن  يارب  لاس  نامه  رد 

. داد يور  تعاس  دنچ  دودح  رد  یهاتوک  ینامز  يهزاب  رد  هرظتنمریغ 

(ORI  ) يرابج شراب 

نابآ   16 رهم -   10 تیلاعف : يهزاب 
095 و 16 + نوناک : تاصتخم 
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 2 5 تیعمج : صخاش 
 66 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

تعاس 18:50  رهم   29 جوا : نامز 
و 11 0 + + 0 65 هنازور : تکرح 

 ZHR : 23
 10 هجرد :)  ) نوناک رطق 

هنیـشیب هب  نابآ  ات 25  ياهزور 3  نیب  رد  دـشابیم و  لاعف  لاـس  ره  ناـبآ  رهم و  رد  تسا  یلاـه  راد  هلاـبند  هب  هتـسباو  هک  يراـبج  شراـب 
دهاوخ زین  باهـش  دودـح 40  هب  تاـقوا  یخرب  رد  تسا و  تعاـس  رد  باهـش  دودـح 15  عوقو  اب  هارمه  نآ  گنهآ  يهنیـشیب  دـسریم .

رد شراب  نیا  نوناک  نتفرگ  رارق  دوب . دـنهاوخ  بسانم  یـساکع  يارب  بیترت  نیدـب  دنتـسه و  رونمک  يراـبج  ياهباهـش  بلغا  دیـسر .
روهـشم رادهلابند  زا  هدنام  ياج  هب  تارذ  لصاح  يرابج  یباهـش  شراب  دزاسیم . رـسیم  ار  هرکمین  ود  ره  زا  نآ  دـصر  يوامـس  ياوتـسا 

دوب . دهاوخ  باذج  هزادنا  کی  هب  شرادهلابند  یلاه و  يهرابرد  ندینش  ًاعطق  تسا . یلاه 
رصع یملع  يهعماج  هب  ار  يدنمشزرا  تامدخ  شتایح  لوط  رد  دش و  دلوتم  ناتسلگنا  نوتـسرگ  رهـش  رد  ( 1742-1656  ) یلاه دنومدا 

ياهرادـم هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  یـسمش  يهموظنم  رد  مارجا  تکرح  يهراـبرد  شتاـعلاطم  رد  وا  دومن . هضرع  رـضاح  لاـح  اـت  دوخ و 
رد یپ  تشگزاب  زا  یـشان  ناسکی و  یگمه  1607 و 1682  ياهلاس 1531 ، رد  هدش  هدید  ياهرادهلابند  دـنراد و  دوجو  لکـش  يوضیب 

تقیقح هب  ینیبشیپ  هک  یماگنه  دش . دهاوخ  هدـید  هرابود  لاس 1758  رد  هک  دومن  ینیبشیپ  سپـس  تسا و  یبوانت  رادهلابند  کـی  یپ 
روـهظ تفرگ . ماـن  یلاـه  رادهلاـبند  نآ  ماـن  شیاـهشالت  زا  يرازگـساپس  يارب  نآ ، زا  سپ  دوـب و  هـتفگ  عادو  ار  یناـفراد  يو  تسوـیپ 

داد و يور  يدــالیم  لاـس 837  رد  نیمز  اـت  رادهلاـبند  يهلـصاف  نیرتکـیدزن  ددرگیمرب . دـالیم  زا  شیپ  لاس 240  هب  یلاـه  رادهلاـبند 
. دیسر هب 6 2 + شردق  يهینیشیب  تشاد و  ازارد  هجرد  نامسآ 60  رد  شاهلابند  تفای و  شهاک  یموجن  دحاو  دودح 342 0  ات  شاهلصاف 
. تسا هدـنام  ياج  هب  ناهذا  يهمه  رد  شبلاج  فشک  يهچخیرات  رطاخ  هب  هکلب  هدوبن  راصعا  رادهلابند  نیرترونرپ  یلاه  رادهلاـبند  ًاـعطق 

یباهـش شراـب  فشک  تشاد . نامـسآ  رد  هجرد  لوـط 15  هب  یمد  هـک  ددرگیمرب  يدـالیم  لاس 1980  هب  راد  هلاـبند  تشگزاـب  نیرخآ 
رد لشره  ردناسکلا  طسوت  شراب  نیا  قیقد  دـصر  دوب . لاس 1839  رد  کیره  دراودا  ریذپان  یگتسخ  دصار  ياهدصر  زا  یـشان  يرابج 

روط هب  رادهلابند  شراب و  نیبام  طابترا  دـش و  ماجنا  لاس 1892  رد  يرابج  ياهباهـش  خرن  يریگهزادنا  نیتسخن  دش . ماجنا  لاس 1864 
یلاه رادهلابند  هب  هتـسباو  دادرخ ) تشهبیدرا ـ   ) یم هام  رد  يولد  اتا  یباهـش  شراب  هک  دش  ققحم  لاس 1868  رد  داد . يور  میقتـسم  ریغ 

تروص رادهلابند  هب  نآ  دـنویپ  نیتسخن  دومن و  هراشا  يولد  اتا  يرابج و  ياهباهـش  رادـم  هباـشت  هب  رویلا  زلراـچ  لاـس 1911  رد  تسا .
دش . لجسم  دعب  لاس  دنچ  بلطم  نیا  قیقد  دییأت  تفریذپ .

دهاوخ يرتبسانم  عافترا  جـیردت  هب  شراب  نوناک  ماگنه  نیا  رد  تسا و  دـعب  زور  دادـماب  ات  بش  همین  زا  سپ  نآ  دـصر  بسانم  ناـمز 
نیا هب  دومن و  لیلحت  هیزجت و  ار   IMO هسسوم يدالیم  ياهلاس 2001-1984  يرابج  شراب  يدصر  ياههداد  تسیبود  سیردا  تفای .

رد دریگیم . رارق  يهزاب 31-14  رد  هک  هداد  خر  هتـشذگ  يههد  ود  رد  يرابج  شراب   ZHR رد یکدنا  تارییغت  رادقم  هک  دیـسر  هجیتن 
دیون رما  نیا  دیـسر و  دییأت  هب  يدح  ات  دوب  هدـش  صخـشم  متـسیب  نرق  لیاوا  رد  هک  يدـعب  ياهبوانت  رد  هلاس  يهرود 12  کی  نمض ،

دراد زین  رتفیفخ  يهنیـشیب  دنچ  یلـصا  جوا  زا  ریغ  ًالومعم  يرابج  شراب  تسا . ياهلاس 2010-2008  رد  یتردقرپ  تشگزاب  يهدنهد 
کی ياهلاس 1993 و 1998  رد  ًالثم  میشاب . شراب  نیا  جوا  نامز  نوماریپ  یتباث  ًاتبـسن  تیلاعف  دهاش  ات  ددرگیم  ثعاب  عوضوم  نیا  هک 

تبسن دیاب  نادصار  نیاربانب  دش . شرازگ  اپورا  زا  رهم )  27 26  ) ربتکا خیرات 17 18  رد  یلصا  يهنیشیب  لداعم  یتدش  اب  يوناث  يهنیـشیب 
. دنشاب رایشوه  عون  نیا  زا  یثداوح  زورب  هب 
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(NTA  ) یلامش و  ( STA  ) یبونج يروث  شراب 

(STA) یبونج يروث  شراب 
رذآ   4 رهم -   9 تیلاعف : يهزاب 

52 و 13 + نوناک : تاصتخم 
 2 3 تیعمج : صخاش 

 27 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس
تعاس 19:30  نابآ   14 جوا : نامز 

و 15 0 + + 0 79 هنازور : تکرح 
 ZHR : 05

 20-10 هجرد :)  ) نوناک رطق 
( NTA  ) یلامش يروث  شراب 

رذآ   4 رهم -   9 تیلاعف : يهزاب 
058 و 22 + نوناک : تاصتخم 

 2 3 تیعمج : صخاش 
 29 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

تعاس 18:50  نابآ   21 جوا : نامز 
و 10 0 + + 0 76 هنازور : تکرح 

 ZHR : 05
 20-10 هجرد :)  ) نوناک رطق 

دودـح 10 هک  تسا  ناسکی  تیلاعف  گنهآ  اب  نوناک  ود  ياراد  يروث  شراـب  دنتـسه . دـنک  بلغا  ناـشخرد و  اـهشراب  نیا  ياـهباهش 
، یلامش يهخاش  هک  یلاح  رد  دسریم ، دوخ  تیلاعف  جوا  هب  نابآ  طساوا  نآ  یبونج  نوناک  دنراد . هلـصاف  نامـسآ  رد  رگیدکی  زا  هجرد 

ًالومعم هنیـشیب  کی  داجیا  ثعاب  رهن  نیا  یبونج  یلامـش و  ياـههخاش  تیلاـعف  دریگیم . رارق  تیعقوم  نیمه  رد  دـعب  هتفه  کـی  دودـح 
دریگیم و رارق  یبسانم  ناکم  رد  نآ  نوناک  هک  بش  همین  زا  سپ  يروث  ياهباهـش  دصر  دومن . دنهاوخ  نابآ  هام  رد  يزور  دودح 10 

درز اهباهـش  بلغا  گنر  دوشیم ، هتخانـش  شرونرپ  یگنر  ياهباهـش  زا  يروث  شراـب  تسا . ریذـپناکما  دـباییم  یبساـنم  تیعـضو 
رادهلاـبند تارذ  طـسوت  شراـب  نیا  تسا . هدـش  تبث  شراـب  نیا  زا  زین  یجنراـن  یبآ و  زمرق و  زبس ، ياـهيوگرذآ  دوجو ، نیا  اـب  تسا ،

. تسا هدمآ  دوجو  هب  ( p/Encke 2  ) هکنا یبوانت 

(LEO  ) يدسا شراب 

نابآ   30 نابآ -   23 تیلاعف : يهزاب 
153 و 22 + نوناک : تاصتخم 

 2 9 تیعمج : صخاش 
 71 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس
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تعاس 00:20  نابآ   27 جوا : نامز 
و 4 0 - + 0 7 هنازور : تکرح 

ات 100  نیب 10   : ZHR
 05 هجرد :)  ) نوناک رطق 

دصر ار  يدسا  شراب  يرصم  نامجنم  يدالیم ، لاس 902  رد  ددرگیمرب . شیپ  لاس  دص  رازه و  هب  مک  تسد  شراب  نیا  دـصر  نیتسخن 
، يوسنارف ینپاژ ، ینیچ ، نامجنم  زین  يدـعب  ياهرذـگ  رد  دـندرک . هیبشت  اههراتـس  هنوگ  ناراب  طوقـس  هب  ار  شیاـمن  نیا  اـهنآ  دـندرک .

نادرونایرد زا  يرایسب  ار  يدسا 1799  شراب  ریگمشچ  روهظ  دندرک . تبث  ار  يدسا  شراب  شراب 1202 م )  ) ناملسم نامجنم  یلاقترپ و 
هب اهباهـش  دادعت  تعاس  دـنچ  تدـم  رد  دـیرفآ و  یتفگـش  يدـسا  شراب  زین  لاس 1833  رد  دـندرک . دـصر  اکیرمآ  يهراـق  ناـنکاس  و 

يهدهاشم اب  نارگدصر  لاس  نیا  رد  تسا . هدیـسر  نایاپ  هب  ناهج  دندرک ، روصت  يرایـسب  هک  يروط  هب  دیـسر ، تعاس  رد  ددـع  نارازه 
دنداد . صیخشت  ار  شراب  نوناک  اهباهش ،

رد درک . نییعت  لاس  ای 34  ار 33  نآ  تیلاعف  يهرود  هتـشذگ ، ياهههد  رد  يدسا  شراب  یـسررب  اب  سربلوا » شیرنیاه  ، » لاس 1837 رد 
يهناخدصر زا   ) لتات دعب  لاس  يادتبا  رد  درک . فشک  ربکا  بد  رد  ار  یمشش  ردق  رادهلابند  لپمت » تسنرا  ، » لاس 1865 ینایاپ  ياهزور 

رد دیسر . ضیضح  هب  هیوناژ 1866  مهدزاود  رد  لتات  لپمت ـ  رادهلابند  دـش . رادهلابند  نیا  فشک  هب  قفوم  لقتـسم  روط  هب  زین  دراوراـه )
تـالالتخا رثا  نآ  تلع  مینادیم ، هزورما  دوـب . مک  نآ  تیلاـعف  يدـسا  ياهباهـش  راـبگر  ینیبشیپ  مـغر  هـب  و 1933  ياهلاس 1899 

رد يدـسا  شراب  دوشیم . نیمز  رادـم  زا  رادهلابند  تارذ  يهدوت  ندـش  رود  ثعاب  یهاگ  هک  تسا  لحز  يرتشم و  ياههرایـس  یـشنارگ 
روهظ زا  یلامش  ياکیرمآ  رد  نارگدصر  زا  یخرب  هک  يروط  هب  دش . باهش  زا  رپ  نامسآ  یهاتوک  تدم  رد  دیرفآ . ییاغوغ  لاس 1966 

دیـشروخ درگ  هب  لتات  لپمت ـ  رادهلابند  ینعی  يدـسا  شراب  ردام  رادهلاـبند  هلاـس  ياهزاب 2 33  رد  دـنداد ! ربخ  هیناث  کـی  رد  باهـش   30
ردام رادهلابند  رادم  اب  هک  يرادم  رد  راد  هلابند  يایاقب  نیا  دراذگیم . ياج  هب  شرادمرب  تارذ  يرادقم  شتـشگزاب  ره  رد  دخرچیم و 

فالتخا یکدنا  اب  يرادم ، رد  دیدج  يهدـنام  ياج  هب  تارذ  يهدوت  يدـعب  تشگزاب  رد  دنـشابیم و  تکرح  رد  تسا  توافتم  یکدـنا 
ًاتبـسن ياهرادـم  اب  يددـعتم  يهدـنام  ياج  هب  تارذ  ياههتـشر  دـهاش  ام  ناـمز  تشذـگ  اـب  دریگیم . رارق  يدـیدج  نارگید ، هب  تبـسن 

نیققحم دیامنیم . روبع  اهنآ  زا  یخرب  نایم  زا  لاس  ره  رد  دنکیم  روبع  اهنآ  نایم  زا  نیمز  هک  یماگنه  نیاربانب  دوب . میهاوخ  توافتم 
يهدوت لاثم  يارب  دـننکیم . يراذـگمان  ناشندـش  دازآ  زا  سپ  دیـشروخ  رود  هب  ناشـشدرگ  يهرود  نیمدـنچ  ساسا  رب  ار  اـههدوت  نیا 

رد هدـنام  ياج  هب  يایاقب  هب  طوبرم   15 بوانت ـ  لاس 1533 و  هب  طوبرم   14 بواـنت ـ  يهدوت  لاس 1733 ، ياـیاقب  هب  طوبرم   8 بوانت ـ 
دنرتیمیدق . تارذ  دشاب  رتشیب  بوانت  يهرامش  هچ  ره  تسا  دوهشم  هک  هنوگنامه  دنشابیم و  لاس 1499 

هب ياهلاس 2002-1998 ، رد  يدـسا  شراب  سوسحم  تیلاعف  يدالیم و  لاس 1998  رد  لتات  لپمت ـ  رادهلابند  هوکـشاب  تشگزاب  زا  سپ 
ياهدش ینیبشیپ  هجوت  روخ  رد  تیلاعف  دهاش  نیاربانب  دباییم . لزنت   ZHR~15-10 هب دوشیم و  غورف  مک  شراب  نیا  تیلاعف  جـیردت 

زا یباذج  يهرظتنم  ریغ  يهدیدپ  اب  تسا  نکمم  هک  ارچ  دنشاب  هدامآ  دیاب  یباهـش  ياهشراب  رایـشوه  نادصار  لاح ، نیا  اب  دوب  میهاوخن 
ای زبس  یبآ و  يدـسا  ياهباهـش  گنر  دوب . دـهاوخن  فطل  زا  یلاخ  يدـسا  ياهيوگرذآ  زا  یـساکع  ًاعطق  دـنوش و  وربور  شراـب  نیا 
نآ هرکمین  ود  ره  نانکاس  هک  دیآیم  دوجو  هب  ناکما  نیا  تسا و  بسانم  نآ  نوناک  تیعقوم  دنشابیم . در  ياراد  بلغا  دنتسه و  دیفس 

. دنیامن اشامت  ار 

(MON  ) خاشکت افلآ  شراب 

رذآ   4 نابآ -   24 تیلاعف : يهزاب 
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117 و 01 + نوناک : تاصتخم 
 2 4 تیعمج : صخاش 

 65 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس
تعاس 00:35  رذآ   1 جوا : نامز 

و 8 0 + + 0 97 هنازور : تکرح 
زارتمک 400  ًالامتحا  ریغتم   : ZHR

 05 هجرد :)  ) نوناک رطق 
تدم يارب  هتشاد و  یفیفخ  ناروف  لاس 1995  رد  هک  تسا  خاشکت  افلآ  یباهش  شراب  لاس  مود  يهمین  یباهـش  ياهشراب  زا  رگید  یکی 

هب دندش . یباهش  نافوط  نیا  يهدهاشم  هب  قفوم  اپورا  رساترس  رد  يرایـسب  نارگدصر  دیـسر و  دودح 420  هب  شراب  نیا  ZHR هقیقد ،  5
اهدصر هتبلا  هک  تسا  هدوب  ( 1384  ) لاس 2005 رد  هرابود  جوا  هک  دراد  هلاس  ياهرود 10  شراب ، نیا  جوا  تابساحم ، قبط  دسریم  رظن 

. تسا هدوبن  بلطم  نیا  دیوم  نونکات 

(GEM  ) ییازوج شراب 

رذآ   26 رذآ -   16 تیلاعف : يهزاب 
112 و 33 + نوناک : تاصتخم 

 2 6 تیعمج : صخاش 
 35 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

تعاس 14:15  هام  رذآ   23 جوا : نامز 
و 8 0 + + 0 97 هنازور : تکرح 

 ZHR : 120
 05 هجرد :)  ) نوناک رطق 

اهباهـش نادصار  يارب  يدصر  ياههنیزگ  نیرتهب  هلمج  زا  دـعب ، لاس  ات  لاس  کی  زا  دـنمتردق  یتیلاعف  الاب و  یگنهآ  اب  ییازوج  شراب 
. دیامنیم دـیلوت  تعاس  رد  باهـش  دودـح 100  شاهنیـشیب  رد  هک  دوریم  رامـش  هب  هنایلاس  شراـب  نیرتيوق  زا  شراـب  نیا  دوب . دـهاوخ 

دهاوخ رذآ  رد 22 و 23  نآ  تیلاعف  جوا  اما  دـنوشیم ، هدـید  نامـسآ  رد  هنیـشیب  نامز  زا  لبق  هتفه  کی  دودـح  زا  ییازوج  ياهباهش 
هدش پاچ  ریداقم  زا  دعب  ای  لبق  تعاس  دنچ  دودح  نآ  یعقاو  يهنیـشیب  دهدیم و  ناشن  رییغت  یکدنا  رادـقم  ًالومعم  شراب  نیا  جوا  دوب .

ياهباهـش يهنیـشیب  گنهآ  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نآ  رهن  رد  تارذ  عیزوت  يهوحن  دـهدیم . يور  یباهـش  ياهشراب  ياهرامـشهاگ  رد 
دهدیم . يور  نآ  یئرم  جوا  نامز  زا  سپ  زور  کی  دودح  شراب  یپوکسلت 

یناشخرد ياهيوگرذآ  جوا  نامز  کیدزن  رد  تسا . كدنا  راد  در  ياهباهش  دادعت  یلو  دنکیم  دیلوت  يرونرپ  ياهباهش  شراب  نیا 
ات ییازوج  شراب  ردام  مسج  تسا . ناسآ  ماگنه  نآ  رد  اـهنآ  زا  يرادربسکع  هک  دوشیم  هدـید  دنتـسه  یجنراـن  درز ـ  اـهنآ  رثکا  هک 

مرج نیا  نونکا  دومن و  فـشک  لاـس 1983  رد  ار  نوتاف 3200  كرایس  هک  IRAS يامیپاضف هکنیا  اـت  دوب  هتخانـشان  زین  رخاوا  نیمه 
رکذ هب  مزال  دوشیم . هنایلاس  یلـصا  ياهشراب  هب  طوبرم  هک  تسا  يرادهلابند  ریغ  مرج  اهنت  نیا  دوشیم و  هداد  تبـسن  شراب  نیا  أـشنم 

. دشابیم هقیقد  يهزادنا 40  هب  يرایعم  فارحنا  ياراد  شراب  نیا  جوا  يارب  هدش  نییعت  نامز  هک  تسا 
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(URS  ) یبد شراب 

يد   5 رذآ -   26 تیلاعف : يهزاب 
217 و 76 + نوناک : تاصتخم 

 2 6 تیعمج : صخاش 
 33 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

تعاس 22:30  يد   1 جوا : نامز 
و 4 0 - + 0 0 هنازور : تکرح 

( 50 زارتمک ًالامتحا   ) ZHR : 10
 05 هجرد :)  ) نوناک رطق 

شیازفا یخرب  ياهلاس 1945 و 1986 و  رد  یلـصا  ناروف  ود  اهنت  تسا و  هدوب  مک  رایـسب  نونکات  شراب  نیا  زا  هدـش  ماجنا  ياهدـصر 
دوخ ضیضح  هب  لاس 1994  رد  دراد و  مان  لـتات  شراـب  نیا  رادهلاـبند  تسا . هتـشاد  و 1994  ياـهلاس 1988  رد  رییغت  هژیو  هب  گـنهآ 

، نآ زا  يايوق  اما  هاـتوک  یـشیامن  تسا . راد  هلاـبند  لـباقم  رد  هداـم  زا  یکچوک  زکرمت  دوجو  شراـب  نیا  يهژیو  تاصخـشم  زا  دیـسر .
هاگحبـص رد  شراب  نیا  يهدمع  تیلاعف  تسا . هداد  يور  شـضیضح  هب  راد  هلابند  ندیـسر  زا  لبق  یمک  هک  هدش  هدـید  ربارب  هس  دودـح 

تسا . يد  زور 1 
رطاخ هب  شراب  نیا  زا  يرادربسکع  تسا . هدیسر  زین  دودح 50  هب  رادقم  نیا  یهاگ  دـهدیم و  ناشن  يریغتم  تیلاعف  دوخ  زا  یبد  شراب 

. تسین رسیم  یبونج  يهرکمین  زا  نآ  دصر  تسا و  راوشد  نآ  رونمک  كدنا و  ياهباهش 

(QUA  ) یعبر شراب 

يد   15 يد -   11 تیلاعف : يهزاب 
230 و 49 + نوناک : تاصتخم 

 2 1 تیعمج : صخاش 
 41 هیناث :) رتمولیک /   ) تعرس

يد   13 جوا : نامز 
و 2 0 - + 0 8 هنازور : تکرح 

 ZHR : 120
 05 هجرد :)  ) نوناک رطق 

تعاس رد  باهش  دودح 100  رد  ییالاب  يهنیشیب  نامز  هب  یهاتوک  تدم  رد  لاح  نیا  اب  دراد . یکدنا  تیلاعف  يهزاب  یعبر  یباهش  شراب 
رتهب جـیردت  هب  حبـص  ات  تسا و  بسانم  بش  همین  زا  سپ  نوناـک  عاـفترا  دراد . رارق  اوع  یکلف  تروص  رد  شراـب  نیا  نوناـک  دـسریم .

تعاس رد  باهش  زا 30-20  شیب  زج  هب  تسا  نکمم  هنیشیب  فرط  ود  رد  تعاس  تدم 6  هب  نآ  ندومن  دصر  دوجو ، نیا  اب  دش . دهاوخ 
هب رتدوز  تعاس  دودـح 14  رد  نآ  رترونمک  ءاضعا  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  رهن  رد  تارذ  عیزوت  يهوحن  هک  دـسریم  رظن  هب  ددرگن . غلاـب 
نآ يهنیشیب  نامز  رد  یعبر  یباهش  شراب  زا  یساکع  دنشاب . شوه  هب  شراب  تیلاعف  يهزاب  لک  رد  دیاب  نادصار  نیاربانب  دنسرب و  هنیشیب 

دیفـس اـی  یبآ  گـنر  هب  بلغا  نآ  رترونمک  ياهباهـش  دنتـسه . زیمت  لـباق  نآ  ناـشخرد  گـنر و  درز  ياـهيوگرذآ -  تسا و  هداـس 
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. دنشابیم

ع)  ) قداص ماما  هاگدید  زا  موجن  ماکحا  - 7

همدقم

همئا ناربمایپ و  روهظرب  موجن  تلالد  هرابرد  یناوارف  تایاور  مالسلامهیلع  يرفعج  بهذم  نایاوشیپ  ریاس  و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 
هب موجن  ملع  قیرط  زا  حون  ترـضح  توبن  : » تسا هدومرف  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب دـمحم  ماـما   - 1 هلمج : زا  تسا  هدـش  دراو  مالـسلامهیلع 

يراک وا  نامرف  هب  زج  دوب و  دورمن  مجنم  رزآ  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما   - 2 دـندش .) رادربخ  نآ  زا  مدرم  و  [ ) 1 « ] دمآ تسد 
دورمن مدرک ، هدـهاشم  یبـیجع  رما  بشید  تفگ : دورمن  هب  ناهاگحبـص  درک ، هدـهاشم  ار  بکاوـک  عاـضوا  یبـش  رزآ »  » دادیمن ماـجنا 
نتـسبآ وا  هب  شردام  يدوز  نیمه  هب  تسوا و  تسد  هب  ام  يدوبان  هک  دـمآ  دـهاوخ  ایند  هب  یکدوک  ام  ناـمز  رد  تفگ : تسیچ ؟ تفگ :

دندرگ ادج  اهنز  زا  اهدرم  داد  نامرف  دورمن  هن ، تفگ : هدشن ؟ نتـسبآ  وا  هب  زونه  شردام  ایآ  دیـسرپ  هدز  تفگـش  دورمن  تشگ . دهاوخ 
رما صـصختم  نانز  داد  نامرف  تفای  عـالطا  رما  نیا  زا  نوچ  دورمن  دـش ، نتـسبآ  میهاربا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا رداـم  ناـمز  نیمه  رد 

ياهچب دنتفگ : مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ردام  هنیاعم  زا  سپ  دندرک ، هنیاعم  ار  میهاربا  ردام  هلمج  زا  رهش  نانز  مکش  سانـش ، نینج  نامیاز و 
نداتفا شتآ  رد  زا  ربخ   ] تخوس دهاوخ  شتآ  هب  مالـسلا ) هیلع  میهاربا   ) دـنزرف نآ  تفگ : هداد  تراشب  مجنم  رابرگید  مینیبیمن ، نآ  رد 

رد ثیدح  نیا  هر ) ) سوواط نب  دیـس  هتفگ ي  هب  [ 2  ] داد دهاوخ  تاجن  ار  وا  دنوادخ  هک  دـیمهفن  موجن  ملع  قیرط  زا  اما  دـنداد ] میهاربا 
: دـیازفایم دیـس  تسا . هدـش  وگزاـب  نارگید  یبلعثریـسفت و  رد  يدـنوار ، ءاـیبنالا  صـصق  رد  يربط ، خـیرات  رد  میهاربا ، نب  یلع  ریـسفت 
ور نیا  زا  دنداد ، وا  ندـش  هداز  زا  ربخ  نینچمه  دـنداد ، ربخ  مالـسلا ) هیلع   ) نارمع نب  یـسوم  ترـضح  تلاسر  توبن و  زا  ناسانـشرتخا 

تلاسر زا  ناسانشرتخا  تسا . هدروآ  ملق  هب  فاشک  ریسفت  رد  مه  يرـشخمز  هک  نانچ  دنتـشک ، ار  لیئارـساینب  نارـسپ  داد  نامرف  نوعرف 
دندناسر . ار  وا  تلاسر  هدژم ي  شردام  هب  دنتفاتش و  وا  رادید  هب  یهورگ  دنداد ، ربخ  مالسلا ) هیلع   ) حیسم ترضح 

ياهشمق ینامز  یلع  فلؤم :
لاس 78 هرامش 10  مالسا ، بتکم  زا  ییاهسرد  رشان :

دنداد ربخ  دمحم  ترضح  توبن  زا  دوهی  نامجنم 

، دندوب هدیسر  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ام ربمایپ  توبن  هب  موجن  هار  زا  ناریا  ناورسخ  مور و  هاشداپ  لقره  تسا : هدوزفا  هر )  ) یـسلجم همالع 
ام تسد  هب  یناوارف  ياهشرازگ  زین  تسا . هتشاگن  دوخ  خیرات  رد  زین  يربط  هتخاس و  ناشنرطاخ  ار  رما  نیا  زین  سوواط  نب  دیـس  هک  نانچ 
اب ار  داز  خرف  متسر  یتح  و  تشگ ، دنهاوخ  هریچ  نانآ  رب  ناناملسم  هک  دندوب  هتفایرد  موجن  هار  زا  نیمز  ناریا  ناهاشداپ  هک  تسا  هدیسر 

تـسد مالـسلا ) هیلع   ) يدـهم ترـضح  تماما  هب  موجن  هار  زا  ناسانـشرتخا  تسا  هدوزفا  دیـس  دنتـشاد . هناور  ناناملـسم  گـنج  هب  بیرف 
[ . 3  ] دندیزای

قداص ماما  رظن 

مدرم مدرگ  تیادـف  مدرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  هب  تفگ : وا  هـک  هدرک  تـیاور  هبایـس  نـب  نامحرلادـبع  زا  ینیلک  موـحرم 
يزاـین نادـب  ارم  دـنکیم  دراو  ناـیز  نم  نید  هب  رگا  مراد ، شوخ  ار  نآ  نم  یلو  تسین  حیحـص  موجن  ملعرد  شواـک  رظن و  دـنیوگیم 

ار شریثک  هک  دیاهتخادرپ  شواک  هب  يزیچ  رد  امـش  دوزفا  سپـس  دنزیمن ، ررـض  وت  نید  هب  دومرف : منکیم ؟ رظن  فرـص  نآ  زا  تسین و 
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[ . 4  ] دشابیمن روآدوس  مه  شلیلق  تسین و  لباق  ناتکرد 

موجن ملع  هرابرد  اهقف  رظن 

یکلف و عاـضوا  زا  ربـخ  شرازگ و  لوا : تـسا : هداد  رارق  یباـیزرا  دروـم  شخب  دـنچ  رد  ار  هلاـسم  نـیا  هر )  ) يراـصنا مـظعا  خیــش   - 1
لیاح زا  یشان  هک  فوسخ  هدیدپ ي  بکاوک و  شدرگ  ریس و  زا  ربخ  دننام  دشاب ، یملع  دعاوق  حیحص و  لوصا  ساسا  رب  رگا  بکاوک ;
نداد ربخ  تسا و  حیحص  شخب  نیا  تسا ، نیمز  هب  دیشروخ  رون  زا  هام  ندش  عنام  رثا  رد  هک  فوسک  و  دیشروخ ، هام و  نیب  نیمز  ندش 

شخب نیا  دییات  لیلد و  دناهتفریذپ . ار  شخب  نیا  یضترم ، دیس  نوچمه  دنتسه ، موجن  ماکحا  رکنم  هک  نانآ  یتح  تسا ، زیاج  مه  نآ  زا 
. فوسخ فوسک و  تایاور  و  دراد . تهارک  ترفاسم  جاودزا و  دـشاب ، برقع  جرب  رد  رمق  رگا  الثم  هک  نید  نایاوشیپ  زا  تسا  یتاـیاور 
زا شرازگ  داد ، دهاوخ  خر  هدیدپ  نالف  دنراد  تلالد  بکاوک  هک  دهد  ربخ  هیاپ  نیا  رب  دشاب و  یعطق  هبرجت  مجنم  راک  ساسا  رگا  مود :

هجاوخ ینعی  نآ  هدننک  هدنز  یسانشرتخا و  ملع  جورم  رب  هک  تسا  ياهیضق  نآ  هنومن  کی  تسین  مارح  اعطق  تسا و  حیحص  يرما  نینچ 
تحارتسا فقس  ریز  بشما  تفگ : نابایسآ  دیزگ ، لزنم  اجنآ  رد  دیـسر و  یبایـسآ  هب  اهرفـس  زا  یکی  رد  وا  داد . خر  نیدلاو  هلملاریـصن 

هک مراد  یگـس  نم  تفگ : نابایـسآ  دربن . ناراب  شراب  هب  یناـمگ  تخادـنا و  یهاـگن  کـلف  عاـضوا  هب  هجاوخ  دراـبیم ، ناراـب  اریز  نک 
ندـیراب وا  رب  ناراب  ماگنه  بش  دـیباوخ و  مابتشپ  رب  هجاوخ  یلو  دـباوخیم . فقـس  ریز  دوریمن و  ماب  تشپ  يـالاب  یگدـنراب  ياـهبش 

میقتـسمرثا و ار  دـنیآیم  دـیدپ  موجن  تلالد  هب  هک  یئاهدادـخر  اههدـیدپ و  رگا  موس : دـنام . تفگـش  رد  یلیخ  عضو  نیا  زا  وا  تفرگ ،
نیا رد  مارح  میجنت  هلاسم  تسا و  مارح  یـشرازگ  مکح و  نینچ  میهد ، ربخ  نآ  زا  و  دـنوادخ ) هب  دانتـسا  نودـب   ) مینادـب نارتخا  لقتـسم 
زاب دنانوعلم . نهاک  رحاس و  مجنم ، هدـمآ : ثیداحا  رد  ورنیازا  تسا ، اهقف  ياهاوتف  ثیداحا و  ارهاظ  نآ  لیلد  تسا ، هتفای  زکرمت  شخب 

، هتشگ لزان  مالـسا ) نآرق و  ( ) هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم رب  هچنآ  هب  دنک ، قیدصت  ار  نهاک  مجنم و  یـسک  رگا  میناوخیم : ثیدح  رد 
همات تلع  كالفا  دنراد ، ریثات  رد  لالقتسا  موجن ، ینعی  دنادب ، كالفا  دوخ  زا  ار  یکلف  عاضوا  ریثات  رگا  ناسنا  ورنیا : زا  تسا . هدش  رفاک 

نب دیـس  . » تسارفک ياهدـیقع  نینچ  دـنیآ ، باسح  هب  اههدـیدپ  قلاخ  دنـشاب و  ناهج  رایتخا  بحاـص  هدارـالاب و  لـعاف  دـنور ، رامـش  هب 
موجن كالفا و  هک  درادنپ  نینچ  یـسک  رگا  هک  دنراد  حیرـصت  دیدحلایبا » نبا   » و امهیلع -  هللامحر  یـسلجم -  یئاهب و  خیـش  سوواط ،

عولط و رطاخ  هب  فرب  ناراب و  شراب  هک  دـناهدیقع  نیا  رب  نارفاک  اریز  تسا  رفاک  وا  دـنرادن ، نیرفآ  کلف  قلاـخ و  هب  يزاـین  و  دـنمیدق ،
دنوادخ . تیشم  هب  هن  تسا  نارتخا  بورغ 

یئاهب خیش  رظن 

یخرب  - 1 تسا : راوتسا  ریز  لوصا  رب  دننکیم ، هدنیآ  ثداوح  هب  مکح  اهنآ  هیاپ  رب  ناسانـشرتخا  هک  يروما  دسیونیم : هر )  ) یئاهب خیش 
یخرب  - 3 دنراد . هبرجت  ياعدا  اهنآ  زا  ياهراپ  رد  ناسانشرتخا   - 2 تسا . هدش  هتفرگ  مالسلا  مهیلع  یحو  باحصا  زا  هدش  دای  لوصا  زا 

: دومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  هک  ناـسنآ  دـباییمن ، هطاـحا  اهنادـب  يرـشب  تاـکاردا  اـهورین و  هک  تسا  يروـما  رب  ینتبم  اـهنآ  زا 
هار اطخ  ناـمجنم  ماـکحا  رد  هک  تساـجنیا  زا  تسین  شخب  هجیتن  نآ  لـیلق  دـیآیمن و  كرد  هب  نآ  ریثک  هک  تسا  یـشناد  یـسانشرتخا 

[ . 5  ] دباییم

رهاوج بحاص  رظن 

. تسین رـصح  لباق  هک  تسا  دایز  يردق  هب  دنراد  موجن  ملع  تحـص  رب  تلالد  هک  یثیداحا  دـسیونیم : هعیـش  یمان  هیقف  رهاوج ، بحاص 
دادـملق رحاس  نهاـک و  ناـسب  هدـش و  بیذـکت  ناـمجنم  ثیداـحا  نیا  رد  دـنراد ، تلـالد  موجن  هب  هیکت  مدـع  رب  یتاـیاور  زین  لـباقم  رد 
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، موجن هک  دشاب  نیا  رب  داقتعا  رگا  میئوگب : هک  هنوگنیدب  درک ، عمج  داد و  یتشآ  ار  تایاور  هتـسد  ود  نیا  نیب  ناوتیم  نکیل  دناهتـشگ .
رب مالسا  زا  لبق  نامجنم  هک  نانچ  ، ] دنشاب دنوادخ  رخـسم  هک  نیا  نودب  تسا  لقتـسم  ناشتاریثات  راتخم و  لعاف  لقتـسم ، هدارا  نابحاص 

، تانارتقا تالاصتا ،  ] یکلف عاضوا  هک  دـشاب  نیا  رب  داقتعا  رگا  اما  تسا . نهاک  رحاس و  دـننام  مجنم  تروص  نیا  رد  دـناهدوب ،] رواب  نیا 
رب ادخ  تداع  هک  میـشاب  رواب  نیا  رب  ینعی  دنـشاب ، وا  تداع  ادخ و  تنـس  تامالع  اههناشن و  همه  تاسیدـست و ]... تاعیبرت ، تالاصفنا ،
رد تسا ، هداد  رارق  شیوخ  تمکح  ياضتقم  هب  ار  اهنآ  تاریثات  یلاعتقح  دراد و  ار  ریثات  نالف  رتخا  نـالف  ـالثم  هک  تسا  يراـج  رما  نیا 

اهنآ تاریثات  تسا  رداق  یلاعتقح  هک  نیا  هژیو  هب  میروآ ، لمع  هب  شهوژپ  میهد ، شزومآ  میریگارف ، میناوتیم  تسین ، مارح  تروص  نیا 
تباث دهاوخب  ار  هچره  هدرک و  وحم  دـهاوخب  ار  هچره  یلاعتقح  اریز  دـهد . رییغت  نتـشاد ، زاین  زار و  اعد و  نداد ، هقدـص  هلیـسو ي  هب  ار 
یهلا مـلع  نارادهـنیزخ  ریغ  رب  یـسانشرتخا  قئاـقد  هـب  هطاـحا  یلو  [ . 6 ( ] باـتکلا ما  هدـنع  تبثیو و  ءاـشی  اـم  هللااوـحمی  . ) درادیم یقاـب 

رظن و زا  عناـم  دـیابن  قوف  نخـس  نکیل  دـنرادن . بکاوک  تاـنارتقا  یکلف و  عاـضوا  لاوحا و  هب  لـماک  هطاـحا  نارگید  اریز  تسینروسیم ،
قاـفتا اـبلاغ  هک  دـناهدروآ  شراـگن  هب  نارتخا  موجن و  يارب  ار  یعاـضوا  لاوحا و  اریز  ددرگ ، موجن  لـها  تاـقیقحت  بتک و  رد  شواـک 

ناثدـحم املع و  نانآ  نایم  رد  هک  هتفرگ  ارف  ار  شناد  نیا  هعیـش  زا  یهورگ  مینیبیم  ورنیا  زا  درک ، لمع  اطایتحا  دـیاب  ار  اـهنآ  دـتفایم و 
میهاوخ اهنآ  هب  هدـنیآ  ردام  هک  هدـش  روآدای  نانآ  یماسا  زا  گرزب  تسرهف  کی  هاـگنآ  رهاوج  بحاـص  [ . 7  ] دناهتشاد دوجو  گرزب 
بحاص هک  ناسنآ  تسا . طایتحا  هب  دـقتعم  مه  هتفریذـپ و  ار  اهنآ  ردـق  اضق و  راـثآ  موجن و  تلـالد  مه  زین  يونثم  رد  يولوم  تخادرپ .
هچرگا رـصح  ردـنا  دـیان  يرتشم  دعـس  هک  ای  ناویک  سحن  دیارـسیم : نینچ  يو  ددرگ . تیاـعر  دـیاب  طاـیتحا  بناـج  هتفگ ، زین  رهاوج 

علاط ار  سحن  دعس و  لها  رم  ياهمش  اضق  راثآ  مولعم  دوش  ات  رـض  عفن و  رهب  درک  دیاب  حرـش  رثا  ود  ره  نیا  زا  یـضعب  مه  کیل  يرمـشب 
میوگن رگ  روما  رد  دیآ  مزال  شطایتحا  رورـش  ره  زا  لحز ، علاط  ار  هک  نآ  يرورـس و  طاشن و  زا  ددرگ  داش  يرتشم  دـشاب  هک  سک  نآ 

ام هاـش  هللااورکذا  میمع  فطل  نآ  هک  زج  درادـنرب  میقـس  زج  دـیاین  رتـخا  شبنج  ار  هراـچیب  نآ  رم  دزوس  شـشتآ  ار ز  هراتـسا  لـحز  نآ 
لماش ادـخ  میمع  فطل  ات  درک  فرطرب  ادـخ ، رکذ  هقدـص و  اب  ار  اهنآ  تسوحن  دـیاب  سپ  [ . 8  ] داد رون  ار  ام  ران ، ردنا  دـید  داد  روتـسد 

ددرگ .

یقرواپ

. يدنوخآ رشن  ص 235 ، ج58 ، راونالاراحب : [ 1]
.238 ص 237 -  ج58 ، راونالاراحب : [ 2]
.238 ص 237 -  ج58 ، راونالاراحب : [ 3]

ینابر شـشوک  هب  ص 102  ج12 ، هعیـشلا : لئاسو  ق 1348ش - 1389ه .ـ يدنوخآ ، رـشن  ، 210 ص 195 - یفاـک ، هـضور  ینیلک : [ 4]
. يزاریش

. میجنت هلاسم  ص 28 ، همرحم ، بساکم  يراصنا ، خیش  [ 5]
(. 39 دعر : [ ) 6]

. دعب هب  ص 108  ج22 ، یفجن : نسح  دمحم  خیش  رهاوج ، [ 7]
(. 30 کلم : () نیعم ءامب  مکیتای  نمف  اروغ  مکئام  حبصا  نا   )... یفسلف راکفا  ناونع : لیذ  مود ، رتفد  يونثم ، يولوم : [ 8]

یسانشباتک

اههلاچهایس
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یک . یپ . دنزنوات ، هسانشرس : 
.Townsend, P. K

. یمیهاربا زورهب  هدازيریشبجع ، یلع  همجرت  دنسنوات ؛ یک .  . یپ فیلات  اههلاچهایس / روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1389 هغارم ، کیزیف  رتخا  موجن و  تاقیقحت  زکرم  هغارم : رشن :  تاصخشم 

. رادومن روصم ، 220 ص :. [، 8  : ] يرهاظ تاصخشم 
.4 هغارم ؛ کیزیف  رتخا  موجن و  تاقیقحت  زکرم  تاراشتنا  تسورف : 

7-4446-04-964-978 لایر :   35000 کباش : 
( يراپسنورب  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

موجن 2009. یناهج  لاس  تبسانم  هب  تشاددای : 
.Black holes: یلصا ناونع  تشاددای : 

. همانهژاو تشاددای : 
( موجن  ) اههلاچهایس عوضوم : 

مجرتم  - ، 1327 یلع ، هدازيریش ، بجع  هدوزفا :  هسانش 
مجرتم  -، 1362 زورهب ، یمیهاربا ، هدوزفا :  هسانش 

هغارم کیزیف  رتخا  موجن و  تاقیقحت  زکرم  هدوزفا :  هسانش 
س9ت2 1389  / QB843 هرگنک :  يدنب  هدر 

523/8875 ییوید :  يدنب  هدر 
1888780 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دیشروخ کیزیف 

 - 1327 یلع ، هدازيریش ، بجع  هسانشرس : 
. هدازيریشبجع یلع  فیلات  دیشروخ / کیزیف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 هغارم ، کیزیف  رتخا  موجن و  تاقیقحت  زکرم  هغارم : رشن :  تاصخشم 
. رادومن لودج ، روصم ، ص :. [ 135 [، ] 6  : ] يرهاظ تاصخشم 

.2 هغارم ؛ کیزیف  رتخا  موجن و  تاقیقحت  زکرم  تاراشتنا  تسورف : 
978-964-04-4451-1 لایر :   30000 کباش : 

( يراپسنورب  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. تسا هدش  رشتنم  موجن  یناهج  لاس  تبسانم  هب  رضاح  باتک  تشاددای : 

.Ali Ajabshirizadeh. The sun: یسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای : 
[. 135 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

دیشروخ عوضوم : 
یموجن کیزیف  عوضوم : 

هغارم کیزیف  رتخا  موجن و  تاقیقحت  زکرم  هدوزفا :  هسانش 
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QB521/ع3ف9 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 
523/7 ییوید :  يدنب  هدر 

1890555 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نیون یسانشناهیک  رب  يدمآرد 

 - 1339 هللاتمعن ، یضایر ، هسانشرس : 
. نایرازلگ اضر  یمیهاربا ، زورهب  همجرت  یضایر ؛ هللاتمعن  فیلأت  نیون /  یسانشناهیک  رب  يدمآرد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 هغارم ، کیزیف  رتخا  موجن و  تاقیقحت  زکرم  هغارم : رشن :  تاصخشم 
. روصم 217 ص :. [، 10  : ] يرهاظ تاصخشم 

.3 هغارم ؛ کیزیف  رتخا  موجن و  تاقیقحت  زکرم  تاراشتنا  تسورف : 
4-4447-04-964-978 لایر :   35000 کباش : 

( يراپسنورب ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.An introduction to modern cosmology یلصا : ناونع  تشاددای : 

یسانشناهیک عوضوم : 
مجرتم  -، 1362 زورهب ، یمیهاربا ، هدوزفا :  هسانش 
مجرتم  -، 1360 اضر ، نایرازلگ ، هدوزفا :  هسانش 

هغارم کیزیف  رتخا  موجن و  تاقیقحت  زکرم  هدوزفا :  هسانش 
QB981/ر83د4 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

523/1 ییوید :  يدنب  هدر 
1892281 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یتامدقم موجن 

 - 1353، دمص یمالغ ، هسانشرس : 
. یمالغ دمص  فیلات  یتامدقم / موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 ناوج ، ناهوژپ  شناد  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. رادومن روصم ، .: 4ج يرهاظ :  تاصخشم 

. موجن عجرم  هناخباتک  . 613 ، 612 ، 610 ناوج ؛ ناهوژپ  شناد  تسورف : 
لایر :ج.978-600-2 49000 5-18-5230-600-978 ؛  ج.1 : لایر :  51000 8-17-5230-600-978 ؛  هرود : لایر : 50000 کباش : 

ج.4)  ) لایر  32500 2-22-5230-600-978 ؛  ج.4 : لایر : 33000 8-20-5230-600-978 ؛  ج.3 :  لایر :  49000 2-19-5230 ؛ : 
. اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. زییاپ 1388 لوا : پاچ   ) 2 و 3 ج . تشاددای : 
(. ناتسمز 1388 لوا : پاچ   ) ج.4 تشاددای : 

پوکسلت نودب  موجن  اهناشکهک و  . 3 ج . تاجردنم : 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1426 

http://www.ghaemiyeh.com


موجن عوضوم : 
یسانشناهیک عوضوم : 

QB43/2/غ8ن3 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 
520 ییوید :  يدنب  هدر 

1724861 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

کیزیف یضایر و  يدیلک : ياهلومرف  هنیجنگ 

 - 1327 یلع ، هدازيریش ، بجع  هسانشرس : 
يروآدرگ و سیطانغمورتکلا و /)...  رزیل ، امسالپ ، کیزیف ، رتخا   ) کیزیف یضایر و  يدیلک : ياهلومرف  هنیجنگ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. هدازيریشبجع یلع  فیلات 
.1389 هغارم ، کیزیف  رتخا  موجن و  تاقیقحت  زکرم  هغارم : رشن :  تاصخشم 

. لودج 136 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
0-0203-04-964-978 لایر :  50000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
همانهژاو تشاددای : 

.97-93 ص . همانباتک : تشاددای : 
اهلومرف تایضایر --  عوضوم : 

اهلومرف کیزیف --  عوضوم : 
هغارم کیزیف  رتخا  موجن و  تاقیقحت  زکرم  هدوزفا :  هسانش 

QA41/ع3گ9 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 
510/212 ییوید :  يدنب  هدر 

2068615 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

يدیشروخارف تارایس  یسمش و  يهموظنم 

 - 1327 یلع ، هدازيریش ، بجع  هسانشرس : 
. هدازيریشبجع یلع  فلؤم  يدیشروخارف / تارایس  یسمش و  يهموظنم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 هغارم ، کیزیف  رتخا  موجن و  تاقیقحت  زکرم  هغارم : رشن :  تاصخشم 
. روصم 135 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

4-3390-04-964-978 لایر :  25000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.135 ص . همانباتک : تشاددای : 
اههرایس عوضوم : 

یسمش هموظنم  عوضوم : 
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هغارم کیزیف  رتخا  موجن و  تاقیقحت  زکرم  هدوزفا :  هسانش 
QB501/ع3م8 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

523/2 ییوید :  يدنب  هدر 
1745267 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ینیب هدنیآ  اب  هارمه  هام  لاله  هام و  هرک  بیقعت 

 - 1325 دومحم ، هدازرامعم ، هسانشرس : 
دومحم رثا  / يریوصت شور  اب  يرمق  ياههام  تیور  دـلوت و  ینیب  هدـنیآ  اـب  هارمه  هاـم  لـاله  هاـم و  هرک  بیقعت  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. ناغماد موجن  نمجنا  ناسیونشوخ و  دومحم  ششوک  اب  هدازرامعم ؛ 
.1386 فلوم ، مایپ  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. رادومن لودج ، روصم ، .: 128ص يرهاظ :  تاصخشم 
4-03-7119-964 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

Perosecution of moon globe and crescent accompanied by یــسیلگنا : هـب  دــلج  تـشپ  تشادداـی : 
anticipation of birth and sight of lunar moon by picture method

. اهرادومن اهلودج و  موجن --  عوضوم : 
. یقیبطت ياههمانهاگ  عوضوم : 

نرق 14. یمالسا --  يرامشهاگ  عوضوم : 
دومحم ناسیونشوخ ، هدوزفا :  هسانش 

. ناغماد موجن  نمجنا  هدوزفا :  هسانش 
QB65/م6ت7 هرگنک :  يدنب  هدر 

523/80233 ییوید :  يدنب  هدر 
1031033 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یسانشناهیک موجن و  اب  ییانشآ 

م.  - 1943 نایا ، نوسیروم ، هسانشرس : 
Morison, Ian

نایا فیلات  /Introduction to astronomy and cosmology یـسانشناهیک = موجن و  اب  ییانـشآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
 . یمالغ دمص  شیاریو  يرسدوراینيدمحم ؛  هراهب  همجرت  نوسیروم ؛ 

.1389 ناوج ، ناهوژپشناد  نارهت : رشن :  تاصخشم 
رادومن .   ، لودج ، روصم 446 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

.616 موجن ؛ عجرم  هناخباتک  تسورف : 
8-46-5230-600-978 هدرشف :) حول  اب   ) لایر  91000 کباش : 
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اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.Introduction to astronomy and cosmology,2008 یلصا :  ناونع  تشاددای : 

موجن عوضوم : 
یسانشناهیک عوضوم : 

مجرتم  - ، 1352 هراهب ، يرسدور ، ياینيدمحم  هدوزفا :  هسانش 
QB43/3/م9آ51389 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
2025570 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ناریا موجن  ياهدایپملا 

 - 1355 همطاف ، ولمیظع ، هسانشرس : 
ریدـم یلاصو ؛ روصنم  راتـساریورس  یجریا ؛  نسحم  یلاـصو ، روصنم  ولمیظع ، همطاـف  ناریا / موجن  ياـهدایپملا  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. ییازریم نیسح  هعومجم  ییارجا 
.1389 یمطاف ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

. رادومن لودج ، روصم ، ص :. [ 265 ، ] هد يرهاظ :  تاصخشم 
. موجن دایپملا  یملع / ياهدایپملا  لوا  يهلحرم  يارب  یشزومآ  عبانم  تسورف : 

( مود پاچ   ) لایر 120000 978-964-318-618-0 ؛ :  لایر  54000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1392 مود : پاچ  تشاددای : 
( موجن ) اهدایپملا عوضوم : 

هریغ اهنیرمت و  لئاسم ، موجن --  عوضوم : 
 - 1335 روصنم ، یلاصو ، هدوزفا :  هسانش 
 - 1350 نسحم ، یجریا ، هدوزفا :  هسانش 

1389 7 فلا LB3060/24/ع6 هرگنک :  يدنب  هدر 
373/238 ییوید :  يدنب  هدر 

2067040 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ناهیک کیرات  شخب  اب  ییانشآ 

 - 1355 دمحا ، یخیش ، هسانشرس : 
The dark side of the هداس = نابز  هب  کیرات  يژرنا  هدام و  ناتـساد  ناهیک :  کیرات  شخب  اب  ییانـشآ  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

. یخیش دمحا  فیلات  /Universe
.1391 کیزیف ، رتخا  تاراشتنا  زیربت : رشن :  تاصخشم 

ریوصت  ،156ص :. شش يرهاظ :  تاصخشم 
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0-0-93297-600-978 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

همانباتک . تشاددای : 
( موجن  ) کیرات هدام  عوضوم : 

یسانشناهیک عوضوم : 
هغارم کیزیف  رتخا  موجن و  تاقیقحت  زکرم  هدوزفا :  هسانش 

QB791/3/ش9آ5 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 
523/112 ییوید :  يدنب  هدر 

3040219 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( ییادتبا عطقم   ) دمآرس ناکدوک  هژیو  موجن 

 - 1362 اضریلع ، ینارآ ، ینیسح  هسانشرس : 
نایاشریما يداوج ، ارهز  ینارآینیـسح ، اـضریلع  هدـنروآدیدپ  ییادـتبا /) عطقم   ) دمآرـس ناـکدوک  هژیو  موجن  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. يدرگاش يدهم  رظنریز  یضرع ؛
.1390 ناشوهزیت ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

یگنر .) ) روصم 64ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
9-02-6283-600-978 لایر :  50000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. یناتسبد ناکدوک  يارب  موجن  شزومآ  دمآرس : ناکدوک  هژیو  موجن  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. یناتسبد ناکدوک  يارب  موجن  شزومآ  دمآرس : ناکدوک  هژیو  موجن  دلج :  يور  ناونع 
ناناوجون تایبدا  موجن -- عوضوم : 

ناناوجون تایبدا  یسانشناهیک --  عوضوم : 
 - 1358 ارهز ، يداوج ، هدوزفا :  هسانش 

 - 1369 نایاشریما ، یضرع ، هدوزفا :  هسانش 
رظان  -، 1340 يدهم ، يدرگاش ، هدوزفا :  هسانش 

QB46/ح5ن3 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 
ج]520  : ] ییوید يدنب  هدر 

2310916 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

کیزیف رتخا  يورک -  موجن  ثحابم  لماش  یتامدقم  موجن  ثحابم 

اضریلع داژندحوم ، هسانشرس : 
. رایشناد يدهم  داژندحوم ، اضریلع  نیفلوم  کیزیف / رتخا  يورک -  موجن  ثحابم  لماش  یتامدقم  موجن  ثحابم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 رذکشا ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
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. روصم 128 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
 : لایر 2-7-90774-600-978  15000 کباش : 

. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. یتامدقم کیزیف  رتخا  يورک و  موجن  رگید : ناونع  تشاددای : 

. یتامدقم کیزیف  رتخا  موجن و  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. یتامدقم کیزیف  رتخا  موجن و  دلج :  يور  ناونع 

. یتامدقم کیزیف  رتخا  يورک و  موجن  رگید :  ناونع 
یموجن کیزیف  عوضوم : 

موجن عوضوم : 
يورک موجن  عوضوم : 

يدهم رایشناد ، هدوزفا :  هسانش 
QB461/م8م2 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

523 ییوید :  يدنب  هدر 
1637893 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( ناتسریبد ییامنهار و  عطقم   ) دمآرس ناناوجون  هژیو  موجن 

 - 1362 اضریلع ، ینارآ ، ینیسح  هسانشرس : 
، يداوج ارهز  ینارآینیـسح ، اضریلع  هدنروآدیدپ  ناتـسریبد /) ییامنهار و  عطقم   ) دمآرـس ناناوجون  هژیو  موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. يدرگاش يدهم  رظنریز  یضرع ؛ نایاشریما 
.1390 ناشوهزیت ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

(. یگنر ) روصم 64ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
6-03-6283-600-978 لایر :  50000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. رتالابو ییامنهار  عطقم  ناناوجون  يارب  موجن  شزومآ  دمآرس : ناناوجون  هژیو  موجن  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

.. رتالابو ییامنهار  عطقم  ناناوجون  يارب  موجن  شزومآ  دمآرس : ناناوجون  هژیو  موجن  دلج :  يور  ناونع 
ناناوجون تایبدا  موجن -- عوضوم : 

ناناوجون تایبدا  یسانشناهیک --  عوضوم : 
 - 1358 ارهز ، يداوج ، هدوزفا :  هسانش 

 - 1369 نایاشریما ، یضرع ، هدوزفا :  هسانش 
رظان  -، 1340 يدهم ، يدرگاش ، هدوزفا :  هسانش 

QB46/ح5ن33 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 
ج]520  : ] ییوید يدنب  هدر 

2310997 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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موجن

 - 1340 نیورپ ، يزالیل ، هسانشرس : 
. زاورپ ياهزار  تاعلاطم  هسسوم  يارب ] [ ؛ ) انایک  ) يزالیل نیورپ  موجن /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

-1388 نیمیس ،  حول  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. هدرشف حول   4 روصم +  3ج : . يرهاظ :  تاصخشم 

باتک 13 باتک 5 ؛  زاورپ ؛  ياهزار  تاعلاطم  هسسوم  تاقیقحت  هعومجم  تسورف : 
-91184-600-978  : 2 ج . لایر :  15000 978-964-92050-5-2 ؛   : 1 ج . لایر :  35000 :978-600-91184-8-9 ؛  هرود کباش : 

6-9
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. اپیف ( ) 1388 لوا : پاچ   ) ج.2 تشاددای : 
رمق لزانم  . 2 ج . یگدنز -. عضو  دوبهب  رد  موجن  ملع  دربراک  رد  یشهوژپ  ناهیک : زار  . 1 ج . تاجردنم : 

یسانشناور ییوگرتخا و  عوضوم : 
موجن عوضوم : 
ییوگرتخا عوضوم : 

يرامشهاگ موجن -- عوضوم : 
زاورپ ياهزار  تاعلاطم  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
BF1729/ر9ل9 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

133/5 ییوید :  يدنب  هدر 
1777508 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآ ریهاشم  تشذگرس  موجن و  خیرات 

 - 1338 یلعدان ، دار ، يربنق  هسانشرس : 
. دار ردان  فیلات  يروآدرگ و  نآ /  ریهاشم  تشذگرس  موجن و  خیرات  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 نایار ،  نیگبآ  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. ریوصت ص .  [ 7 68 ص [ ، . يرهاظ :  تاصخشم 
1-77-5170-600-978 لایر :  35000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
(2009  ) يروتامآ موجن  لاس  تشادگرزب  تبسانم  هب  تشاددای : 

خیرات موجن -- عوضوم : 
نامجنم عوضوم : 

QB15/ق9ت2 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 
520/09 ییوید :  يدنب  هدر 
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1828578 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

(2  ) موجن ینابم  تخانش 

اضردیمح يدزی ، یهایگ  هسانشرس : 
يدزی یهایگ  اضردیمح  فلوم  موجن /  خیرات  اهناشکهک ، ناگراتس و  دیشروخ ، (: 2  ) موجن ینابم  تخانش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1382 ناهرب ، هسردم  یگنهرف  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. لودج هشقن ، روصم ، ص :. [ 120  : ] يرهاظ تاصخشم 

.7 ینارهط ؛ یناما  دومحم  هعومجم  ریبد  هیاپ /  شناد  ياهباتک  هعومجم  تسورف : 
 : 4-177-385-964-978 متشه پاچ  لایر :  17000 X-177-385-964 ؛ :  لایر  9000 کباش : 

1382 ناهرب ، هسردم  تاراشتنا  یشزومآ ، يزیرهمانرب  شهوژپ و  نامزاس  یلبق : پاچ  تشاددای : 
.1388 متشه : پاچ  تشاددای : 

.... ناگراتس دیشروخ ، ( 2  ) موجن ینابم  تخانش  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
[. 119-120 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

.... ناگراتس دیشروخ ، ( 2  ) موجن ینابم  تخانش  دلج :  يور  ناونع 
ناناوجون تایبدا  موجن -- عوضوم : 

ناهرب هسردم  یگنهرف  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
QB44/2/گ9ش9 1382 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
م1852-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همه يارب  موجن 

. یپ نویتسا  نارام ، هسانشرس : 
.Maran, Stephen P

یقتدـمحم یملع  راتـساریو  يرهاط ؛  اسهم  یناخلیلج ، هروصنم  نامجرتم  ناراـمیپ ؛  نفتـسا  همه / يارب  موجن  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
. یبارتریم

.1391 یسانشناریا ، تاراشتنا  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
رادومن .  ، لودج ( ، یگنر ) روصم 352 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

تاراشتنا 218. هرامش  یسانشناریا ؛ تاراشتنا  تسورف : 
1-86-2725-964-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.Astronomy for dummies . 2nd ed. , c2005 یلصا : ناونع  تشاددای : 

لاس نیمه  رد  یتسود  مایپ  رشن  طسوت  یملعم  مارهب  همجرت  ناگمه " يارب  یلمع  يرظن و  موجن  ناونع "  تحت  رـضاح  باتک  تشاددای : 
. تسا هدش  رشتنم 
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همانهژاو . تشاددای : 
. همانباتک تشاددای : 

. ناگمه يارب  یلمع  يرظن و  موجن  رگید :  ناونع 
اههمانتسد موجن -- عوضوم : 

مجرتم -، 1365 هروصنم ، یناخلیلج ، هدوزفا :  هسانش 
مجرتم -، 1366 اسهمهدیس ، یناجنزيرهاط ، هدوزفا :  هسانش 

راتساریو یقتدمحم ، یبارتریم ، هدوزفا :  هسانش 
فلا QB43/2/م2ن3 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
2859250 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اضف یسانشهراتس و 

ازیل زلیام ، هسانشرس : 
Miles, Lisa

ینیوزق یسردم  دیعس  راتساریو  مجرتم و  تیمسا ؛ رتسلا  لیام ، ازیل  فلوم  اضف / یسانشهراتس و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1383 كرپ ، نیوزق : رشن :  تاصخشم 

لودج یگنر ،)  ) هشقن یگنر ،) یشخب   ) روصم 93 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
(4 . [ ج [ ؛ تنرتنیا هب  لصتم  ياهباتک   : ) تسورف

لایر  28000 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

دوشیم رشتنم  زین  يدلجود  تروصهب  موجن "  " یباختنا ناونع  اب  باتک  نیا  تشاددای : 
. تنرتنیا هب  لصتم  ناونع : يالاب  تشاددای : 

.Usborne complete book of astronomy a space یلصا : ناونع  تشاددای : 
. اضف یسانشهراتس و  تنرتنیا ، هب  لصتم  موجن ، دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. اضف یسانشهراتس و  تنرتنیا ، هب  لصتم  موجن ، دلج :  يور  ناونع 
موجن رگید :  ناونع 

ناناوجون تایبدا  موجن --  عوضوم : 
ناناوجون تایبدا  يرتویپماک --  هکبش  عبانم  موجن --  عوضوم : 

ناناوجون تایبدا  یسانشاضف --  عوضوم : 
Smith, Alastair.م  - 1964 رتسلا ، تیمسا ، هدوزفا :  هسانش 

1346 راتساریو - ، مجرتم و  دیعس ، ینیوزق ، یسردم  هدوزفا :  هسانش 
QB46/م2س2 1383 هرگنک :  يدنب  هدر 

520[ج] ییوید :  يدنب  هدر 
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م34267-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ناریا رد  موجن  خیرات 

اضردیمح يدزی ، یهایگ  هسانشرس : 
. يدزییهایگ اضردیمح  ناریا / رد  موجن  خیرات  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 یگنهرف ، ياهشهوژپ  رتفد  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. رادومن روصم ، 120 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

.93 منادیم ؛ ؟  هچ  ناریا  زا  تسورف : 
3-164-379-964-978 لایر :  20000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
موجن 1388/2009 یناهج  لاس  تبسانم  هب  تشاددای : 

.Hamid - Reza Giahi Yazdi. History of astronomy in Iran یسیلگنا :  هب  دلج  تشپ  تشاددای : 
ص.119-115. همانباتک : تشاددای : 

خیرات ناریا -- موجن --  عوضوم : 
همانتشذگرس یناریا --  نامجنم  عوضوم : 

QB43/2/گ9ت2 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 
520 ییوید :  يدنب  هدر 

1649361 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( يرفظم يرصان و  دهع  رد   ) ناتسودنه

هدنروآدرگ دمحا ، رونایند ، هسانشرس : 
/ يزاریش هلودلاتصرف  دنه - يایفارغج  يراصنا ، یلعدمحم  دنه - موجن  يرفظم ) يرصان و  دهع  رد   ) ناتسودنه روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. رونانید دمحا  مامتها  هب 
.1387 يدازآ ، دهم  زیربت : رشن :  تاصخشم 

. سکع هشقن ، لودج ، هنومن ، روصم ، 279 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
964-8899-09-6 لایر :   50000 کباش : 

( يراپسنورب  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
 . تسا دنه  يایفارغج  دنهلاموجن و  باتک  ود  حیحصت  يروآدرگ و  رضاح  باتک  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
. دنه يایفارغج  رگید :  ناونع 

. دنهلاموجن رگید :  ناونع 
یخیرات يایفارغج  دنه --  عوضوم : 

1947م  - 1765 تموکح -- تسایس و  دنه -- عوضوم : 
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نایاورنامرف ناهاش و  دنه -- عوضوم : 
دنه يایفارغج  1339ق .  - 1271 رفعجنبرصندمحم ، يزاریشتصرف ، هدوزفا :  هسانش 

. دنهلا موجن  نیسحدمحمنبیلعدمحم .  يراصنا ، هدوزفا :  هسانش 
DS436/د9�85 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

954 ییوید :  يدنب  هدر 
1185209 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن دایپملا  لیاسم  کناب 

 - 1353، دمص یمالغ ، هسانشرس : 
 . یمالغ دمص  فیلات  هدش /  لح  لیاسم   333 موجن : دایپملا  لیاسم  کناب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 ناوج ، ناهوژپ  شناد  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. رادومن لودج �  400 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

6-08-5230-600-978 لایر :   73000 موس ؛ ) پاچ   ) لایر  73000 کباش : 
( مراهچ پاچ  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 . تسا هدش  رشتنم  هدش  لح  هلئسم   333 موجن :  دایپملا  لئاسم  کناب  ناونع  تحت  باتک  یلبق  تساریو  تشاددای : 
ناتسمز 1388. موس : پاچ  تشاددای : 

. مراهچ پاچ  تشاددای : 
. هدش لح  هلئسم   333 موجن :  دایپملا  لئاسم  کناب  رگید :  ناونع 

( موجن ) اهدایپملا عوضوم : 
هریغ اهنیرمت و  لئاسم ، موجن --  عوضوم : 

LB3060/24/غ85ب24 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 
373/238 ییوید :  يدنب  هدر 

1998573 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( موش يرس  ) موجن لیاسم  يروئت و 

. يا یسیتسا  نلپ ، هسانشرس : 
.Palen, Stacy E

دمـص مجرتم ]  حیحـص :  تافاضا [  نادرگرب و  نلپ ؛ يایـسیتسا  فیلاـت  موش / ) يرـس  ) موجن لـیاسم  يروئت و  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
. یمالغ

.1387 ناوج ، ناهوژپشناد  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. رادومن لودج ، روصم ، 337ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

603 ناوج ؛ ناهوژپشناد  تسورف : 
پاچ  ) لایر  53000 موس ؛ ) پاچ  ) لاـیر  53000 مود ؛ )  پاـچ  لاــیر (   53000 5-05-5230-600-978 ؛  لاـیر :   48000 کـباش : 
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( مراهچ
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.Schaum's outline of theory and problems of astronomy ,c2002 یلصا : ناونع  تشاددای : 
. تسا هدش  رشتنم   1387 لاسرد يربنق  دیشمج  تاراشتنا  طسوت  موجن " لیاسم  هیرظن و  ناونع " تحت  البق  رضاح  باتک  تشاددای : 

.1388 موس : مود و  پاچ  تشاددای : 
ناتسمز 1388. مراهچ :  پاچ  تشاددای : 

. موجن لئاسم  يروئت و  موش : يرس  بلاطم  سوئر  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. موجن لئاسم  يروئت و  موش : يرس  بلاطم  سوئر  دلج :  يور  ناونع 

. موجن لیاسم  هیرظن و  رگید :  ناونع 
بلاطم سوئر  موجن --  عوضوم : 

مجرتم  - ، 1353، دمص یمالغ ، هدوزفا :  هسانش 
فلا QB62/پ8ن6 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
1536706 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

خساپ هارمه  هب  تست  زا 1300  شیب  موجن  دایپملا  ياهنیزگ  دنچ  تالاوس  کناب 

 - 1353، دمص یمالغ ، هسانشرس : 
 . یمالغ دمص  فیلات  / خساپ هارمه  هب  تست  زا 1300  شیب  موجن  دایپملا  ياهنیزگ  دنچ  تالاوس  کناب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

تساریو 2] تساریو [ :  تیعضو 
.1389 ناوج ، ناهوژپ  شناد  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. رادومن  � لودج  � روصم .: 384 ص يرهاظ :  تاصخشم 
0-42-5230-600-978: لایر  70000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
 . تسا هدش  رشتنم  تست  زا 1400  شیب  موجن  دایپملا  ياهنیزگ  دنچ  تالاوس  کناب  ناونع  تحت  باتک  یلبق  تساریو  تشاددای : 

. تست زا 1400  شیب  موجن  دایپملا  ياهنیزگ  دنچ  تالاوس  کناب  رگید :  ناونع 
( موجن ) اهدایپملا عوضوم : 

( هطسوتم ) اهنیرمت اهنومزآ و  موجن --  عوضوم : 
LB3060/24/غ85ب2 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 

373/238 ییوید :  يدنب  هدر 
1998596 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

(2  ) موجن ینابم  تخانش 

اضردیمح يدزی ، یهایگ  هسانشرس : 
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ریبد يدزی ؛ یهایگ  اضردیمح  فلوم  موجن / خیرات  اهناشکهک ، ناگراتس و  دیشروخ ، (: 2  ) موجن ینابم  تخانش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
. ینارهطیناما دومحم  هعومجم 

.1385 هسردم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. لودج روصم ، ص :. [ 120  : ] يرهاظ تاصخشم 

ج]7. [ ؛ هیاپ شناد  ياهباتک  هعومجم  تسورف : 
؛ ) متفه پاـچ   ) لاـیر  16000 978-964-385-177-4 ؛  مشـش : پاچ  لاـیر :   14500 X-177-385-964 ؛  لاـیر :  14000 کـباش : 

( مهدزای پاچ   ) لایر  80000 مهدزاود ؛ ) پاچ   ) لایر  80000 مهن ؛ ) پاچ  ) لایر  25000
. مراهچ پاچ  تشاددای : 

.1387 متفه : مشش و  پاچ  تشاددای : 
.1389 مهن :  پاچ  تشاددای : 

.1391: مهدزاود پاچ  تشاددای : 
.1391 مهدزای : پاچ  تشاددای : 

(. 2  ) موجن ینابم  تخانش  فطع : ناونع  تشاددای : 
. همانهژاو تشاددای : 

[. 120  - 119 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
(. 2  ) موجن ینابم  تخانش  فطع : ناونع  فطع :  ناونع 

هداس نابز  هب  موجن --  عوضوم : 
 - 1344 دومحم ، ینارهط ، یناما  هدوزفا :  هسانش 

هسردم تاراشتنا  یشزومآ . يزیرهمانرب  شهوژپ و  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 
ج]7. [ ؛ هیاپ شناد  ياهباتک  هعومجم  هدوزفا :  هسانش 
QB44/2/گ9ش9 7.ج 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 

ج]520  : ] ییوید يدنب  هدر 
م5010-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یسانشناهیک موجن و  رب  يدمآرد 

م.  - 1943 نایا ، نوسیروم ، هسانشرس : 
Morison, Ian

. یلعهاش اضرمالغ  مجرتم  نوسیروم ؛  نای  هدنسیون  / یسانشناهیک موجن و  رب  يدمآرد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1389 زاریش ، مرا  زاریش : رشن :  تاصخشم 

رادومن  لودج ، روصم ، .: 450 ص يرهاظ :  تاصخشم 
0-25-6036-600-978: لایر  100000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.Introduction to astronomy and cosmology,2008 یلصا :  ناونع  تشاددای : 
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طـسوت يرـسدوراینيدمحم  هراهب  همجرت  اـب  یـسانشناهیک »  موجن و  اـب  ییانـشآ  ناونع «  تحت  راـبنیتسخن  رـضاح  باـتک  تشادداـی : 
. تسا هدش  رشتنم  ناوج  ناهوژپشناد  تاراشتنا 

موجن عوضوم : 
یسانشناهیک عوضوم : 

مجرتم  -، 1345 اضرمالغ ، یلعهاش ، هدوزفا :  هسانش 
فلا QB43/2/م8آ5 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
2152444 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اهرادهلابند باهش و  كرایس ، موجن  اب  ییانشآ  هعومجم 

. ما يا . سناه ، هسانشرس : 
.Hans, E. M

ياهشخب يرتشوششاـقن ، داـشمج  سنه ؛ . ما . يا اـهرادهلابند / باهـش و  كرایـس ، موجن  اـب  ییانـشآ  هعومجم  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
. رشع اضر  یفیلات 

.1387 ماهلد ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس  29×5/21 یگنر ؛.) ) روصم 32 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

0-17-8568-964 لایر :   24900 964-8568-17-0 ؛ :  لوا پاچ  لایر :  14900 کباش : 
. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1384 لوا : پاچ  تشاددای : 
. مود پاچ  تشاددای : 

. اهرادهلابند باهش و  كرایس ، موجن  اب  ییانشآ  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. اهرادهلابند باهش و  كرایس ، موجن  اب  ییانشآ  دلج :  يور  ناونع 

ناناوجون ناکدوک و  تایبدا  رادهلابند --  ياههراتس  عوضوم : 
ناناوجون تایبدا  موجن -- عوضوم : 

مجرتم  - ، 1330 داشمج ، يرتشوش ، شاقن  هدوزفا :  هسانش 
 - 1347 اضر ، رشع ، هدوزفا :  هسانش 

ه9س9 1387  / QB721/5 هرگنک :  يدنب  هدر 
523/6 ییوید :  يدنب  هدر 

1276242 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

تارایس ناگراتس -  اهناشکهک - 

1994م.  - 1909 رسنپسا ، تربره  میز ، هسانشرس : 
Zim, Herbert Spenser
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تربره ناگدنسیون  موجن / یسانشهراتس و  يامنهار  سونایقا  زا  ياهرطق  و  تارایس ... ، ناگراتس -  اهناشکهک -  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
. راکفاب هلاریخ  مجرتم  گنیوریا ؛  ورک  سیرگ  گنیوریا ، ندروگ  زمیج  يرگهراگن  ریوصت و  رکیب ؛  . چا تربور  میز ، -  . سا

.1389 راگن ، هب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. مس  17  × 12 لودج ؛. هنومن ، یگنر ،) ) روصم .: 254 ص يرهاظ :  تاصخشم 

:7-60-6332-964-978 لایر 60000 کباش : 
. يراپسنورب اپاف / یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.stars: a guide to astronomy  : یلصا ناونع  تشاددای : 
. موجن یسانشهراتس و  يامنهار  سونایقا  زا  ياهرطق  رگید : ناونع  تشاددای : 

. موجن یسانشهراتس و  يامنهار  سونایقا  زا  ياهرطق  رگید :  ناونع 
ناگدننکدصر ياههمانتسد  موجن -- عوضوم : 

ناگدننکدصر ياههمانتسد  اههراتس --  عوضوم : 
م.  - 1883 ساروه ، تربار  رکیب ، هدوزفا :  هسانش 
Baker, Robert Horace هدوزفا :  هسانش 

رگریوصت نودروگ ، زمیج  گنیوریا ، هدوزفا :  هسانش 
Irving, James Gordon هدوزفا :  هسانش 

مجرتم  -، 1314 هلاریخ ، راکفاب ، هدوزفا :  هسانش 
QB64/ز9ك9 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
1958067 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن

داوج ییالک ، هسانشرس : 
ییالک داوج  فیلات  موجن / روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1382 هشیدنا ، دنوآ  زاریش : رشن :  تاصخشم 

روصم 148 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
x-00-8411-964 x-00-8411-964 ؛  کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
موجن عوضوم : 

QB43/2/ك8ن3 هرگنک :  يدنب  هدر 
520 ییوید :  يدنب  هدر 

م382-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اهكرایس رادهلابند و  ياههراتس 
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سناه هسانشرس : 
.Hans, E. M

رشع اضر  راتساریو  يرتشوش ؛ شاقن  داشمج  مجرتم  سنه ؛ ما . يا . هدنسیون  اهكرایس / رادهلابند و  ياههراتس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1383 ماهلد ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

( یگنر  ) روصم 32 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
( موجن لماک  هعومجم   : ) تسورف

لایر 99900-08-6593-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای : 
.. Comets and asteroids یلصا : ناونع  تشاددای : 

ناناوجون تایبدا  رادهلابند --  ياههراتس  عوضوم : 
ناناوجون تایبدا  موجن --  عوضوم : 

رادهلابند ياههراتس  عوضوم : 
موجن عوضوم : 

1330 داشمج - . ، يرتشوش ، شاقن  هدوزفا :  هسانش 
1347 اضر - . ، رشع ، هدوزفا :  هسانش 

QB721/5/ه2س2 1383 هرگنک :  يدنب  هدر 
523/6 ییوید :  يدنب  هدر 

م37044-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن زومآدوخ 

م.  - 1936 لا ،. انیاد  هشوم ، هسانشرس : 
.Moché, Dinah L

. هدازبرع رحس  یتفتنایروصنم ، يده  نامجرتم  هشوم ؛  لاانید . هدنسیون  موجن / زومآدوخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1392 نازبس ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

208 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
5-093-117-600-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.Astronomy : a self-teaching guide ,7th ed, c2009 یلصا : ناونع  تشاددای : 

موجن عوضوم : 
مجرتم  -، 1363 اده ، یتفت ، نایروصنم  هدوزفا :  هسانش 

مجرتم  -، 1364 رحس ، هدازبرع ، هدوزفا :  هسانش 
QB45/2/م8خ9 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 
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520 ییوید :  يدنب  هدر 
3272872 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن لماک  هرود 

یلعدمحم تداعس ، هسانشرس : 
. تداعس یلعدمحم  شراگن  موجن / لماک  هرود  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 - 1347 دهشم ، هاگشناد  دهشم : رشن :  تاصخشم 
. رادومن لودج ، هشقن ، روصم ، ج :. يرهاظ :  تاصخشم 

هرامش 18. دهشم ؛ هاگشناد  تاراشتنا  تسورف : 
.M. A. Saadat. Astronomie grneral : ... هسنارف هب  ع . ص . تشاددای : 

. همانباتک تشاددای : 
، دیشروخ يرهاظ  تکرح  اهنآ ، نیبام  طباور  تاصتخم و  ياههاگتسد  یموی ، تکرح  نامسآ ، هرظنم  يورک ، تاثلثم  . 1 ج . تاجردنم : 

نامز
موجن عوضوم : 

دهشم هاگشناد  هدوزفا :  هسانش 
QB43/س7د9 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
م1551-53 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یکیمانید موجن 

م.  - 1954 بار ، نوسکید ، هسانشرس : 
Dixon, Rob

. یسوطریصنهجاوخ دمحا  همجرت  نوسکید ؛ یت . تربار  یکیمانید / موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1382 یهاگشناد ، رشن  زکرم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. مس  28  × 5/21 627 ص ؛. تفه ، يرهاظ :  تاصخشم 
.97 کیزیف ؛ . 1095 یهاگشناد ؛ رشن  زکرم  تسورف : 

9789640110959 مراهچ : پاچ  لایر :  115000 مود ؛ ) پاچ   ) لایر  83000 لایر 964-01-1095-7 ؛ :   52000 کباش : 
.Dynamic astronomy یلصا : ناونع  تشاددای : 

.1385 مود : پاچ  تشاددای : 
.1388 مراهچ : پاچ  تشاددای : 

موجن عوضوم : 
مجرتم -، 1306 دمحا ، یسوط ، ریصن  هجاوخ  هدوزفا :  هسانش 

یهاگشناد رشن  زکرم  هدوزفا :  هسانش 
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QB43/2/د9ن3 1382 هرگنک :  يدنب  هدر 
520 ییوید :  يدنب  هدر 

م40046-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن ینابم 

1897  - 1963 وتا ، هوورتسا ، هسانشرس : 
Struve, Otto

. یبجاح زورهب  نایدرمز ، نیسح  زا  نادرگرب  زنالیپ ؛ چا . رذنیل ، ب . وورتسا ، وا . فیلات  موجن / ینابم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

.1364 پاچ ، تاراشتنا و  هسسوم  نارهت ، هاگشناد  نارهت : رشن :  تاصخشم 
مس 29 ؛22 ×  رادومن سکع ، لودج ، هشقن ، روصم ، .: 528 ص راهچ ، يرهاظ :  تاصخشم 

؛1705. نارهت هاگشناد  تاراشتنا  تسورف : 
موس پاچ  : لایر 2200 لایر ؛  1160 کباش : 

.O. Struve, B. Lynds, H phillans Pillans Elementary astoronomy: یسیلگناهب دلج  تشپ  تشاددای : 
.1367 موس : پاچ  تشاددای : 

. همانهژاو تشاددای : 
. موجن عوضوم : 

Pillans, Helen نله ، زنالیپ ، هدوزفا :  هسانش 
Lynds, Beverly, T یلروب ، رذنیل ، هدوزفا :  هسانش 

مجرتم نیسح ، نایدرمز ، هدوزفا :  هسانش 
مجرتم  - ، 1317 زورهب ، یبجاح ، هدوزفا :  هسانش 

پاچ تاراشتنا و  هسسوم  نارهت . هاگشناد  هدوزفا :  هسانش 
5م2 1364 فلا /QB43/2 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
م499-64 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن تخانش 

. يا نملرپ ، هسانشرس : 
. ینیمرش تورث  همجرت : نملرپ ؛  يا . / موجن تخانش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1345 یبیج ، ياهباتک  نامزاس  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس  11×16 لودج ؛ روصم ، 294ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

.157 یبیج ؛  ياهباتک  نامزاس  تسورف : 
لایر  30 کباش : 
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يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
موجن عوضوم : 

مجرتم ردان ، ینیمرش ، هدوزفا :  هسانش 
QB43/2/پ4ش9 1345 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
1183123 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نهک ياتسوا 

یسراف . اتسوا يدادرارق :  ناونع 
Avesta. Persian

اـضر شرازگ  شهوژپ و  اتـسوا / نهک  ياـهشخب  یـسانشموجن  نوماریپ  ییاههیـضرف  اـب  هارمه  نهک : ياتـسوا  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
[. نارگید و  ... ] دوادروپ میهاربا  ياتسوا  شرازگ  هیاپ  رب  اتسوا  نتم  يدابآثایغيدارم ؛

.1382 زاریش ، دیون  نارهت : رشن :  تاصخشم 
144 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

. یناریا ياهشهوژپ  . 854 زاریش ؛ دیون  تسورف : 
X-190-358-964 لایر :  15000 کباش : 

. اتسوا نهک  ياهشخب  یسانشموجن  نوماریپ  ییاههیضرف  اب  هارمه  لماک :) نتم   ) نهک ياتسوا  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
، رافغ رظناباب  یکسنیماک ، نیلبتسا  ناویا  یضر ، مشاه  هاوختسود ، لیلج  دووادروپ ، میهاربا  ياتسوا  شرازگ  هیاپ  رب  اتسوا  نتم  تشاددای : 

. فییفش نالغواقآ  یکسلووکام ، چیووپیسوا  ردناسکلا 
. همانباتک تشاددای : 

. اتسوا نهک  ياهشخب  یسانشموجن  نوماریپ  ییاههیضرف  اب  هارمه  لماک :) نتم   ) نهک ياتسوا  دلج :  يور  ناونع 
ریسفت دقن و  اتسوا --  عوضوم : 

یناتساب موجن  عوضوم : 
 - 1342 اضر ، يدابآثایغ ، يدارم  هدوزفا :  هسانش 
.1347-1264 میهاربا ، دوادروپ ، هدوزفا :  هسانش 

1382 8 فلا /PIR158 هرگنک :  يدنب  هدر 
295/82 ییوید :  يدنب  هدر 

1625605 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

کیزیفرتخا موجن و  همانهژاو 

لبیس رکراپ ، هسانشرس : 
.Parker, Sybil P

(/ مجنپ شیاریو   ) لیهارگکم ینف  یملع و  تاحالطـصا  گنهرف  زا  ياهدـیزگ  کـیزیفرتخا : موجن و  هماـنهژاو  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1444 

http://www.ghaemiyeh.com


يربنق دیشمج  یتلادع ، یقتدمحم  همجرت  رکراپ ؛ یپ . لبیس  راتساریو 
.1378 یگنهرف ، تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  نارهت : رشن :  تاصخشم 

روصم 175 ص. ود ، يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 713500-126-426-964 لایر ؛  713500-126-426-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
McGraw - Hill dictionary of باـتک زا  کـیزیف  رتـخا  موـجن و  ياـههمانهژاو  زا  ياهدـیزگ  همجرت  باـتک  نـیا  تشادداـی : 

دشابیم scientific and technical terms

.A glossary of astronomy تشاددای : 
یسیلگنا اههمانهژاو --  موجن --  عوضوم : 

یسیلگنا اههمانهژاو --  یموجن --  کیزیف  عوضوم : 
یسراف اههمانهژاو --  یسیلگنا --  نابز  عوضوم : 

مجرتم  - ، 1324 یقت ، یتلادع ، هدوزفا :  هسانش 
مجرتم  - ، 1328 دیشمج ، يربنق ، هدوزفا :  هسانش 

یگنهرف تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  هدوزفا :  هسانش 
QB14/پ2و2 1378 هرگنک :  يدنب  هدر 

520/3 ییوید :  يدنب  هدر 
م22130-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اضف رارسا 

م.  - 1969 کیام ، تیمسادلگ ، هسانشرس : 
Goldsmith, Mike

شیاریو ، همجرت یسیونزاب  يرتشوششاقن ؛ داشمج  همجرت  ياهـشخب  تیمـسادلاگ ؛ کیام  هدنـسیون  اضف / رارـسا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
. رشع اضر  یملع  یبدا و 

.1386 ماهلد ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس 5/28×5/21 یگنر ؛)  ) روصم 36ص. يرهاظ :  تاصخشم 

. موجن اب  ییانشآ  هعومجم  تسورف : 
:7-19-8568-964 لایر  24900 کباش : 
( مود پاچ  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.Space mysteries یلصا : ناونع  تشاددای : 
(. اپیف )1384 لوا :  پاچ  تشاددای : 

 . مود پاچ  تشاددای : 
ناناوجون تایبدا  موجن -- عوضوم : 

مجرتم  - ، 1330 داشمج ، يرتشوش ، شاقن  هدوزفا :  هسانش 
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راتساریو  -، 1347 اضر ، رشع ، هدوزفا :  هسانش 
1386 5 فلا QB46/گ8 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
م37038-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

تئیه مالسا و 

1967م.  - 1884 نیدلاهبه ، یناتسرهش ، هسانشرس : 
کلفلا ملع  مالسالا و  يدادرارق :  ناونع 

. یهاش ورسخ  يداه  تاحیضوت  همجرت و  یناتسرهش ؛  نیدلاهبه  تئیه / مالسا و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1387 مق ، باتک  ناتسوب  مق : رشن :  تاصخشم 

. روصم 571 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
.4 موجن ؛ تئیه و  . 1632 باتک ؛ ناتسوب  هسسوم  تسورف : 

 : 5-0133-09-964-978 لایر  11000 کباش : 
.... Islam and astronomy: allameh یسیلگنا : هب  ع  ص . تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  514 ؛ [ - 510 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
. هیامن تشاددای : 
یمالسا موجن  عوضوم : 

مجرتم  - ، 1317 يداهدیس ، یهاشورسخ ، هدوزفا :  هسانش 
1387 5 فلا QB23/ش9  هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
1716499 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

شزومآ رعش  هعومجم  نیلوا  نوشکهک :  يایند 

 - 1360، همطاف ، یمیکح هسانشرس : 
. یسوط نیما  رگریوصت  یمیکح ؛  اضریلع  ، همطاف زا  يراک  / شزومآ رعش  هعومجم  نیلوا  نوشکهک :  يایند  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. 1389 رالک ، ياوآ  نارهت : رشن :  تاصخشم 
( یگنر  ) روصم .: 36 ص يرهاظ :  تاصخشم 

ناوجون كدوک و  يارب  موجن  تسورف : 
7-45-5395-600-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
:ب،ج. ینس هورگ  تشاددای : 

ناکدوک رعش  عوضوم : 
اهناشکهک عوضوم : 
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موجن عوضوم : 
 - 1362 اضریلع ، یمیکح ، هدوزفا :  هسانش 

رگریوصت ، نیما ، یسوط هدوزفا :  هسانش 
1ح7564د 1389 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

1994881 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یمالسا موجن  خیرات 

1872-1938م. وسنوفلآ ، ولراک  ونیلان ، هسانشرس : 
Nallino, Carlo Alfonso

. مارآ دمحا  همجرت  ونیلن ؛ وسنوفلا  ولرک  ياهینارنخس  هصالخ  یمالسا / موجن  خیرات  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.]؟ 1349 ، ] یمالسا ياهشهوژپ  رشن و  نوناک  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. لودج 456 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 250 کباش : 

. یطسولا نورقلا  یف  برعلا  دنع  هچخیرات  کلفلا : ملع  یلصا : ناونع  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

یمالسا موجن  عوضوم : 
مجرتم  .، 1377  - 1281 دمحا ، مارآ ، هدوزفا :  هسانش 

QB23/ن2ع8041 1349 هرگنک :  يدنب  هدر 
520 ییوید :  يدنب  هدر 

م2531-76 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن یسانشباتک 

هدنروآدرگ هدیرف ، هراصع ، هسانشرس : 
هراصع هدیرف  میظنت  هیهت و  موجن / یسانشباتک  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1367 ناریا ، یملع  كرادم  دانسا و  زکرم  نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص 24 فلا ، يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 120: اهب کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.Bibliography of Astronomy: یسیلگناهب ناونع  تشاددای : 
23  - 24 ص . همانباتک : تشاددای : 

یسانشباتک موجن --  عوضوم : 
یملع كرادم  دانسا و  زکرم  یلاع . شزومآ  گنهرف و  ترازو  ناریا . هدوزفا :  هسانش 

Z5151/ع6ك2 م هرگنک :  يدنب  هدر 
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520/16 ییوید :  يدنب  هدر 
م1923-68 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

يورک موجن 

م.  - 1889 لاشرام ، مایلیو  ترامسا ، هسانشرس : 
Smart, William Marshall

. روسج هدازدمحم  دواد  همجرت  ترامسا ؛ م . و . يورک / موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1375 یهاگشناد ، رشن  زکرم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. رادومن لودج ، روصم ، 490 ص :. هدزاود ، يرهاظ :  تاصخشم 
.69 کیزیف ؛ . 792 یهاگشناد ؛ رشن  زکرم  تسورف : 

لایر 1:15500-0792-01-964 کباش : 
Textbook on Spherical astronomy; 6th ed یلصا : ناونع  تشاددای : 

.1386 موس : پاچ  تشاددای : 
.1389: مراهچ پاچ  تشاددای : 

يورک موجن  عوضوم : 
مجرتم -، 1329 دواد ، روسج ، هدازدمحم  هدوزفا :  هسانش 

یهاگشناد رشن  زکرم  هدوزفا :  هسانش 
5ن3 1375 فلا /QB145 هرگنک :  يدنب  هدر 

522/7 ییوید :  يدنب  هدر 
م1406-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن یشزومآ  یهاگشناد و  ياهسالک  هژیو  موجن  لاعف  يریگارف 

لکیام کیلیز ، هسانشرس : 
Zeilik, Michael

موجن و ینابم  نیـسردم  روتامآ و  نامجنم  موجن ، یـشزومآ  یهاگـشناد و  ياهسالک  هژیو  موجن  لاعف  يریگارف  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
. یشرفتنیما کباب  راتساریو  تواکذ ؛ داهرف  مجرتم  کیلیز ؛ لکیام  اضف / کیزیف 

.1389 ناریا ، نایک  یماح : نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. رادومن لودج ، روصم ، 58 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

2-06-5962-600-978 لایر :  20000 کباش : 
Active learning astronomy for astronomy: the evolving universe, 9th ed, c یلصا : ناونع  تشاددای : 

2002
. مود پاچ  تشاددای : 

.1384 ونراک ،  یلبق :  پاچ  تشاددای : 
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موجن عوضوم : 
 - 1359 داهرف ، تواکذ ، هدوزفا :  هسانش 
راتساریو کباب ، یشرفت ، نیما  هدوزفا :  هسانش 

QB61/ز9ف4 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 
520 ییوید :  يدنب  هدر 

2073907 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ناگمه يارب  یلمع  يرظن و  موجن 

. یپ نویتسا  نارام ، هسانشرس : 
.Maran, Stephen P

. یملعم مارهب  همجرت  نارام ؛  .پ . نافتسا فیلات  ناگمه / يارب  یلمع  يرظن و  موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1391 یتسود ، مایپ  رشن  نارهت : تاراشتنا  نارهت : رشن :  تاصخشم 

رادومن .  ، لودج ( ، یگنر یشخب  ) روصم 450 ص :. [ ، 14  : ] يرهاظ تاصخشم 
2 ینامدوخ ؛ نابز  هب  ياهباتک  يرس  تسورف : 

3-52-2911-964-978 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

Astronomy for dummies,2005 : . یلصا ناونع  تشاددای : 
همانهژاو . تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
موجن عوضوم : 

مجرتم  -، 1326 مارهب ، یملعم ، هدوزفا :  هسانش 
QB43/2/م2ن3 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
2741730 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن شناد  شیادیپ 

1903  - 1966 ردناو ، تردنیل  لتراب  ندرو ، هسانشرس : 
Waerden, Bartel Leendert Vander

هدازیتعنص نویامه  همجرت  ندروردناو ؛ لتراب ل . فیلات  موجن / شناد  شیادیپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1372 هاگشهوژپ ،)  ) یگنهرف تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 

رادومن لودج ، روصم ، 506 ص. هدزناپ ، يرهاظ :  تاصخشم 
هرامش 750) هاگشهوژپ ؛)  ) یگنهرف تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسوم   : ) تسورف

( روگنیلاکدلجاب ) لایر 5200 (، زیمشدلجاب ) لایر 4000 روگنیلاکدلجاب ؛ ) ) لایر 5200 (، زیمشدلجاب ) لایر 4000 کباش : 
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یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.Anfange der Astronomie یلصا : ناونع  تشاددای : 

سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
یناتساب موجن  عوضوم : 

خیرات موجن --  عوضوم : 
مجرتم  - ، 1304 نویامه ، هدازیتعنص ، هدوزفا :  هسانش 

( هاگشهوژپ  ) یگنهرف تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
QB16/و4پ9 1372 هرگنک :  يدنب  هدر 

520/93 ییوید :  يدنب  هدر 
م3789-73 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن

 - 1344 دمحم ، درف ، هسانشرس : 
. ینابرق يدهم  يراکمه  اب  درف ، دمحم  يروآدرگ  میظنت و  هیهت ، موجن / روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1392 ناوج ، ناهارمه  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس 17×11 یگنر ؛)  ) لودج یگنر ،)  ) روصم 106 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

. لهچ ياهباتک  هعومجم  تسورف : 
2-34-6474-600-978: لایر  78000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.99 ص . همانباتک : تشاددای : 
هداس نابز  هب  موجن --  عوضوم : 

دادرخ -   1358 يدهم ، ینابرق ، هدوزفا :  هسانش 
QB44/3/ف4ن3 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

ج]520  : ] ییوید يدنب  هدر 
3263733 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ناریا موجن  ياهدایپملا 

یجریا نسحم  یلاصو ، روصنم  ول ، میظع  همطاف  / ناریا موجن  ياهدایپملا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
1389 یمطاف ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

263ص. هد ، يرهاظ :  تاصخشم 
( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

موجن دایوملا  یملع  ياهدایپملا  لوا  هلحرم ي  يارب  یشزومآ  عبانم  ناونع : يالاب  تشاددای : 
2135323 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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موجن نایناریا و 

 - 1362 رغصایلع ، هدازناضمر ، هسانشرس : 
. هدازناضمر رغصایلع  موجن / نایناریا و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

تاـعلاطم یعاـمتجا و  يزیرهماـنرب  رتـفد  یعاـمتجا ، یگنهرف و  تنواـعم  يرواـنف ، تاـقیقحت و  مولع ، ترازو  نارهت : رـشن :  تاصخـشم 
.1390 یگنهرف ،

روصم . 150 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
. ناریا ياهینتسناد  تسورف : 

4-26-5753-600-978 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. همانباتک تشاددای : 
خیرات ناریا -- موجن --  عوضوم : 

موجن عوضوم : 
یمالسا موجن  عوضوم : 

یگنهرف تاعلاطم  یعامتجا و  يزیرهمانرب  رتفد  يروانف . تاقیقحت و  مولع ، ترازو  ناریا . هدوزفا :  هسانش 
1390 9 فلا QB43/2/ر8 هرگنک :  يدنب  هدر 

520/0955 ییوید :  يدنب  هدر 
2295223 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن یناگمه  همانشناد 

راتـساریورس نارگید ؛] و   ... ] يدمرـس دادرهم  نامجرتم  نارگید ؛] و   ... ] نوتوین دیوید  موجن / یناگمه  همانـشناد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
یکداد دمحا  یملع  راتساریو  يدمرس ، دادرهم 

.1382 یسراف ، گرزب  همانشناد  داینب  نارهت : رشن :  تاصخشم 
لودج هشقن ، یگنر ،) یشخب   ) روصم 218 ص. هدراهچ ، يرهاظ :  تاصخشم 

(21 یسراف گرزب  همانشناد  داینب  هناخباتک   : ) تسورف
لایر 642000-38-5515-964 لایر ؛  642000-38-5515-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
U.X.L, Encyclopedia of science, U.X.L, ( 1998  ) عجرم شخب Astronomyزا  یـسراف  همجرت  باتک  نیا  تشاددای : 
the Gale Encyclopedia of Science Gale Group ( "2001 : ") ریز عجرم  زا  ییاهشخب  an imprint of Gale و 

تسا
 ... . etal General encyclopedia of astronomy]David E Newton :] یسیلگناهب ع . ص . تشاددای : 

هیامن تشاددای : 
اهفراعملاهریاد موجن --  عوضوم : 
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Newton, David E ، . دیوید نتوین ، هدوزفا :  هسانش 
مجرتم راتساریو و   - ، 1340 دادرهم ، يدمرس ، هدوزفا :  هسانش 

دمحا یکلاد ، هدوزفا :  هسانش 
یسراف گرزب  همانشناد  داینب  هدوزفا :  هسانش 
QB14/د2 1382 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
م9684-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن ياسآرحس  ناهج 

چیویونروتکیو فوراماک ، هسانشرس : 
Komarov, Viktor Noevich

یحبص ییحی  همجرت  فوراماک ؛ ن . و . موجن / ياسآرحس  ناهج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1373 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  نارهت : رشن :  تاصخشم 

سکع روصم ، 291 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
(8 خیرات هنودرگ   : ) تسورف

لایر 2400: اهب لایر ؛  2400: اهب کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
لایر  600 اهب : 1374 ؛ مود : پاچ  تشاددای : 

.This fascinating astronomy یلصا : ناونع  تشاددای : 
همانهژاو تشاددای : 

هداس نابز  هب  موجن --  عوضوم : 
مجرتم ییحی ، یحبص ، هدوزفا :  هسانش 

یگنهرف یملع و  تاراشتنا  تکرش  هدوزفا :  هسانش 
QB44/2/ك2ج9 1373 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
م3183-73 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یمالسا موجن  خیرات 

1872-1938م. وسنوفلآ ، ولراک  ونیلان ، هسانشرس : 
Nallino, Carlo Alfonso

. مارآ دمحا  همجرت  ونیلن ؛ وسنوفلا  ولرک  ياهینارنخس  هصالخ  یمالسا / موجن  خیرات  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
((. هناخپاچ ) نمهب زیربت : )1349 انیب ،] اجیب :  : ] رشن تاصخشم 

. لودج هنومن ، روصم ، 456 ص :. تشه ، يرهاظ :  تاصخشم 
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يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. یطسولا نورقلا  یف  برعلا  دنع  هخیرات  کلفلا : ملع  یلصا : ناونع  تشاددای : 

. تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رضاح  باتک  تشاددای : 
. سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
یمالسا موجن  عوضوم : 

خیرات یمالسا -- موجن  عوضوم : 
مجرتم  .، 1377  - 1281 دمحا ، مارآ ، هدوزفا :  هسانش 
فلا ن2ع8041 1349  / QB23 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
9613 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

يدربراک یتابساحم و  موجن 

-1334 اضرمالغ ، هماکژد ، هسانشرس : 
ملع هب  نادـنمهقالع  هیلک  هدافتـسا  لباق  ایفارغج  مرتحم  ناریبد  يارب  هدافتـسا  لباق  يدربراک : یتابـساحم و  موجن  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. هماکژد اضرمالغ  فیلات  يروآدرگ و  موجن /
.1384 هماکژد ،  اضرمالغ  نارهت :  رشن :  تاصخشم 

. رادومن لودج ، هشقن ، روصم ، 557 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
8-6699-06-964 لایر : 40000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.Golam Reza dejkameh. Thoretical and observational astronomy: یسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

ص 557-547. همانباتک : تشاددای : 
. موجن عوضوم : 

QB43/2/د4ن3 هرگنک :  يدنب  هدر 
520 ییوید :  يدنب  هدر 

م8574-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن تالاقم  هیامن  یسانشباتک و 

هدنروآدرگ  - ، 1358 هبوبحم ، نازاتمم ، هسانشرس : 
ینطاب اضردمحم  راتساریو  نازاتمم ؛ هبوبحم  هدنروآدرگ  موجن / تالاقم  هیامن  یسانشباتک و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1381 ناهفصا ، ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 
ص 170 ژ ، يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 79000-58-6245-964 لایر ؛  79000-58-6245-964 کباش : 
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یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
166  - 170 ص . همانباتک : تشاددای : 

یسانشباتک موجن --  عوضوم : 
ناهفصا ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدوزفا :  هسانش 

Z5151/م7ك2 هرگنک :  يدنب  هدر 
520/16 ییوید :  يدنب  هدر 

م3584-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

زورما شناد  نآرق و  رد  موجن 

 - 1352 یبتجم ، یمتسر ، هسانشرس : 
. یمتسر یبتجم  فیلات  زورما / شناد  نآرق و  رد  موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 بارهس ، متسر و  ناجیهال :  رشن :  تاصخشم 
. رادومن روصم ، 57 ص : . ب ،  يرهاظ :  تاصخشم 

 : 2-4-90377-600-978 لایر  15000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.57  - 56 ص . همانباتک : تشاددای : 
نآرق رد  موجن  عوضوم : 

BP103/65/ر5ن3 1387  هرگنک :  يدنب  هدر 
297/158 ییوید :  يدنب  هدر 

م23800-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآرق هنیآ  رد  موجن 

 - 1354 اضر ، داریئاضر ، هسانشرس : 
. داریئاضر اضر  هدنسیون  / نآرق هنیآ  رد  موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1389 داریئاضر ، اضر  نارهت : رشن :  تاصخشم 
376 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

4-2759-06-964-978 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

376 همانباتک : تشاددای : 
نآرق رد  موجن  عوضوم : 

BP103/65/ر63ن3 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/158 ییوید :  يدنب  هدر 

2235540 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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( ماگ شیپ   ) یسانشهراتس

 - 1358 الیل ، نارگریشمشریم ، هسانشرس : 
؛ یـشخب هزیاف  زاسریوصت  تسیفارگ و  يراشفا ؛ هسیفن  نارگریـشمشریم ، الیل  نافلوم  ( ماگ / شیپ   ) یـسانشهراتس روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. شرورپ شزومآ و  ترازو  يراکمه  اب  ناریااص  کیتپاورتکلا  عیانص  تکرش  يارب 
.1391 ایلیا ، سراپ  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

. مس 29×22 (. یگنر ؛  ) روصم . 38ص : يرهاظ :  تاصخشم 
. لاس ات 11 ناکدوک 6  يهژیو  موجن  حرط  تسورف : 

9786005828214 لایر :  30000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ج. ب ، ینس : هورگ  تشاددای : 
موجن عوضوم : 

اههراتس عوضوم : 
 - 1363 هسیفن ، يراشفا ، هدوزفا :  هسانش 

رگریوصت هزئاف ، یشخب ، هدوزفا :  هسانش 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  تکرش  هدوزفا :  هسانش 

شرورپ شزومآ و  ترازو  ناریا . هدوزفا :  هسانش 
520م939س 1391 ییوید :  يدنب  هدر 

2634654 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( لوا ماگ   ) یسانشهراتس

 - 1358 الیل ، نارگریشمشریم ، هسانشرس : 
يارب یشخب ؛ هزیاف  زاسریوصت  تسیفارگ و  يراشفا ؛ هسیفن  نارگریـشمشریم ، الیل  نافلوم  لوا / ماگ  یـسانشهراتس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. شرورپ شزومآ و  ترازو  يراکمه  اب  ناریااص  کیتپاورتکلا  عیانص  تکرش 
.1391 ایلیا ، سراپ  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

. مس 29×22 (. یگنر ؛  ) روصم . 34ص : يرهاظ :  تاصخشم 
. لاس ات 11  ناکدوک 6  يهژیو  موجن  حرط  تسورف : 

9786005828221 لایر :  30000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ج. ب ، ینس : هورگ  تشاددای : 
موجن عوضوم : 

اههراتس عوضوم : 
 - 1363 هسیفن ، يراشفا ، هدوزفا :  هسانش 
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رگریوصت هزئاف ، یشخب ، هدوزفا :  هسانش 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  تکرش  هدوزفا :  هسانش 

شرورپ شزومآ و  ترازو  ناریا . هدوزفا :  هسانش 
گس 1391 520م939 ییوید :  يدنب  هدر 

2634655 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( مود ماگ   ) یسانش هراتس 

 - 1358 الیل ، نارگریشمشریم ، هسانشرس : 
؛ یـشخب هزیاف  زاسریوصت  تسیفارگ و  يراشفا ؛ هسیفن  نارگریـشمشریم ، الیل  نافلوم  مود /) ماگ   ) یـسانش هراتـس  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

. شرورپ شزومآ و  ترازو  يراکمه  اب  ناریااص  کیتپاورتکلا  عیانص  تکرش  يارب 
.1391 ایلیا ، سراپ  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

. مس 29×22 (. یگنر ؛  ) روصم . 42ص : يرهاظ :  تاصخشم 
. لاس ات 11  ناکدوک 6  يهژیو  موجن  حرط  تسورف : 

9786005828238 لایر :  30000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ج. ب ، ینس : هورگ  تشاددای : 
موجن عوضوم : 

اههراتس عوضوم : 
 - 1363 هسیفن ، يراشفا ، هدوزفا :  هسانش 

رگریوصت هزئاف ، یشخب ، هدوزفا :  هسانش 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  تکرش  هدوزفا :  هسانش 

شرورپ شزومآ و  ترازو  ناریا . هدوزفا :  هسانش 
دگس 1391 520م939 ییوید :  يدنب  هدر 

2634656 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( موس ماگ   ) یسانش هراتس 

 - 1358 الیل ، نارگریشمشریم ، هسانشرس : 
؛ یـشخب هزیاف  زاسریوصت  تسیفارگ و  يراشفا ؛ هسیفن  نارگریـشمشریم ، الیل  نافلوم  موس /) ماگ   ) یـسانش هراتـس  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

. شرورپ شزومآ و  ترازو  يراکمه  اب  ناریااص  کیتپاورتکلا  عیانص  تکرش  يارب 
.1391 ایلیا ، سراپ  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

. مس 29×22 یگنر ؛.)  ) روصم 34ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
. لاس ات 11  ناکدوک 6  يهژیو  موجن  حرط  تسورف : 

9786005828245 لایر :  30000 کباش : 
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اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
ج. ب ، ینس : هورگ  تشاددای : 

موجن عوضوم : 
اههراتس عوضوم : 

 - 1363 هسیفن ، يراشفا ، هدوزفا :  هسانش 
رگریوصت هزئاف ، یشخب ، هدوزفا :  هسانش 

ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  تکرش  هدوزفا :  هسانش 
شرورپ شزومآ و  ترازو  ناریا . هدوزفا :  هسانش 

سگس 1391 520م939 ییوید :  يدنب  هدر 
2634657 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( مراهچ ماگ  ) یسانشهراتس

 - 1358 الیل ، نارگریشمشریم ، هسانشرس : 
؛ یـشخب هزیاف  زاسریوصت  تسیفارگ و  يراشفا ؛ هسیفن  نارگریـشمشریم ، الیل  نافلوم  مراهچ /) ماگ  ) یـسانشهراتس روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

. شرورپ شزومآ و  ترازو  يراکمه  اب  ناریااص  کیتپاورتکلا  عیانص  تکرش  يارب 
.1391 ایلیا ، سراپ  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

. مس 29×22 یگنر ؛.)  ) روصم 42ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
. لاس ات 11  ناکدوک 6  يهژیو  موجن  حرط  تسورف : 

9786005828252 لایر :  30000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ج. ب ، ینس : هورگ  تشاددای : 
موجن عوضوم : 

اههراتس عوضوم : 
 - 1363 هسیفن ، يراشفا ، هدوزفا :  هسانش 

رگریوصت هزئاف ، یشخب ، هدوزفا :  هسانش 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  تکرش  هدوزفا :  هسانش 

شرورپ شزومآ و  ترازو  ناریا . هدوزفا :  هسانش 
چگس 1391 520م939 ییوید :  يدنب  هدر 

2634658 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( مجنپ ماگ  یسانشهراتس (

 - 1358 الیل ، نارگریشمشریم ، هسانشرس : 
؛ یـشخب هزیاف  زاسریوصت  تسیفارگ و  يراشفا ؛ هسیفن  نارگریـشمشریم ، الیل  نافلوم  مجنپ /) ماگ  یـسانشهراتس ( روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
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. شرورپ شزومآ و  ترازو  يراکمه  اب  ناریااص  کیتپاورتکلا  عیانص  تکرش  يارب 
.1391 ایلیا ، سراپ  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

. مس  29×22  ( یگنر ؛ روصم ( . 38 ص : يرهاظ :  تاصخشم 
. لاس ات 11  ناکدوک 6  يهژیو  موجن  حرط  تسورف : 

 : 9786005828269 لایر  30000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ج. ب ، ینس : هورگ  تشاددای : 
موجن عوضوم : 

اههراتس عوضوم : 
 - 1363 هسیفن ، يراشفا ، هدوزفا :  هسانش 

رگریوصت هزئاف ، یشخب ، هدوزفا :  هسانش 
ناریااص کیتپا  ورتکلا  عیانص  تکرش  هدوزفا :  هسانش 

شرورپ شزومآ و  ترازو  ناریا . هدوزفا :  هسانش 
پگس 1391 520م939 ییوید :  يدنب  هدر 

2638500 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

بش نامسآ 

یلکوت اضریلع  همجرت  روم ؛ کیرتاپ  هدنسیون  بش / نامسآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1363 دماح ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

روصم 54 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
(2 ; ناناوجون يارب  مولع  هعومجم   : ) تسورف

لایر 100: اهب کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

زورما ات  ادتبا  زا  یسانشهراتس  ای  موجن  ملع  لوحت  خیرات  هصالخ : 
موجن عوضوم : 

کیرتاپ روم ، هدوزفا :  هسانش 
مجرتم  - ، 1328 اضریلع ، يرباص ، یلکوت  هدوزفا :  هسانش 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
م1531-63 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

کیزیف رتخا  موجن و  دایپملا  يابفلا 

-1371 دمحم ، روپمارهب ، هسانشرس : 
. روپمارهب دمحم  کیزیف / رتخا  موجن و  دایپملا  يابفلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
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 - 1389 ناوج ، ناهوژپشناد  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. رادومن لودج ،  � روصم ج :. يرهاظ :  تاصخشم 

.614 موش ؛ يدایپملا  مهاوخ  یم  تسورف : 
 : لایر  50000 مود ؛  پاچ  ج.1 ، لایر ،  99000 978-600-5230-44-4 ؛  لایر :   54000 978-600-5230-48-2 ؛  هرود :  کباش : 

 : ج.2 4-44-5230-600-978
( يراپسنورب ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. 1389 لوا : پاچ   ) ج.2 تشاددای : 
(. 1392 مود : پاچ  ج.1( تشاددای : 

. همانباتک تشاددای : 
( موجن ) اهدایپملا عوضوم : 

موجن عوضوم : 
1389 7 فلا LB3060/24/ب85 هرگنک :  يدنب  هدر 

373/238 ییوید :  يدنب  هدر 
2024519 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همه يارب  موجن 

لوسکام دیار ، هسانشرس : 
Ride, Maxwell

. ارآمزر یلعنیسح  همجرت  دیار ؛ لوسکام  همه / يارب  موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1335 نیلکنارف ، تاراشتنا  هسسوم  ریبک : ریما  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. سکع یگنر ،) یشخب   ) روصم ص :. [ 156  : ] يرهاظ تاصخشم 
لایر  70 کباش : 

. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.W. MAXWELL REED. The stars for sam یلصا : ناونع  تشاددای : 

ناناوجون تایبدا  موجن -- عوضوم : 
هداس نابز  هب  موجن --  عوضوم : 

مجرتم  -، 1272 یلعنیسح ، ارآمزر ، هدوزفا :  هسانش 
QB46/ر2ن3 1335 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
7838 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

تیاهنیب زار  موجن 

 - 1373 یلع ، ، رفعجروپ ، هسانشرس : 
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. رفعجروپ یلع  هدنسیون  تیاهنیب / زار  موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1391 نالیگ ، راگتسر  تشر :  رشن :  تاصخشم 

. مس  5/13×14 روصم ؛ ص :. [ 83  : ] يرهاظ تاصخشم 
978-964-2926-29-9 لایر :   35000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
هداس نابز  هب  موجن --  عوضوم : 

QB44/2/پ9ن3 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 
520 ییوید :  يدنب  هدر 

2890159 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یتامدقم موجن 

-1361 یلع ، يرصیق ، هسانشرس : 
. هدازموصعم هسیفن  یناقرف ، لایناد  يرصیق ، یلع  نیفلوم  یتامدقم / موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1389 يولع ، مایپ  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 
. رادومن لودج ، روصم ، 300 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

8-37-2564-964-978 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

موجن عوضوم : 
یسانشناهیک عوضوم : 

-1361 لایناد ، یناقرف ، هدوزفا :  هسانش 
-1363 هسیفن ، هداز ، موصعم  هدوزفا :  هسانش 
QB43/2/ق9ن3 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
2032351 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن گنهرف 

. وا زلراچ  سارب ، هسانشرس : 
.Brass, Charles O

. تواکذ داهرف  نهک ، اتسور  میرم  نیمجرتم  سارب ؛  ا . زلراچ . هدنسیون  موجن / گنهرف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1390 یماح ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

. لودج یگنر ،)  ) روصم .: 140ص يرهاظ :  تاصخشم 
5-21-5962-600-978 لایر : 40000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
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.The essentials of astronomy یلصا : ناونع  تشاددای : 
بلاطم سوئر  موجن --  عوضوم : 

مجرتم میرم ، نهکاتسور ، هدوزفا :  هسانش 
مجرتم  - ، 1359 داهرف ، تواکذ ، هدوزفا :  هسانش 
QB62/ب4ف4 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
2203370 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یتامدقم موجن 

1357 نیسحدمحم - ، قدصم ، هسانشرس : 
قدصم نیسحدمحم  یتامدقم / موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1382 نیمز ، قرشم  گنهرف  نارهت : رشن :  تاصخشم 

روصم 81 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 77000-6-94423-964 لایر ؛  77000-6-94423-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
ص 81 همانباتک : تشاددای : 

موجن عوضوم : 
یسانشناهیک عوضوم : 

QB43/2/م6ن3 هرگنک :  يدنب  هدر 
520 ییوید :  يدنب  هدر 

م6683-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن اب  ییانشآ 

م.  - 1948 میت ، سینرف ، هسانشرس : 
Furniss, Tim

( همجرت ياـهشخب   ) هدـنروآدیدپ هورگ  تیمـسادلگ ؛ کـیام  سنه ، ما . . يا سینروف ، میت  موـجن / اـب  ییانـشآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
. رشع اضر  یملع  یبدا و  شیاریو  همجرت ، یسیونزاب  رشع ؛ اضر  یفیلات ) ياهشخب  ، ) يرتشوششاقن داشمج 

.1384 ماهلد ،  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. مس  29×22 یگنر ؛)  ) روصم 372 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

.11 یسانشرتخا ؛ لماک  هعومجم  تسورف : 
:8-27-8568-964 لایر  129900 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. تسا هدش  رشتنم  رشان  نیمه  طسوت  ازجم  نیوانع  اب  ازجم  دلج  رد 8  البق  رضاح  باتک  تشاددای : 
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ناناوجون تایبدا  موجن -- عوضوم : 
. ما يا . سناه ، هدوزفا :  هسانش 

.Hans, E. M هدوزفا :  هسانش 
م.  - 1969 کیام ، تیمسادلگ ، هدوزفا :  هسانش 

Goldsmith, Mike هدوزفا :  هسانش 
مجرتم  - ، 1330 داشمج ، يرتشوش ، شاقن  هدوزفا :  هسانش 

 - 1347 اضر ، رشع ، هدوزفا :  هسانش 
QB46/ف44آ5 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 

ج]  ] 520 ییوید :  يدنب  هدر 
م28797-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

پوکسلت یب  موجن 

م. - 1905 ریپ ، وسور ، هسانشرس : 
Rousseau, Pierre

. يرافص نسح  همجرت  وسور ؛  ریپ  فیلات  پوکسلت / یب  موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. 1328 ، ] یملع نارهت : رشن :  تاصخشم 

. مس  17  × 12 رادومن ؛. لودج ، هشقن ، روصم ، 133 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
. يرشب فراعم  ینونک  عضو  منادیم .؟ هچ  تسورف : 

لایر 15 کباش : 
. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.A Stronomie Sanstelescope, per Pierre Roussean یلصا : ناونع  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

هداس نابز  هب  موجن --  عوضوم : 
مجرتم -، 1295 نسح ، يرافص ، هدوزفا :  هسانش 
QB44/2/ر9ن3 1328 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
24113 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن کیزیف 

 - 1339 نژیب ، ناوروکین ، هسانشرس : 
. ناوروکین نژیب  فلوم  / موجن کیزیف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 نانمس ،)  ) یمالسا دازآ  هاگشناد  نانمس : رشن :  تاصخشم 
. رادومن لودج ، روصم ، .: 303 ص يرهاظ :  تاصخشم 
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لایر  40000 1-814-450-964-978  : : کباش
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. همانهژاو تشاددای : 
.285 ص . همانباتک : تشاددای : 

. یموجن کیزیف  عوضوم : 
. موجن عوضوم : 

(. نانمس  ) یمالسا دازآ  هاگشناد  هدوزفا :  هسانش 
QB461/ن9ف9 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

523/01 ییوید :  يدنب  هدر 
1208949 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

پوکسلت نودب  موجن 

 - 1333 نسحدمحم ، یمان ، هسانشرس : 
. ینانمسیسابع اضریلع  ، یمان نسحدمحم  نیودت  همجرت و  پوکسلت / نودب  موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

حلسم ، 1388. ياهورین  یئایفارغج  نامزاس  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
(. یگنر ) روصم 58،10 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
978-964-211-027-8 لایر :  75000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
موجن عوضوم : 

یسانشناهیک عوضوم : 
اضریلع ، ینانمس یسابع  هدوزفا :  هسانش 

حلسم ياهورین  ییایفارغج  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 
QB43/2/ن2ن3 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
1841922 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یسانشرتخا ینابم 

 - 1355 همطاف ، ولمیظع ، هسانشرس : 
. یلاصو روصنم  راتساریو  رس  یجریا ؛ نسحم  یلاصو ، روصنم  ولمیظع ، همطاف  نافلوم  یسانشرتخا /  ینابم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1389 یمطاف ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. رادومن لودج ، روصم ، . 236ص : هدزاود ، يرهاظ :  تاصخشم 

. موجن دایپملا  یملع . ياهدایپملا  لوا  هلحرم  يارب  یشزومآ  عبانم  تسورف : 
978-964-318-619-7 لایر :   48000 کباش : 
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اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
( هطسوتم ) یشزومآ يامنهار  موجن --  عوضوم : 

( هطسوتم ) اهنیرمت اهنومزآ و  موجن --  عوضوم : 
( موجن ) اهدایپملا عوضوم : 

 - 1335 روصنم ، یلاصو ، هدوزفا :  هسانش 
 - 1350 نسحم ، یجریا ، هدوزفا :  هسانش 

QB61/ع6م2 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 
522/076 ییوید :  يدنب  هدر 

2067064 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن رد  تایضایر  دربراک 

 - 1329 مارهش ، یعیفش ، هسانشرس : 
. یعیفش مارهش  فیلات  موجن / رد  تایضایر  دربراک  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1392 یسانشناورارف ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
222 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

 9-16-6170-600-978 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

تایضایر موجن -- عوضوم : 
QB47/ش7ك2 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

520/0151 ییوید :  يدنب  هدر 
3263963 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هداس نابز  هب  موجن 

ریام یناگد ، هسانشرس : 
روپهجاوخ اضردمحم  همجرت  یناگد ؛ ریام  رثا  هداس / نابز  هب  موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1369 یفارگوتراک ، ییایفارغج و  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 
رادومن یگنر ،) یشخب   ) سکع لودج ، روصم ، . دلجم کی  رد  2 ج . يرهاظ :  تاصخشم 

(170 ، 155 یسانشاتیگ ؛ تاراشتنا   : ) تسورف
لایر 1800 لایر ؛  1800 لایر ؛  1800 لایر ؛  1800 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
لایر  18000 ناتسبات 1379 ؛ متشه : پاچ  تشاددای : 

لایر  1380  : 20000 مهن : پاچ  تشاددای : 
یسمش هموظنم  . 2 ج . اهناشکهک -- . ناگراتس و  تایلک ، . 1 ج . تاجردنم : 
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هداس نابز  هب  موجن --  عوضوم : 
مجرتم اضردمحم ، روپهجاوخ ، يردیح  هدوزفا :  هسانش 

QB44/2/د8ن3 1369 هرگنک :  يدنب  هدر 
520 ییوید :  يدنب  هدر 

م1312-69 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

؟ تافارخ ای  تقیقح  یماکحا  موجن  ای ،  يژولورتسآ ، 

دازرف ةوکشم ، هسانشرس : 
. هوکشم دازرف  تافارخ / ؟ ای  تقیقح  یماکحا  موجن  ای ،  يژولورتسآ ،  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1372 هوکشم ، دازرف  نارهت : ]  رشن [ :  تاصخشم 
. لودج روصم ،  172 ص : . يرهاظ :  تاصخشم 

لایر  2400 کباش : 
. سیونریز تروصب  نینچمه   ; 172  - 170 همانباتک : تشاددای : 

تافارخ ای  تقیقح  یماکحا  موجن  رگید :  ناونع 
ییوگرتخا عوضوم : 
موجن عوضوم : 

BF1708/8/ف2م5 1372 هرگنک :  يدنب  هدر 
133/5 ییوید :  يدنب  هدر 

م1086-72 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن دایپملا 

 - 1345 نارهم ، روپرمک ، هسانشرس : 
. روپرمک نارهم  موجن / دایپملا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 هنومن ، هعسوت  يوگلا  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. رادومن لودج ، روصم ، 194 ص : . يرهاظ :  تاصخشم 

978-964-8726-85-5 لایر :  30000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. همانهژاو تشاددای : 
( موجن ) اهدایپملا عوضوم : 

( هطسوتم ) یشزومآ يامنهار  موجن --  عوضوم : 
( هطسوتم  ) یشزومآ يامنهار  یموجن --  کیزیف  عوضوم : 

1388 7 فلا LB3060/24/ك8 هرگنک :  يدنب  هدر 
373/238076 ییوید :  يدنب  هدر 
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1701467 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن دایپملا  يارب  یگدامآ 

-1352 هللاتجح ، یکشوکهدازیلع ، هسانشرس : 
. یکشوکهدازیلع اتجح ... فلوم  موجن /  دایپملا  يارب  یگدامآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

1384  ، - كولاس درونجب :  رشن :  تاصخشم 
ج. يرهاظ :  تاصخشم 

9649585249: 1 لایر : ج . 28000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

همانباتک تشاددای : 
 (. هطسوتم یشزومآ (  يامنهار  موجن --  عوضوم : 
 (. هطسوتم اهنیرمت (  اهنومزآ و  موجن --  عوضوم : 

 (. موجن اهدایپملا (  عوضوم : 
 (. هطسوتم یشزومآ (  يامنهار  یموجن --  کیزیف  عوضوم : 

QB61/ع8آ8 هرگنک :  يدنب  هدر 
522/076 ییوید :  يدنب  هدر 

م35432-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لوا هلحرم  ناریا : موجن  ياهدایپملا 

دیشمج يدورنایم ، ییاضر  هسانشرس : 
. يدورنایمییاضر دیشمج  فلوم  لوا /  هلحرم  ناریا : موجن  ياهدایپملا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 ناوج ، ناهوژپشناد  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. لودج 214 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

.601 ناوج ؛ ناهوژپشناد  تسورف : 
( موس پاچ  ) لایر  40000 مود ؛ ) پاچ  لایر (  33000 978-600-5230-06-2 ؛  لایر :   180000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.Iranian astronomy olympiads: first stage یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

.1388 موس : مود و  پاچ  تشاددای : 
( موجن ) اهدایپملا عوضوم : 

( هطسوتم ) اهنیرمت اهنومزآ و  موجن --  عوضوم : 
هریغ اهنیرمت و  لئاسم ، موجن --  عوضوم : 

1388 7 فلا LB3060/24/ر6 هرگنک :  يدنب  هدر 
373/238 ییوید :  يدنب  هدر 
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1535477 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآرق رد  موجن 

 - 1345 هدیمح ، يدابآضیف ، هسانشرس : 
. یهانپ نیسح  يدابآضیف ، هدیمح  میظنت  هیهت و  نآرق / رد  موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 شناد ، ضیف  نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص.  [ 170 ، 3  : ] يرهاظ تاصخشم 

نآرق یملع  زاجعا  ياهباتک  هعومجم  تسورف ... : 
لایر 6-044-982-964-978 :   33000 کباش : 

. موس تسیب و  پاچ  تشاددای : 
[. 170 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

زاجعا نآرق --  عوضوم : 
مولع نآرق و  عوضوم : 

نآرق رد  موجن  عوضوم : 
نیسح یهانپ ، هدوزفا :  هسانش 

BP103/6/ف9ن3 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/158 ییوید :  يدنب  هدر 

2834018 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآرقرد موجن 

 - 1377 یلع ، یقوش ، هسانشرس : 
. غابص نیبم  یقوش ، یلع  فیلات  نآرقرد / موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1392 دار ، ياوآ  هغارم : رشن :  تاصخشم 
. رادومن لودج ، روصم ، 140 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

 : 6-5-92886-600-978 لایر 75000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

زاجعا نآرق --  عوضوم : 
نآرق رد  موجن  عوضوم : 
مولع نآرق و  عوضوم : 

 - 1376 نیبم ، غابص ، هدوزفا :  هسانش 
BP103/65/ش9ن3 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/158 ییوید :  يدنب  هدر 
3290452 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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( اضفاوه موجن ،  ) دیعبت رد  ياهناخباتک 

بیبح اینرهم ، هسانشرس : 
. اینرهم بیبح  (/ اضفاوه موجن ،  ) دیعبت رد  ياهناخباتک  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1382 تاراشتنا ، دحاو  س ،)  ) لوسرلاهناحیر یشهوژپ  یگنهرف -  داینب  دزی : رشن :  تاصخشم 
. لودج .: 146 ص يرهاظ :  تاصخشم 

7-28-800-964  : : کباش
یفیصوت یسیون  تسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. هداشگرس ياههمان  اضفاوه :) موجن ،  ) دیعبت رد  ياهناخباتک  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. هداشگرس ياههمان  اضفاوه :) موجن ،  ) دیعبت رد  ياهناخباتک  دلج :  يور  ناونع 

1167914 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسا ناهج  ناریا و  رد  موجن 

 - 1324 ربکایلع ، یتیالو ، هسانشرس : 
. یتیالو ربکایلع  / مالسا ناهج  ناریا و  رد  موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1391 یبیج ، ياهباتک  ریبک ، ریما  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. روصم 304 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

.7 تفرعم ؛ باتفآ  تسورف : 
3-428-303-964-978: لایر  43000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. همانهژاو تشاددای : 
. همانباتک تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
خیرات یمالسا -- موجن  عوضوم : 

خیرات ناریا -- موجن --  عوضوم : 
QB23/و8ن3 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 

520/917670902 ییوید :  يدنب  هدر 
2723735 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( موش يرس   ) موجن لیاسم  يروئت و 

. يا یسیتسا  نلپ ، هسانشرس : 
.Palen, Stacy E

. یمالغ دمحم  نادرگرب  نلاپ ؛ یسیتسا  فیلات  موش /) يرس   ) موجن لیاسم  يروئت و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
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تساریو 2. تساریو :  تیعضو 
.1392 ناوج ، ناهوژپشناد  نارهت :  رشن :  تاصخشم 

 . رادومن لودج ، روصم ، ص :. [ 299  : ] يرهاظ تاصخشم 
 : 9786002880000 لایر  77000 کباش : 

( موس پاچ   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
یلصا ناونع  : Schaum's outline of theory and problems of astronomy ,c2002. تشاددای : 

. موس پاچ  تشاددای : 
(. اپیف  ) 1391 لوا : پاچ  تشاددای : 

 . هیامن تشاددای : 
بلاطم سوئر  موجن --  عوضوم : 

مجرتم  - ، 1353، دمص یمالغ ، هدوزفا :  هسانش 
QB62/پ8ن6 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
2863332 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن فراعملاهریاد 

 - 1336 یلع ، يراقفلاوذ ، هسانشرس : 
. يراقفلاوذ یلع  فلوم  / موجن فراعملاهریاد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1391 هشیدنا ، رهوگ  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس 29×22 یگنر ؛.) روصم ( 420ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

978-600-6436-42-5 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

اهفراعملاهریاد موجن --  عوضوم : 
QB14/ذ9د2 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
3009981 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

يورک تاثلثم  موجن و 

1369 ، - زیبماک یقلاخ ، هسانشرس : 
. وجرهم ناسحا  راتساریو  یقلاخ ؛  زیبماک  فلوم  يورک / تاثلثم  موجن و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1392 همیه ، نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. رادومن لودج ، روصم ، 184 ص :. ر ، يرهاظ :  تاصخشم 

8-24-6060-600-978: لایر  84000 کباش : 
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اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. همانباتک تشاددای : 

يورک موجن  عوضوم : 
يورک تاثلثم  عوضوم : 

راتساریو  -، 1363 ناسحا ، وجرهم ، هدوزفا :  هسانش 
QB145/خ2م3 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

522/7 ییوید :  يدنب  هدر 
3186326 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یتامدقم کیزیف  رتخا  موجن و 

لکیام کیلیز ، هسانشرس : 
Zeilik, Michael

 . يربنق دیشمج  همجرت  يروگیرگ ؛ نافتسا  کیلیز ، لکیام  نافلوم  یتامدقم / کیزیف  رتخا  موجن و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
 - 1387 ع ،)  ) اضر ماما  هاگشناد  دهشم : رشن :  تاصخشم 

. رادومن لودج ، روصم ، 2 ج :. يرهاظ :  تاصخشم 
118 ع ؛)  ) اضر ماما  هاگشناد  تسورف : 

6-82-6582-964 : 2 ج . کباش : 
یفیصوت یسیون  تسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 (. متشه پاچ  ج.1 (  تشاددای : 
 (. تسورف رییغت   ) 1376 ع ،)  ) اضر ماما  هاگشناد  یلبق : پاچ  تشاددای : 

موجن عوضوم : 
یموجن کیزیف  عوضوم : 

نویتسا ا. يروگرگ ، هدوزفا :  هسانش 
.Gregory, Stephen A هدوزفا :  هسانش 

مجرتم  -، 1328 دیشمج ، يربنق ، هدوزفا :  هسانش 
(ع) اضر ماما  هاگشناد  هدوزفا :  هسانش 

QB45/ز9ن3 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 
520 ییوید :  يدنب  هدر 

1882902 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یمالسا موجن  تئیه و 

یلع ياهشمق ، ینامز  هسانشرس : 
. ياهشمق ینامز  یلع  فلوم  یمالسا / موجن  تئیه و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
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 - 1381 ءامس ، یگنهرف  هسسوم  مق :  رشن :  تاصخشم 
. لودج روصم ، ج :. يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 2-16-7521-964  23000 کباش : 
.Ali Zamani Qomshei. Islamic astronomy: یسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

 . همانباتک تشاددای : 
یمالسا تایضایر  عوضوم : 

یمالسا موجن  عوضوم : 
QB23/ز8ه9 1381 هرگنک :  يدنب  هدر 

520/0917671 ییوید :  يدنب  هدر 
م37233-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن لیاسم  هیرظن و 

. يا یسیتسا  نلپ ، هسانشرس : 
.Palen, Stacy E

یلاع شزومآ  هسسوم  يارب ] یسابع [ ؛ مارهش  يربنق ، دیشمج  همجرت  نلپ ؛ یـسیتسا  فیلات  موجن / لیاسم  هیرظن و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
. دهشم مایخ 

.1388 يربنق ، دیشمج  دهشم : رشن :  تاصخشم 
. روصم 265 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

( لوا پاچ  ) لایر 33000 978-964-04-2163-5 ؛  لایر :  33000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.Schaum's outline of theory and problems astronomy, c2002 یلصا : ناونع  تشاددای : 
.1387 زییاپ لوا : پاچ  تشاددای : 

. مود پاچ  تشاددای : 
. هیامن تشاددای : 

بلاطم سوئر  موجن --  عوضوم : 
مجرتم  -، 1328 دیشمج ، يربنق ، هدوزفا :  هسانش 
مجرتم  -، 1355 مارهش ، یسابع ، هدوزفا :  هسانش 

دهشم مایخ  یلاع  شزومآ  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
QB62/پ8ن6 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
1303086 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یتامدقم کیزیف  رتخا  موجن و 
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لکیام کیلیز ، هسانشرس : 
Zeilik, Michael

. یتلادع یقت  يربنق ، دیشمج  همجرت  تیمسا ؛  کیلیز و  یتامدقم /  کیزیف  رتخا  موجن و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
-1376 ع ،)  ) اضر ماما  هاگشناد  دهشم : رشن :  تاصخشم 

. رادومن لودج ، روصم ، ج :. يرهاظ :  تاصخشم 
.71 ، 59 ع ؛)  ) اضر ماما  هاگشناد  تسورف : 

: مراهچ پاچ  ج.1 ، موس ؛ ) پاچ  (ج.1 ، لایر  21000 x-15-6582-964 ؛ :  مود پاچ  :ج.1 ، لایر  21000 (ج.1 ؛ ) لایر 1500 کباش : 
: لایر  23000 978-964-658-215-6 ؛  متفه : پاـچ  ج.1 �  لایر :  34000 مجنپ ؛ ) پاـچ  (ج.1 ، لایر  23000 964-6582-81-8 ؛ 
( مجنپ پاچ  ج.2 ،  ) لایر  36000 9789646582149 ؛ : مراهچ پاچ  ، 2 ج . لایر :  29000 موس 978-964-658-214-9 ؛ :  پاچ  ج.2 ،

.Introductory, astronomy and astrophysics یلصا : ناونع  تشاددای : 
(. 1381 مود : پاچ   ) ج.1 تشاددای : 
(. 1384 موس : پاچ   ) ج.1 تشاددای : 

(. 1385 مجنپ : پاچ   ) ج.1 تشاددای : 
(. اپیف ( ) 1387: مراهچ پاچ   ) ج.1 تشاددای : 

(. 1386 متفه :  پاچ  ج.1( تشاددای : 
(. 1384 موس : پاچ   ) ج.2 تشاددای : 

( . 1387 مراهچ : پاچ  ج.2 (  تشاددای : 
(. 1387 مجنپ : پاچ   ) ج.2 تشاددای : 

. همانباتک تشاددای : 
کیزیف رتخا  ج.2 . اضف -. کیزیف  ج.1 . تاجردنم : 

موجن عوضوم : 
یموجن کیزیف  عوضوم : 

م.  - 1929 زیوناپ ، نو  کسلا  تیمسا ، هدوزفا :  هسانش 
Smith, Elske Van Panhuys هدوزفا :  هسانش 

مجرتم  -، 1328 دیشمج ، يربنق ، هدوزفا :  هسانش 
مجرتم .، 1383  - 1324 یقت ، یتلادع ، هدوزفا :  هسانش 

(ع) اضر ماما  هاگشناد  هدوزفا :  هسانش 
QB45/ز9ن3 1376 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
م2243-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن ناگژاو  گنهرف 

1361 ، - ناگژم مدقم ، یتنج  هسانشرس : 
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. مدقمیتنج ناگژم  / موجن ناگژاو  گنهرف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1390 دزی ، نادنمشیدنا  دزی : رشن :  تاصخشم 

. روصم .: 48ص يرهاظ :  تاصخشم 
8-33-5160-600-978: لایر 10000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
یسیلگنا اههمانهژاو -- موجن -- عوضوم : 

یسراف اههمانهژاو --  یسیلگنا --  نابز  عوضوم : 
QB14/ج9ف4 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

520/3 ییوید :  يدنب  هدر 
2127423 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هقلخلا بئاجع  ای  مدآ 

نیدلا ماسح  یناجیهال ، یعخن  هسانشرس : 
نیدلا ماسح  زنط /) موجن -  ینید -  یخیرات -  یملع -   ) نآرق ياهینتـسناد  زا  ياهعومجم  هقلخلا : بئاجع  ای  مدآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

یناجیهال یعخن 
.1385 یناجیهال ،  یعخن  نیدلا  ماسح  تشر :  رشن :  تاصخشم 

ص 587 يرهاظ :  تاصخشم 
X-8855-06-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیون  تسرهف  تشاددای : 

سیونریز تروصب  همانباتک  تشاددای : 
هقرفتم لئاسم  نآرق --  عوضوم : 

قیقحت نآرق --  عوضوم : 
BP65/4/ن3آ36 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/15 ییوید :  يدنب  هدر 
م17762-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هناگتفه ياهنامسآ 

زیزعلادبع يدالب ،  هسانشرس : 
. يدالب زیزعلادبع  فیلات  هناگتفه /  ياهنامسآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1358 یئاطع ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. رادومن لودج ، روصم ، ص :. [ 144  : ] يرهاظ تاصخشم 

لایر  150 کباش : 
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. سیونریز تروص  هب  نینچمه  113 ؛  ص .  همانباتک : تشاددای : 
. هیامن تشاددای : 

هفسلف نآرق --  عوضوم : 
نآرق ياههبنج  یهانتیال --  ملع  ادخ --  عوضوم : 

نآرق رد  موجن  عوضوم : 
BP103/2/ب8آ5 1358 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/159 ییوید :  يدنب  هدر 
61758 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآرقلا یف  نوکلا  رارسا 

ناملس دواد  يدعس ، هسانشرس : 
. يدعسلا ناملس  دواد  نآرقلا / یف  نوکلا  رارسا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1378 1999م = یبرعلا ، 1420ق = فرحلاراد  توریب :  رشن :  تاصخشم 
400 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

(. ناسنالا نوکلا و  نآرقلا و  رارسا   : ) تسورف
. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. یبرع تشاددای : 
. سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

موجن نآرق -- عوضوم : 
ینآرق ياههبنج  یسانشناهیک --  عوضوم : 

مولع نآرق و  عوضوم : 
ك95س7 1378  / BP104 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/159 ییوید :  يدنب  هدر 
م9030-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

( يورک هسدنه  رد   ) سوالانم رکا 

672ق.  - 597 دمحم ، نبدمحم  یسوط ، نیدلاریصن  هسانشرس : 
اب راشفا ؛  ماهلا  يداقتنا  حـتفنم و  نتم  یـسوط ؛  نیدلاریـصن  هجاوخ  فیلاـت  (/ يورک هسدـنه  رد   ) سوـالانم رکا  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. یشواچینایاقآ رفعج  همدقم 
.1390 نآرق ، ناتسوب  نارهت : رشن :  تاصخشم 

. مس  29  × 22 روصم ؛. 335 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
1-30-5485-600-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
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. یبرع تشاددای : 
نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  تایضایر  عوضوم : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یمالسا --  موجن  عوضوم : 
ححصم -، 1362 ماهلا ، راشفا ، هدوزفا :  هسانش 

سیونهمدقم رفعج ، یشواچ ، ینایاقآ  هدوزفا :  هسانش 
فلا 71390 QA32/ن6 هرگنک :  يدنب  هدر 

510 ییوید :  يدنب  هدر 
2473000 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ینآرق مولع  رد  یشهوژپ 

 - 1362 زورهب ، یمیهاربا ، هسانشرس : 
یمیهاربا زورهب  همجرت  فیلات و  یسانشناهیک / کیزیف ،  رتخا  موجن و  تیبسن ،  هیرظن  ینآرق :  مولع  رد  یشهوژپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.
.1391 كرا  ، زیربت : رشن :  تاصخشم 

روصم .  165 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
978-600-6644-12-7: لایر  55000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. یسانشناهیک کیزیف ،  رتخا  موجن و  تیبسن ،  هیرظن  رگید :  ناونع 

ینآرق ياههبنج  کیزیف --  عوضوم : 
نآرق رد  موجن  عوضوم : 
مولع نآرق و  عوضوم : 

هداس نابزهب  کیزیف --  عوضوم : 
هداس نابز  هب  موجن --  عوضوم : 

1391 2 فلا ف9  / BP104 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/159 ییوید :  يدنب  هدر 

3049561 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مالسالا یف  کلذ  مکح  نومجنملاو و  میجنتلا 

دیجملادبع یبعشم ، هسانشرس : 
یبعشملا ملاس  نب  دیجملادبع  فیلات  مالسالا / یف  کلذ  مکح  نومجنملاو و  میجنتلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1377 1419ق =  1998م =  فلسلا ،  آاوضا  ضایر :  رشن :  تاصخشم 
ص 354 يرهاظ :  تاصخشم 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
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سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
یمالسا موجن  عوضوم : 

موجن نآرق --  عوضوم : 
ناملسم نامجنم  عوضوم : 

QB23/م5ت9 هرگنک :  يدنب  هدر 
م33528-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآرق رد  يزاوم  ياهناهج 

 - 1354 اضر ، داریئاضر ، هسانشرس : 
. دارییاضر اضر  هدنسیون  نآرق / رد  يزاوم  ياهناهج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1389 دارییاضر ، اضر  نارهت : رشن :  تاصخشم 
182 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

978-964-04-6568-4 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. همانباتک تشاددای : 
زاجعا نآرق --  عوضوم : 
نآرق رد  موجن  عوضوم : 

BP86/ر58ج9 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/158 ییوید :  يدنب  هدر 

2201751 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآرق هاگدید  زا  نیمز  دیشروخ و  تکرح 

1355 یلع - ، داژنیفجن ، هسانشرس : 
داژنیفجن یلع  نآرق / هاگدید  زا  نیمز  دیشروخ و  تکرح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1381 میرک ،)  نآرق  فراعم  مولع و  رشن  زکرم   ) نیبم باتک  تشر : رشن :  تاصخشم 
ص 40 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 3000 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیون  تسرهف  تشاددای : 
مود پاچ  تشاددای : 

.A. Najafi Nejad. The movment of the sun یلصا : ناونع  تشاددای : 
40  - 41 ص . همانباتک : تشاددای : 

نآرق رد  موجن  عوضوم : 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1476 

http://www.ghaemiyeh.com


BP103/65/ن3ح4 1381 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/158 ییوید :  يدنب  هدر 

م4121-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اضف رصع  شناد 

1304 نیسح - ، ینادمه ، يرون  هسانشرس : 
يرون نیسح  اضف / رصع  شناد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

2  [ شیاریو  : ] تساریو تیعضو 
.1375 تاراشتنا ، زکرم  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  مق : رشن :  تاصخشم 

ص 272 يرهاظ :  تاصخشم 
(373 تاراشتنا زکرم  مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد   : ) تسورف

لایر 4800: اهب 5-099-424-964 لایر ؛  4800: اهب 5-099-424-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 . The knowledge of space,s age)Hosain Nuri. Danesh -e asr-e faza :) هدشینیتال دلج  تشپ  تشاددای : 
ISBN 964-424-611-x لایر  1378  : 9500 موس : پاچ  تشاددای : 

سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
هداس نابز  هب  موجن --  عوضوم : 

نآرق رد  موجن  عوضوم : 
یسانشادخ عوضوم : 

تاراشتنا زکرم  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 
QB44/2/ن9د2 1375 هرگنک :  يدنب  هدر 

520 ییوید :  يدنب  هدر 
م7682-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ناهیک اضف و  رب  نآرق  زا  ياهچیرد 

 - 1316 دیزدمحم ، یناهبهب ، هسانشرس : 
. یناهبهب دیزدمحم  فلوم  ناهیک / اضف و  رب  نآرق  زا  ياهچیرد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1392 اوارت ، زاوها : رشن :  تاصخشم 
200 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

978-600-347-003-3 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

زاجعا نآرق --  عوضوم : 
مولع نآرق و  عوضوم : 
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نآرق رد  موجن  عوضوم : 
ینآرق ياههبنج  یسانشناهیک --  عوضوم : 

BP86/ب94د4 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/158 ییوید :  يدنب  هدر 

3315549 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نیمز اهنامسآ و  زار 

1337 ایرث - ، یسیوهاش ، هسانشرس : 
یسیوهاش ایرث  هدنسیون  نیمز / اهنامسآ و  زار  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1378 یسیوهاش ، ایرث  مق : رشن :  تاصخشم 
روصم 215 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 38500-573-424-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.Sorayya Shah -Veysi. Rez-e-Asemanha va Zamin: هدشینیتال دلج  تشپ  تشاددای : 
سیونریز تروصهب  نینچمه  215 ؛ [ - 213 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

ینآرق ياههبنج  ینیرفآناهیک --  عوضوم : 
زاجعا نآرق --  عوضوم : 
نآرق رد  موجن  عوضوم : 

BP103/65/ش2ر2 1378 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/158 ییوید :  يدنب  هدر 

م18358-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هغالبلا جهن  نآرق و  رد  یعیبط ) مولع   ) نامسآ نیمز و 

1344 فرشایلع - ، ینسح ، هسانشرس : 
یفیرش رسای  راتساریو  ینسح ؛ فرشایلع  فلوم  هغالبلا / جهن  نآرق و  رد  یعیبط ) مولع   ) نامسآ نیمز و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1380 يریما ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص 360 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 315000-55-6097-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

تسا هدش  رشتنم  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یگنهرف  روما  تنواعم  تیامح  اب  باتک  نیا  تشاددای : 
. هغالبلا جهن  میرک و  نآرق  رد  یعیبط ) مولع   ) نامسآ نیمز و  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. هغالبلا جهن  نآرق و  رد  نامسآ  نیمز و  رگید : ناونع  تشاددای : 
351  - 360 ص . همانباتک : تشاددای : 
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. هغالبلا جهن  میرک و  نآرق  رد  یعیبط ) مولع   ) نامسآ نیمز و  دلج :  يور  ناونع 
. هغالبلا جهن  نآرق و  رد  نامسآ  نیمز و  رگید :  ناونع 

یعیبط مولع  نآرق و  عوضوم : 
نآرق رد  موجن  عوضوم : 

موجن هغالبلا -- . جهن  40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
یعیبط مولع  هغالبلا --  جهن  40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

راتساریو  - ، 1351 رسای ، یفیرش ، هدوزفا :  هسانش 
یگنهرف روما  تنواعم  یمالسا . داشرا  گنهرف و  ترازو  ناریا . هدوزفا :  هسانش 

BP103/6/ح54ز8 1380 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/483 ییوید :  يدنب  هدر 

م22892-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآرق رظن  زا  ناگراتس  نامسآ و  نیمز و 

دمحم یقداص ، هسانشرس : 
. یقداص دمحم  شراگن  فیلات و  نآرق / رظن  زا  ناگراتس  نامسآ و  نیمز و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1344 يوفطصم ،) ) يرهمجرذوب یشورفباتک  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. روصم 11 ص :. ، 325 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 180 کباش : 
. سیونریز تروصهب  نینچمه  10 ؛ ص . همانباتک : تشاددای : 

نآرق رد  موجن  عوضوم : 
BP103/65/ص2ز8 1344 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/158 ییوید :  يدنب  هدر 
39315 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآرق رظن  زا  نامسآ  نانکاس 

یلعسابع يدمحم ، هسانشرس : 
 . يدومحم یلعسابع  نآرق / رظن  زا  نامسآ  نانکاس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[ . تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 
.1362 ناملسم ، نانز  تضهن  نارهت : رشن :  تاصخشم 

 . روصم 167 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 
 . 110 ناملسم ؛ نانز  تضهن  تسورف : 

لایر 150 کباش : 
 . سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
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 . نآرق رد  موجن  عوضوم : 
( . نآرق  ) نج عوضوم : 

BP103/65/م3س2 1362 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/159 ییوید :  يدنب  هدر 

م1675-62 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآرق ناگدید  زا  ناگراتس 

.1390  - 1307 دمحم ، ینارهت ، یقداص  هسانشرس : 
. ینارهتیقداص دمحم  هدنسیون  نآرق /  ناگدید  زا  ناگراتس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1384 شناد ،  هار  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
. روصم ص : . [ 351  : ] يرهاظ تاصخشم 

( مراهچ پاچ   ) لایر  47000 مود ؛ ) پاچ   ) لایر  35000 9649392963 ؛  کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1380 ادرف ،  دیما  یلبق : پاچ  تشاددای : 
.1385 مود :  پاچ  تشاددای : 

.1388 مراهچ : پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروصهب  نینچمه  351 ؛ ]  - 350 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

. مولع نآرق و  عوضوم : 
نآرق رد  موجن  عوضوم : 

BP103/65/ص2س2 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/158 ییوید :  يدنب  هدر 

م47847-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

میرک نآرق  رد  زاجعا  زا  ییاهیتفگش 

1914 نیدلالامج - ، دمحم  يدنف ، هسانشرس : 
يدامادریم نیسح  همجرت  يدنفلا ؛ نیدلالامج  دمحم  میرک / نآرق  رد  زاجعا  زا  ییاهیتفگش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1371 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم : رشن :  تاصخشم 
ص 211 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 950: اهب کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. میرکلا نآرقلا  یف  زاجعالا  عئاور  نم  یلصا : ناونع  تشاددای : 
زاجعا نآرق --  عوضوم : 
نآرق رد  موجن  عوضوم : 
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مجرتم نیسح ، يدامادریم ، هدوزفا :  هسانش 
یمالسا ياهشهوژپ  داینب  يوضر . سدق  ناتسآ  هدوزفا :  هسانش 

BP86/ف9م8041 1371 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/158 ییوید :  يدنب  هدر 

م3635-71 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآرقلا یف  کلفلا  ملع 

-1305 کلف ، يرفعج ، هسانشرس : 
. يرفعجلا کلف  بتاکلا  نآرقلا / یف  کلفلا  ملع  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1382 1423ق - =. يرفعجلا ، کلف  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. رادومن روصم ، ج :. يرهاظ :  تاصخشم 

.1 ج . نآرقلا ؛ زاجعا  یف  نایبلا  هغالبلا و  تسورف : 
ج.3-2678-06-1964: کباش : : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
یبرع تشاددای : 

. نآرقلا زاجعا  یف  نایبلا  هغالبلا و  ناونع  يالاب  تشاددای : 
. زاجعا نآرق --  عوضوم : 

. مولع نآرق و  عوضوم : 
. نآرق رد  موجن  عوضوم : 

BP86/ج7ب8 1.ج 1382 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/158 ییوید :  يدنب  هدر 

م49653-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هثیدحلا ءایزیفلا  میرکلا و  نآرقلا 

دمحم میهاربا  ریوع ، هسانشرس : 
. ریوع دمحم  میهاربا  فیلات  هثیدحلا / ءایزیفلا  میرکلا و  نآرقلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1380. 2001م = یبارافلاراد ، 1422ق =. توریب :  رشن :  تاصخشم 
ج. يرهاظ :  تاصخشم 

X-9953-411-31 کباش : 
همانباتک تشاددای : 

مولع نآرق و  عوضوم : 
نآرق رد  موجن  عوضوم : 

ینآرق ياههبنج  ینیرفآناهیک --  عوضوم : 
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BP103/6/ع9ق4 1380 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/158 ییوید :  يدنب  هدر 

م22283-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

کیزیف نآرق و 

 - 1332 هللارون ، یتابر ، هسانشرس : 
. یتابر هللارون  کیزیف /  نآرق و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 راگدرک ،  ناتسزوخ : رشن :  تاصخشم 
. روصم 89 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

978-964-7376-85-3 لایر :   18000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.89 - 87 ص . همانباتک : تشاددای : 
ینآرق ياههبنج  کیزیف --  عوضوم : 

نآرق رد  موجن  عوضوم : 
ینآرق ياههبنج  یمالسا --  یسانشناهیک  عوضوم : 

ف9ر2 1388  / BP104 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/159 ییوید :  يدنب  هدر 

1916403 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآرق رد  اهناشکهک 

یلعفطل یمیلس ، هسانشرس : 
یمیلس یلعفطل  نآرق / رد  اهناشکهک  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1381 يراصنا ، یتاراشتنا  یگنهرف  هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 
هنومن لودج ، یگنر ،) یشخب   ) روصم 420 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 725000-22-6925-964 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
نآرق رد  موجن  عوضوم : 

ینآرق ياههبنج  ینیرفآناهیک --  عوضوم : 
BP103/65/س8ك9 1381 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/158 ییوید :  يدنب  هدر 
م13928-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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رهپس نودرگ 

 - 1323 میرکلادبع ، يزاریش ، رازآیب  هسانشرس : 
. يزاریش رازآیب  میرکلادبع  فلوم  رهپس / نودرگ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1374 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت : رشن :  تاصخشم 
(. یگنر یشخب   ) روصم . 30 ص : يرهاظ :  تاصخشم 

. میشیدنیب مینیبب و  يرس  تسورف ... : 
)؟  پاچ  ) لایر  40 لایر ؛   1100 کباش : 

ناتسمز 1363. پاچ :؟  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

ناناوجون تایبدا  نآرق --  رد  موجن  عوضوم : 
یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  هدوزفا :  هسانش 

BP103/65/ب9گ4 1374 هرگنک :  يدنب  هدر 
ج]297/158  : ] ییوید يدنب  هدر 

م8343-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآرق رد  یضایر  يهلدا  اب  یموجن  تازجعم 

 - 1358 زیزع ، یحتف ، هسانشرس : 
. یحتف زیزع  فیلات  نآرق / رد  یضایر  يهلدا  اب  یموجن  تازجعم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1389 سارآ ، جدننس : رشن :  تاصخشم 
162 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

1-07-5856-600-978 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

تایضایر نآرق و  عوضوم : 
نآرق رد  دادعا  عوضوم : 
نآرق رد  موجن  عوضوم : 

ر98ف2 1389  / BP104 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/159 ییوید :  يدنب  هدر 

2064483 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مهقرط مهتاور و  رشع و  هعبرالا  آارقلا  مجارت  یف  هرهازلا  موجنلا 

دمحم نسح  رباص  نامیلسوبا ، هسانشرس : 
نامیلسوبا دمحم  نسح  رباص  فیلات  مهقرط / مهتاور و  رشع و  هعبرالا  آارقلا  مجارت  یف  هرهازلا  موجنلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
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 . 1377  = 1998 م 1419ق =  بتکلا ,  ملاع  راد  ضایر :  رشن :  تاصخشم 
لودج روصم ، 98ص. يرهاظ :  تاصخشم 

9960775984 کباش : 
old catalog یسیون :  تسرهف  تیعضو 

سیونریز تروصب  نینچمه  ص.96-95 ؛  همانباتک : تشاددای : 
همانتشذگرس نایراق --  عوضوم : 

دیوجت نآرق --  عوضوم : 
تئارق نآرق --  عوضوم : 

2ن3 1377 فلا /BP81 هرگنک :  يدنب  هدر 
م704 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآرقلا فارطا  یف  ناقرفلا  موجن 

1298 دمحم - ، یقایسریبد ، هسانشرس : 
/ لـگولف واتـسوگ  تاـیآالا  فشک  ساـسارب  دـیجم  نآرق  تاـیالا  فشک  اـی  نآرقلا  فارطا  یف  ناـقرفلا  موـجن  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 

یقایسریبد دمحم  ششوکهب 
.1344 1965م = . 1385ق = . لابقا ، نارهت :]  : ] رشن تاصخشم 

ص 189 يرهاظ :  تاصخشم 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

یبرع تشاددای : 
میرک نآرق  تایالا  فشک  رگید :  ناونع 

تایالا فشک  نآرق --  عوضوم : 
Fulugel, Gustav.1802م  - 1870 واتسوگ ، لگولف ، هدوزفا :  هسانش 

BP66/4/د2ن3 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/12 ییوید :  يدنب  هدر 

م281-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآرق رد  موجن 

 - 1345 هدیمح ، يدابآضیف ، هسانشرس : 
. یهانپ نیسح  يدابآضیف ، هدیمح  میظنت  هیهت و  نآرق / رد  موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 شناد ، ضیف  نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص.  [ 170 ، 3  : ] يرهاظ تاصخشم 

نآرق یملع  زاجعا  ياهباتک  هعومجم  تسورف ... : 
لایر 6-044-982-964-978 :   33000 کباش : 
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. موس تسیب و  پاچ  تشاددای : 
[. 170 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

زاجعا نآرق --  عوضوم : 
مولع نآرق و  عوضوم : 

نآرق رد  موجن  عوضوم : 
نیسح یهانپ ، هدوزفا :  هسانش 

BP103/6/ف9ن3 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/158 ییوید :  يدنب  هدر 

2834018 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دقن هتوب  رد  موجن  ثیدح 

 - 1360 داوج ، يرماب ، هسانشرس : 
. يرماب داوج  هدنسیون  دقن / هتوب  رد  موجن  ثیدح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390، رتسگهدیا مق : رشن :  تاصخشم 
. مس 21×11 ؛. 46 ص يرهاظ :  تاصخشم 

5-34-2696-964-978 لایر :  30000 کباش : 
. اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

تنس لها  ثیداحا  توبن --  نادناخ  عوضوم : 
ریسفت دقن و  موجن -- )  ) صاخ ثیداحا  عوضوم : 

اههیدر اههیعافد و  تنس --  لها  عوضوم : 
ن308ب2 1390  / BP145 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/218 ییوید :  يدنب  هدر 
2402612 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

موجن ثیدح  در  لیلحت و  رد  دنتسم  یقیقحت 

 - 1335 دمحم ، یناساول ، هسانشرس : 
. یناساول دمحم  فیلات  موجن / ثیدح  در  لیلحت و  رد  دنتسم  یقیقحت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387، بئاص نارهت : رشن :  تاصخشم 
ي،96ص. يرهاظ :  تاصخشم 

7-42-5795-964-978: لایر 12000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
هعیش ثیداحا  توبن --  نادناخ  عوضوم : 
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لیاضف توبن --  نادناخ  عوضوم : 
ریسفت دقن و  موجن -- )  ) صاخ ثیداحا  عوضوم : 
BP145/ن308ل9 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/218 ییوید :  يدنب  هدر 
1518163 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راونا علطم 

.1374  - 1305 نیسحدمحم ، ینارهط ، ینیسح  هسانشرس : 
. ینارهطینیسح نسحمدمحم  تاقیلعت  همدقم و  ینارهتینیسح ؛ نیسحدمحم  فلوم  راونا / علطم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 - 1388 یحو ، بتکم  نارهت : رشن :  تاصخشم 
14ج. يرهاظ :  تاصخشم 

7 عیشت ، مالسا و  ینابم  مولع و  هرود  تسورف : 
پاچ ج.2 ، لایر :   150000 978-600-90893-2-1 ؛  ج.2 :  لایر :   85000 978-600-90893-3-8 ؛  ج.1 :  لایر :   70000 کباش : 

؛  9-6-90893-600-978 ج.4 :  لاـیر :   85000 ج.3 978-600-90893-5-2 ؛ :  لاـیر :   85000 مود 978-600-91647-4-5 ؛ : 
ج.8 600-978- لاـیر :   75000 978-600-90893-8-3 ؛  ج.6 :  لاـیر :   85000 ج.5 978-600-90893-7-6 ؛ :  لاـیر :   70000

 : ج.12 0-22-6112-600-978 لایر :   130000 ج.9 978-600-6112-19-0 ؛ :  لایر :   90000 6112-18-3 ؛ : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. تسا ظعاوم  تالسارم و  یطخ  تابوتکم  مهدزاود  دلج  رد  ققحم  بذهم و  هرود  تشاددای : 
(. اپیف ( ) 1388 1431ق =. لوا : پاچ   ) 4 ج.2 -  تشاددای : 

(. 1389 .= 1432 ق  : لوا پاچ   ) ج.5 تشاددای : 
(. 1390 1433ق =. لوا : پاچ   ) ج.6 و 8 تشاددای : 

(. اپیف ( ) 1391 1433ق = . لوا : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
(. 1392 1434ق = . لوا : پاچ   ) ج.12 تشاددای : 

تالاوحا و ج.3. هللااب -. ءافرع  ناگرزب و  راـثآ  تـالاوحا و  ج.2 . تابتاکم -. صـصق  تایاکح و  یصخش �  تالاوحا  ج.1 . تاجردنم : 
.- تایبدا موجن ،  تئیه و  نافرع ،  هفـسلف و  ج.5 . قالخا -. هیعدا ،  تادابع و  یملع  لئاسر  ثحاـبم و  ج.4. هللااب -. ءافرع  ناگرزب و  راـثآ 

ج.12. مالـسلامهیلع -. تیبلها  مالک  ج.9 . يواسم -.) داعم ، ادـبم و   ) مـالک ج.8 . ثیداـحا -. ریـسافت و  یملع  لـئاسر  ثحاـبم و  ج.6 .
يرمق يرجه  كرابملاناضمر 1369  ظعاوم 

.1374  - 1305 نیسحدمحمدیس ، ینارهط ، ینیسح  عوضوم : 
همانتشذگرس ناریا --  املع --  نادهتجم و  عوضوم : 

هقرفتم لئاسم  مالسا --  عوضوم : 
سیونهمدقم  - ، 1334 نسحمدمحمدیس ، ینارهط ، ینیسح  هدوزفا :  هسانش 

ح555آ3 1388  / BP55/3 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/998 ییوید :  يدنب  هدر 
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1953811 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ةرهاطلاۀمئالاۀفالخ تابثا  یف  ةرهازلاموجنلا 

 - 1344 لیلخدیس ، یکوش ، هسانشرس : 
. یکوشلا لیلخدیسلا  ةرهاطلاۀمئالاۀفالخ / تابثا  یف  ةرهازلاموجنلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390. 1432 ق = رشنلاو ، همجرتلل  یملاعلا  (ص ) یفطصملازکرم مق : رشن :  تاصخشم 
320 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

.292 قیقحتلاۀینواعم ؛ تسورف : 
لایر  47000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. یبرع تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  316 ؛ [- 307 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
تماما عوضوم : 

ثیداحا تماما --  عوضوم : 
رشعانثا همئا  عوضوم : 

ثیداحا رشعانثا --  همئا  عوضوم : 
(ص) یفطصملا رشن  همجرت و  یللملانیب  زکرم  هیملاعلا . (ص ) یفطصملا ۀعماج  هدوزفا :  هسانش 

BP223/ش87ن3 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/45 ییوید :  يدنب  هدر 

2405257 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دنهلا موجن 

نیسح دمحم  نبیلع  دمحم  يراصنا ، هسانشرس : 
ناخیلعدمحم فلوم  ناتسودنه /...  هیلام  نانارمکح  تایآ  هدنخرف  تالاح  حرش  يواح  هک  دنهلا : موجن  روآدیدپ ... :  مان  ناونع و 

. یئبمب رشن :  تاصخشم 
روصم 119 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. یسیلگنا یسراف -  تشاددای : 

125133 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

؟ دناهدید ار  ادخ  نادروناضف  ایآ 

 - 1354 ریصن ، ینیدباع ، هسانشرس : 
. ینیدباع ریصن  /؟ دناهدید ار  ادخ  نادروناضف  ایآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
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.1384 لبانس ، مق : رشن :  تاصخشم 
. روصم .: 48 ص يرهاظ :  تاصخشم 

. لوا باتک  نید ؛ يدروناضف و  موجن ، ياهباتک  هعومجم  تسورف ... : 
9648829071: لایر  5000 کباش : 

یفیصوت یسیون  تسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.48  - 46 ص . همانباتک : تشاددای : 
1141661 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راگدرک تفرعم  ینونک و  موجن 

هردنآ هریژ ، هسانشرس : 
Giret, Andre

ریبد هللاحیبد  يهمجرت  هریژ ؛ هردنآ  فیلات  راگدرک / تفرعم  ینونک و  موجن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1357 يدمحم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

رادومن لودج ، روصم ، 171 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 200 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
دراد رارق  هدش  ات  لودج  کی  144 و 145  یفص =  نیب  تشاددای : 

تابثا ادخ --  عوضوم : 
یسانشادخ عوضوم : 
شنیرفآ عوضوم : 

مجرتم هللاحیبذ ، ریبد ، هدوزفا :  هسانش 
BI102/ژ9ن3 1357 هرگنک :  يدنب  هدر 

211 ییوید :  يدنب  هدر 
م991-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یموجن ياهرازفا  مرن  یفرعم 

YoMama رازفا مرن  - 1

. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم   Yale هاگشناد هناخدصر  رد  هک  یموجن  تادهاشم  طوبرم  ریواصت  يراکتسد  رازفا  مرن 

WinStars رازفا مرن  - 2

. دهدیم ناشن  ینامز  تیعقوم  ره  رد  نیمز و  هرک  ياج  ره  زا  ار  نامسآ  رهاظ  هک  ییامن  نامسآ 

Xephem رازفا مرن  - 3
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نامسآ ياه  تراچ  ناگراتس و  هشقن  نامسآ ،  زاس  هیبش  امن ، نامسآ  رازفا  مرن 

Xearth رازفا مرن  - 4

. دهدیم ناشن  هدش  هدز  روشاه  دیشروخ  ناکم  ریثات  تحت  هکیلاح  رد  نیمز  زا  ار  يریوصت  هک  يرازفا  مرن 

?Where Is M13 رازفا مرن  - 5

. دهدیم شیامن  يدعب  تروص 3 هب  ار  ناشکهک  زا  جراخ  ای  لخاد  ییاضف  مارجا  تیعقوم 

Voyager 4 رازفا مرن  - 6

. دینیبب دوخ  هنایار  رد  یسمش  هموظنم  زا  جراخ  ای  نیمز  هرک  ياج  ره  زا  ار  نامسآ  هقبط  تفه 

Visual Spec رازفا مرن  - 7

یفیط ریواصت  زیلانآ  رازفا  مرن 

Virtual Lunar Atlas رازفا مرن  - 8

زودنیو يارب  هام  هرک  ياه  هشقن  ریواصت و  سلطا 

VRMars-Spirit رازفا مرن  - 9

يژوــلونکت زا  دــهد و  یم  هـئارا  خــیرم  تاــفاشتکا  رد  ار  حور "  " دروــن خــیرم  تیروماــم  هـک  يزاــجم  تـیعقاو  یموــجن  رازفا  مرن 
. دهد یم  ار  خیرم  رد  یعقاو  يرفس  سح  امش  هب  رازفا  مرن  نیا  زا  هدافتسا  تسا . رادروخرب  VRPresent

Tria Image Processing رازفا مرن  - 10

تمرف زا 32  دراذـگ . یم  امـش  راـیتخا  رد  یـسکع  عوـن  ره  يارب  ار  عیرـس  رثوـم و  ییادز  - تاـم ناـکما  هـک  ریواـصت  شزادرپ  رازفا  مرن 
. تسا رادروخرب  یموجن  ریواصت  شزادرپ  یصصخت  رازبا  دنکیم و 16  ینابیتشپ   FITS و TIFF هلمج زا  نوگانوگ 

The Sky رازفا مرن  - 11

پوکسلت لرتنک  همانرب  امن و  كالفا  رازفا  مرن 

TachyonNET for Pocket PC رازفا مرن  - 12

زین  Meade تکرش ياه  پوکـسلت  لرتنک  ياه  همانرب  لماش  نینچمه  جیکپ  نیا  ممـصم . ياه  روتامآ  يارب  لماک  یموجن  جیکپ  کی 
. دشاب یم 
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Tpoint رازفا مرن  - 13

پوکسلت هجرد  يرگ و  هراشا  لیلحت  رازفا  مرن 

Swiss Ephemeris Info رازفا مرن  - 14

الاب رایسب  تقد  اب  یموجن  میوقت  رازفا  مرن 

Sun and Moon Almanac رازفا مرن  - 15

. دشاب یم  هام  دیشروخ و  یکیفارگ  یموجن  میوقت  لماش  رازفا  مرن  نیا 

Stellar Magic رازفا مرن  - 16

. یموجن ياه  سکع  شزادرپ  لحارم  هب  طوبرم  ياه  شزومآ  هارمه  هب  یموجن  ریواصت  لیلحت  شزادرپ و  ناگیار  رازفا  مرن 

Venera 15/16 Radar Mosaic Browser رازفا مرن  - 17

. دهدیم ار  رادار Venera 15و 16  ياه  هشقن  رد  وجتسج  هزاجا  ربراک  هب  هک  زودنیو  تحت  رازفا  مرن 

VITO AstroNavigator رازفا مرن  - 18

. دهدیم ناشن  امش  تکرح  تهج  نامز و  امش ، یلعف  ناکم  هب  هجوت  اب  ار  امش  رس  يالاب  نامسآ  هک   GPS همانرب

Uniview رازفا مرن  - 19

و  Hayden دـننام هتـسجرب  ياـهامن  كـالفا  هدافتـسا  دروـم  هک  نیمز  هب  هطـسباو  موـلع  موـجن و  ملع  يارب  يدـعب  یکیفارگ 3 هاـگیاپ 
. تسا  Gates

Trefach Astronomy Centre Software رازفا مرن  - 20

.GPS يرون هدنریگ  / هدنتسرف ریدم  نز و  کمشچ  هدننک  هسیاقم  يا ، هکبش  ياه  پوکسلت  هدننک  لرتنک 

TheSky Pocket Edition رازفا مرن  - 21

. دنکیم لیدبت  یصخش  يامن  كالفا  کی  هب  ار  امش  یصخش  هنایار  هک  یموجن  رازفا  مرن 

StarView رازفا مرن  - 22

. تاقیقحت لیلحت  رازبا  یموجن و  تاعالطا  کناب  یصصخت  رگرورم 
�
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StarStrider رازفا مرن  - 23

. رتشیب يدعب و  ناگراتس 3 هشقن  يزاجم ، ییاضف  هنیفس  امن ، كالفا  رازفا  مرن 

Stella Navigator رازفا مرن  - 24

شخب لماش  تسا . یسانش  هراتس  هصرع  رد  الاب  تاناکما  اب  لماک  زاس  هیبش  کی  رازفا  مرن  نیا  بش . نامسآ  یموجن و  هتـسجرب  رازفا  مرن 
زا نوگانوگ  ياه  هشفن  اضف و  رد  يزاـجم  زاورپ  ینامـسآ ، مارجا  زا  فلتخم  ياـه  هداد  یموجن ، فراـعملا  ةریاد  هلمج  زا  فلتخم  ياـه 

. بش نامسآ  ناگراتس و 

StellaTheatre رازفا مرن  - 25

. دوش یم  هدیمان   Planetarium Pro رضاح لاح  رد  هک  ینپاژ  يامن  كالفا 

StarChartGL رازفا مرن  - 26

اه هرایس  مامت  ِهیسم و  مرج  هراتس و 110  زا 110000  یعقاو  ریواصت  اب  ناگراتس  هشقن 

Star Atlas Pro رازفا مرن  - 27

پوکسلت لرتنک  رازفا  مرن  اضف و  قامعا  ناگراتس  هشقن 

Stellarium رازفا مرن  - 28

. دهدیم رارق  امش  رایتخا  رد  نامسآ  زا  یعقاو  يدعب  ریواصت 3 هک  یسانش  هراتس  ناگیار  رازفا  مرن 

StarCalc رازفا مرن  - 29

Windows 9x/ME/NT/2000/XP ياه لماع  متسیس  يارب  ناگراتس  زا  هشقن  هیهت  رازفا  مرن  یموجن و  يا  هفرح  يامن  كالفا 

Stellaris رازفا مرن  - 30

روتامآ نامجنم  يارب  يرازفا  كارتشا 

StarMessage – Moon and Night Sky Screensaver رازفا مرن  - 31

! دیسیونب بش  نامسآ  ياه  هراتس  يور  ار  دوخ  مسا  دینک و  هدهاشم  ار  هام  ياهزاف  بش . نامسآ  يابیز  رایسب  ياهرویس  نیرکسا 

Solar System ScreenSavers رازفا مرن  - 32

 ... هام و نیمز ، خیرم ،  یسمش ، هموظنم  لیبق  زا  اضف  اب  طبترم  تاعوضوم  اب  ییابیز  رایسب  ياهرویس  نیرکسا 
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Space Weather Applications رازفا مرن  - 33

. دیشروخ زا  يا  هرواحم  ياه  هشقن  اضف و  رد  اوه  یلعف  تیعضو  هب  طوبرم  تاعالطا  زا  ییاهفارگ 

Solar Scouts رازفا مرن  - 34

. دنشاب یم  اهلصف  اضف و  یسمش ، هموظنم  لماش  اهیزاب  نیا  تاعوضوم  دنا . هدش  یحارط  هلاس  دارفا 11-20  يارب  هک  یشزومآ  ياه  يزاب 

Solar Kingdom رازفا مرن  - 35

یسمش هموظنم  زا  يدعب  زاس 3 هیبش  فراعملا و  ةریاد 

Solex رازفا مرن  - 36

يددع يزاس  هچراپکی  هیاپ  رب  ییامن  كالفا  رازفا  مرن  و  تارادم ، ینامسآ ، مارجا  تیعقوم 

SkyMap رازفا مرن  - 37

 . ناگراتس بش و  نامسآ  لماک  هشقن  هارمه  هب  پوکسلت  لرتنک  ياه  یگژیو  اب  امن  كالفا  رازفا  مرن 

SkyORB VR رازفا مرن  - 38

. یموجن میوقت  اب  هارمه  اضف  زاس  هیبش  هدنز و  يزاجم  زاورپ  لماش  يرازفا  مرن 

SkyAtlas رازفا مرن  - 39

، اهناشکهک ناگراتـس ، لیبق  را  فلتخم  ییاضف  مارجا  رگید  یکلف و  روص  دـیاب  هنوگچ  دـنادب  دـهاوخیم  هک  یـسک  ره  يارب  رازفا ي  مرن 
. درک یسانش  ار  اه  هرایس  اه و  باحس 

SkyChart 3 رازفا مرن  - 40

. دهد یم  رارق  امش  رایتخا  رد  امش  رظن  دروم  لماک  تایئزج  اب  ار  بش  نامسآ  زا  یلماک  هشقن  هک  دنمتردق  رایسب  يامن  نامسآ  رازفا  مرن 

SkyTools رازفا مرن  - 41

همانرب يارب  يرازفا  مرن  ياهرازبا  زا  لماک  يا  هعومجم  لماش   SkyTools 3 دنوه . - ياکسا یناپمک  طسوت  هدش  یحارط  يامن  كالفا 
يا هداد  هاگیاپ  يرادربریوصت و  يارب  دـنمتردق  درف و  هب  رـصحنم  يرازبا  رازفا  مرن  نیا  تسا . يدـصر  تادـهاشم  تبث  و  رادومن ، يزیر ،

. دشاب یم  ردق 20  ات  نامسآ  ناگراتس  زا  هقباس  یب 

Scope Calculator رازفا مرن  - 42

یسدع عاونا  یجورخ  ییامنگرزب ، دید ، نادیم  لیبق  زا  يدراوم  هسیاقم  هبساحم و  هب  هک  تسا  یموجن  باسح  نیـشام  کی  رازفا  مرن  نیا 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1492 

http://www.ghaemiyeh.com


. دزادرپ یم  فلتخم  ياه  پوکسلت  رد  اه  یمشچ  اه و 

Satellite Tracker رازفا مرن  - 43

Celestron ،Meade ، Astro- ياـه لدـم  ماـمت  هلمج  زا  اـه  پوکـسلت  عاوـنا  زا  يرایـسب  يارب  يا  هراوهاـم  یباـیدر  رازفا  مرن 
... Physics

SimSolar رازفا مرن  - 44

يرتشم يا  هلیلاگ  رامقا  هام و  زاف  هدنهد  ناشن  اب  یسمش  هموظنم  زاس  هیبش 

SUNDI رازفا مرن  - 45

. دییامن مادقا  یباتفآ  ياهتعاس  نیرت  هقالع  دروم  نیرتهب و  یحارط  هب  یناسآ  هب  تعرس و  هب  تخاس  دهاوخ  رداق  ار  امش  هک  يرازفا  مرن 
�

STSORBIT PLUS رازفا مرن  - 46

(SOP . )*.* اه هراوهام  ییاضف و  ياه  لتاش  یبایدر  رازفا  مرن 

SEDS FTP Site رازفا مرن  - 47

. تسا یموجن  ياهرازفا  مرن  زا  ینیچلگ  لماش  هعومجم  نیا 

Registax رازفا مرن  - 48

AVI ای  BMP ریواصت هتشر  شزادرپ  ندرک و  مظنم  نداد ، قیبطت  يارب  يرازبا 

PRODOBS رازفا مرن  - 49

هب کنیل  نامـسآ و  سلطا  الاب ،  حطـس  ياهوجتـسج  دننام  یتاناکما  تسا و  هدش  هتـشون  اواج  نابز  هب  هک  بش  نامـسآ  یتاعالطا  کناب 
!( یناملآ نابز  هب  . ) دراذگیم امش  رایتخا  رد  ار   WEBDA و SIMBAD و NED ياهتراچ

RedShift رازفا مرن  - 50

ياه هخـسن  هک  تسا  یـسانش  هراتـس  هصرع  رد  دـنمتردق  رایـسب  يرازفا  مرن   Redshift بش . نامـسآ  تراچ  اـمن و  كـالفا  رازفا  مرن 
. تسا هدش  هئارا  لیابوم  ياه  یشوگ  اهرتویپماک و  عاونا  يارب  نآ  فلتخم 

RTGUI: Real-Time Interactive Astronomy رازفا مرن  - 51

ناشخرد ياه  هراتس  اضف و  قامعا  مارجا  اه ، هرایس  موادم  یبایدر  لثم  یتاناکما  اب  پوکسلت  لرتنک  همانرب 
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RSI New Moon رازفا مرن  - 52

زا يدعب  ریواصت 3 اـب  هارمه  هاگـشناد . اـت  ییاـمنهار  هرود  نازومآ  شناد  يارب  ناـسآ  يربراـک  اـب  یـسانش  هراتـس  یـشزومآ  يرازفا  مرن 
 ... یسمش و هموظنم  هام و  ياهزاف 

Polygon Worlds رازفا مرن  - 53

ندروخ مه  هب  ماغدا و  دـننام  ییاهامن  اـی  دـنک و  تحایـس  خـیرم  رد  اـت  دـهدیم  هزاـجا  ربراـک  هب  هک  يروهـشم  یـسانش  هراتـس  رازفا  مرن 
. � دنک اشامت  ار  اه  ناشکهک 

Practices on Observational Astronomy رازفا مرن  - 54

نامسآ سوراس و  هخرچ  اه ، یگتفرگ  هرابرد  ییاهنیرمت  اب  موجن  یشزومآ  رازفا  مرن 

Pocket Star PDA رازفا مرن  - 55

یبیج ياه  رتویپماک  يارب  یموجن  يربوان  رگ  هبساحم  یموجن و  میوقت  ناگراتس ، هشقن 

Power Age Sky Simulator رازفا مرن  - 56

. تسا نامسآ  زا  یکیفارگ  يریبعت  عقاو  رد  هک  ییامن  نامسآ  رازفا  مرن 

PlanetWatch رازفا مرن  - 57

. تسا یسمش  هموظنم  يارب  يا  هناسر  دنچ  يامنهار  کی  رازفا  مرن  نیا 

Planet’s Visibility and Orbits رازفا مرن  - 58

. دهدیم رارق  ربراک  رایتخا  رد  اه  هراتس  اه و  كرایس  اه ، هرایس  هرابرد  یتاعالطا  هک  یناگیار  رازفا  مرن 

Planetarium رازفا مرن  - 59

. یموجن ياه  هداد  ریاس  اه و  هراتس  رادومن  شیامن  يارب  يا  همانرب 

Planetenprogramm رازفا مرن  - 60

تارایس ناگراتس و  تراچ  هئارا  بش ، نامـسآ  یفرعم  نارگدصر ،  تالکـشم  يارب  یلح  هار  بوخ ، رایـسب  يامن  كالفا  رازفا  مرن  کی 
يدعب هس  لدم  رد 

PixInsight رازفا مرن  - 61

. دشابیم ارجا  لباق  Linux/UNIX زودنیو تفاسورکیام  ياه و  لماع  متسیس  رد  هک  زاب  يرامعم  اب  ریواصت  شزادرپ  يا  هنامیپ  رازفا  مرن 
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PinPoint رازفا مرن  - 62

. اه نیبرود  عاونا  مامت  يارب   FITS تمرف اب  یموجن  ریواصت  شزادرپ  راکدوخ  رازفا 100 % مرن 

Perseus رازفا مرن  - 63

زا يدعب  یکیفارگ 3 ریواـصت  دـنوشیم و  وـحم  هنیمز  سپ  رد  هـک  یعقاو  ریواـصت  ، USNO2 زا ینابیتشپ  اب  يرادرب  ياـمن  كـالفا  کـی 
یسمش هموظنم  رد  دوجوم  مارجا 

Peranso رازفا مرن  - 64

ریغتم ياه  هراتس  هب  طوبرم  ياه  هرود  لیلحت  يارب  يا  همانرب 

.PLUCOR رازفا مرن  - 65

. دنکیم پاچ  زین  ار  اه  هرایس  هام و  دیشروخ ، ناکم  هک  یعرش  تاقوا  ناگیار  همانرب  کی 

PIXY system 2 رازفا مرن  - 66

ییاضف ریواصت  شیامزآ  راکدوخ  رازفا  مرن 

PEAS رازفا مرن  - 67

هیزجت و یبایزرا و  يارب  يا  همانرب  دوش  یم  هدناوخ   PEAS راصتخا هب  هک   Periodic Error Analyzing Software رازفا مرن 
. تسا ییاوتسا  هیاپ  رد  يا  هرود  تاهابتشا  لیلحت 

Orbit Explorer رازفا مرن  - 68

. نازومآ شناد  نایوجشناد و  دیتاسا ، يارب  کیزیف  سرد  یشزومآ  رازفا  مرن 

Observation Manager رازفا مرن  - 69

یم هدناوخ   COMAST و دهدیم   XML تمرف رد  ار  يدـصر  عیاقو  تبث  ناکما  ناسانـشرتخا  هب  هک  يدـصر  ناگیار  رازفا  مرن  کـی 
. دوش

OpTIX رازفا مرن  - 70

يرصب تالآ  یحارط  هتفرشیپ  عماج و  رازفا  مرن 

Newt Telescopes رازفا مرن  - 71
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ار يرطق  زیاس   ، دهدیم ماجنا  ار  یساکع  يارب  پوکسلت  ندرک  کچ  لمع  وترپ ، هلیـسو  هب  هک  ینوتوین  ياه  پوکـسلت  یحارط  همانرب ي 
. دراد زین  يرگید  رایسب  ياهدربراک  دنکیم و  هبساحم  ار  یساکعنا  هحفص  زیاس  ناکم و  دنکیم ، هنیهب 

Newton’s Aquarium رازفا مرن  - 72

. تسا یسمش  هموظنم  زا  لدم  کی  تخاس  يارب  يا  هعومجم  عقاو  رد  رازفا  مرن  نیا 

MyStars رازفا مرن  - 73

رد امش  هب  هدننک  مرگرس  لاح  نیع  رد  یملع و  قیقد  ياه  هداد  زا  هدافتسا  اب  هک  تسا  یسانش  هراتـس  یـشزومآ  همانرب  کی  رازفا  مرن  نیا 
كرایس درخ و  ياه  هرایس  اهراد ،  هلابند  تارایس ، ناگراتس ، تیغقوم  نییعت  نامـسآ و  يزاس  هیبش  دنکیم . کمک  موجن  يریگدای  هنیمز 

. تسا رازفا  مرن  نیا  ياه  تیلباق  زا  ینامز  ره  رد  نیمز و  هرک  زا  هطقن  ره  زا  هیسم  مارجا  اه و 

NextStar Freeware رازفا مرن  - 74

NextStar ياهپوکسلت ياه  لدم  مامت  يرتویپماک  لرتنک  يارب  ناگیار  يرازبا 

Moovaster رازفا مرن  - 75

. دهدیم شیامن  یتسرد  هب  هدنیآ  هتشذگ و  رد  ار  ناگراتس  ناکم  تیعقوم و  هک  یتکرح  هتفرشیپ  زاس  هیبش 

Moon Phase Oracle رازفا مرن  - 76

. دهدیم ناشن  ار  نامز  زا  يا  ءادبم  ره  هب  طوبرم  تاعالطا  ناهج ، رد  يا  هطقن  ره  يارب  هک  یموجن  رازفا  مرن 

Minor Planet Observer رازفا مرن  - 77

. دهدیم رارق  نارگدصر  رایتخا  رد  ار  کچوک  تارایس  اه و  كرایس  عیرس  دصر  ییاسانش و  لیلحت ، ناکما  هک  يرازفا  مرن 

Moon Phase Icon رازفا مرن  - 78

. دهدیم ناشن  ار  هام  یلعف  زاف  رازفا  مرن  نیا 

MicroObservatory رازفا مرن  - 79

. دنکیم راک   GIF و FITS ياهتمرف اب  هک  یموجن  ریواصت  شزادرپ  همانرب  کی 

Mira رازفا مرن  - 80

ریواصت شزادرپ  رازفا  مرن 

Meteor Observation Log رازفا مرن  - 81
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رد باهش  زا 20  شیب  دروکر  تبث  ییاناوت  هک  تسا  هتعاـس  يدـصر 3  هسلج  کـی  يارب  شرازگ  ضرف  شیپ  مرف  عقاو  رد  رازفا  مرن  نیا 
. دراد زین  ار  تعاس 

Meade Astronomical Software رازفا مرن  - 82

پوکسلت لرتنک  رازفا  مرن 

MegaStar رازفا مرن  - 83

. دشاب یم  زودنیو  يارب  نامسآ  سلطا  رازفا  مرن  نیا 

Mars MOLA Viewer رازفا مرن  - 84

یسرب دهاشم و  نآ  يور  رب  يدعب  هدش 3 يزاس  هیبش  زاورپ  کی  رد  ار  خیرم  زا  هطقن  ره  یعقاو  حطس  دوب  دیهاوخ  رداق  رازفا  مرن  نیا  رد 
. دییامن

Maxclock 3.1 رازفا مرن  - 85

ییاوتـسا و تاـصتخم   ، نیلوژ خـیرات  ناـمز ، هلداـعم   ، یـسمش ناـمز   ، یموـجن ناـمز  هک  تسـالاب  رایـسب  تـقد  اـب  یتعاـس  رازفا  مرن  نـیا 
. دهدیم ناشن  ار  دیشروخ  فوسک  / فوسخ

Maxlm DL رازفا مرن  - 86

یموجن ریواصت  اه و  سکع  شزادرپ  يارب  يرازفا  مرن 

MPL3D Solar System رازفا مرن  - 87

یـسمش هموظنم  زا  جراـخ  یعقاو  مرج  نارازه  یـسمش و  هموـظنم  زا  يدـعب  هدـش 3 يزاس  هیبش  لدـم  کـی  رد  دـیناوتیم  رازفا  مرن  نیا  اـب 
. دینک شدرگ 

Lunar Occultation Workbench رازفا مرن  - 88

. دزادرپیم ناگراتس  تارایس و  رامقا  تیعضو  يرتویپماک  ینیب  شیپ  لیلحت و  هب  رازفا  مرن  نیا 

MODAS رازفا مرن  - 89

نردم يرون  تاعالطا  لیلحت  هیزجت  یحارط و  رازفا  مرن 

Lunar Map Pro رازفا مرن  - 90

. تسا اه  پوکسلت  یموجن و  ياه  نیبرود  رد  هدافتسا  يارب  هام  زا  الاب  رایسب  حوضو  اب  ییاه  هشقن  دیلوت  همانرب  نیا  راک 
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Lunar Co-longitude رازفا مرن  - 91

. دنزیم نیمخت  ات 2020  خیرات 1989  زا  ار  هام  ییایفارغج  لوط  ممتم  رازفا  مرن  نیا 

LunarPhase رازفا مرن  - 92

. دراد زین  رگید  ياه  دربراک  يرایسب  نینچمه  دهدیم و  ناشن  یسدنه  تروص  هب  ار  هام  یلعف  زاف  رازفا  مرن  نیا 

Lunar Phase Pro رازفا مرن  - 93

يرایسب هام و  هصخاش  زا 9000  شیب  اب  ییوجتـسج  لباق  یتاعالطا  کناب  هام و  سلطا  ياراد  هک  هام  نارگدـصر  يارب  يرازفا  مرن  هتـسب 
. دشابیم رگید  یبناج  ياهرازفا  مرن 

Lunar Globe: the Virtual Museum of Lunar Vehicles رازفا مرن  - 94

. دیهد رارق  یبایزرا  دروم  پوکسلت  نودب  ار  مارجا  رگید  نآ و  يریگ  لکش  هوحن  هام و  هرک  ات  دوب  دیهاوخ  رداق  رازفا  مرن  نیا  رد 

HomePlanet رازفا مرن  - 95

. اه هراوهام  بیقعت  یبایریسم و  اضف ،  یسانش ، هراتس  يرازفا  مرن  جیکپ 

Gravitation3D رازفا مرن  - 96

، تارایـس تـکرح  ياهریـسم  يا ، هراتــس  قطاـنم  يزاـس  هیبـش  قـلخ و  هـب   openGL یکیفارگ روــتوم  زا  هدافتــسا  اــب  رازفا  مرن  نـیا 
. دزادرپ یم  رگید  دراوم  زا  يرایسب  یشنارگ و  ياه  هاچ  دیشروخ ، یگدنشخرد 

Leaving the Cradle رازفا مرن  - 97

. دشابیم زین  يا  هرایس  ياهوگلا  تیاباگم  ياراد 350  نینچمه  هک  هام  فارطا  رد  ولوپآ  زاورپ  زا  يدعب  هدش 3 يزاس  هیبش  لدم 

JupSat رازفا مرن  - 98

دهدیم . ناشن  هدرک و  هبساحم  ار  يرتشم  هرایس  یلصا  رمق  راهچ  ناکم  رازفا  مرن  نیا 

JupView PPC رازفا مرن  - 99

هرایس نیا  يور  ياه  يدنلب  یتسپ  زا  يا  هشقن  يرتشم و  گنر  خرس  گرزب  هکل  يرتشم ، هرایس  فارطا  ياه  هراوهام  ناکم  رازفا  مرن  نیا 
. دراذگ یم  امش  رایتخا  رد  ار 

Hypersky رازفا مرن  - 100
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کنیل هطوبرم  عجرم  هب  شخب  ره  رد  هب  هدمآ و  تسدـب  يرتویپماک  ياه  لیلحت  هیزجت  ساسا  رب  هک  تسا  يا  هراتـس  سلطا  رازفا  مرن  نیا 
. تسا هدش  هداد 

Hr Trace رازفا مرن  - 101

. يا هراتس  ياه  هشوخ  یسرب  ییاسانش و  اب  هطبار  رد  یصاصتخا  يرازفا  مرن 

Hallo Northern Sky رازفا مرن  - 102

زودنیو يارب  امن  نامسآ  رازفا  مرن 

Guide رازفا مرن  - 103

. تسا بش  نامسآ  هشقن  ناگراتس و  تراچ  لماش  رازفا  مرن  نیا 

GeoFusion Mars رازفا مرن  -� 104

نورد هنادازآ  دیناوتیم  دینک . شدرگ  نآ  ياه  هرد  قامعا  ات  وج  زا  جراخ  ياضف  زا  خرـس  هرایـس  رد  هک  دهدیم  هزاجا  امـش  هب  همانرب  نیا 
دینک . زاورپ  کیفارگ  هدنهد  باتش  کی  دوخ و  پات  پل  ای  يزیمور  رتویپماک  هلیسو  هب  اهنت  نآ  ياهناشفشتآ  هناهد  يالاب  اه و  هرد 

Four by Jove رازفا مرن  - 105

هرایـس حطـس  يور  رب  ياه  هدـیدپ  دـهدیم . هئارا  رتمولیک   8 ± دودـح رد  يرتشم  یلـصا  رمق  راهچ  يارب  قیقد  رایـسب  یناـکم  هماـنرب  نیا 
دننام هبناجود  ياه  هدـیدپ  دـنا . هدـش  هداد  ناشن  یکیفارگ  ریواصت  لکـش  هب  اهفوسک  / فوسخ اـه و  هیاـس  رذـگ  اهرذـگ ، دـننام  يرتشم 

. دنوش هداد  ناشن  یکیفارگ  لاکشا  طسوت  دنناوتیم  زین  اهفوسخ  / فوسک

Focus Corrector رازفا مرن  - 106

یموجن ریواـصت  تیفیک  سوکوف و  يزاـس  هنیهب  هب  رداـق  رازفا  مرن  نیا   . ActiveX ياه تنوپماک  ياـنبم  رب  ریواـصت  شزادرپ  رازفا  مرن 
. تسا

FlashSkies رازفا مرن  - 107

. تسا هدهاشم  لباق  يرگرورم  ره  اب  هک   flash تمرف اب  نیالنآ  يامن  نامسآ 

Find Orb رازفا مرن  - 108

. دنزیم نیمخت  ار  دصر  ره  زا  يرتویپماک  ياه  لیلحت  رد  هدمآ  تسدب  يرادم  رصانع  رازفا  مرن  نیا 

Esquire Nautical Almanc رازفا مرن  - 109
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. تسا هدافتسا  رپ  يدربراک و  ًالماک  یموجن  میوقت  کی  رازفا  مرن  نیا 

Encyclopedia Galactica رازفا مرن  - 110

ربراک هب  ار  یـسمش  هموظنم  هب  يدـعب  یـسرتسد 3 هام و  حطـس  يور  ياـه  يدـنلب  یتسپ و  تایـصوصخ  نینچمه  اـمن . كـالفا  رازفا  مرن 
. دهدیم

Eclipsing Binary Simulator رازفا مرن  - 111

. دشکیم ریوصت  هب  ار  ییاتود  ياه  هراتس  یبیکرت  رون  ینحنم  رادم و  رازفا  مرن  نیا 

Eclipse Finder for S60 Devices رازفا مرن  - 112

تقد اب  ار  فوسخ  ای  فوسک  هدیدپ  ره  هب  طوبرم  تایئزج  دناوتیم  هدش و  یحارط   MIDP 2.0 ياههاگتسد يارب  هک  یموجن  رازفا  مرن 
. دنک هبساحم  الاب  رایسب 

Eagle Lander 3D رازفا مرن  - 113

. زاورپ هدنهد  تکرح  يورین  اه و  يزاس  هنحص  زا  قیقد  ریسافت  هام و  يور  ولوپآ  نتسشن  نیمز  هب  زا  ربتعم  هدش  يزاس  هیبش  لدم 
�

Earth Centered Universe Pro v4 رازفا مرن  - 114

روتامآ و نامجنم  تاجایتحا  ساسا  رب  دـشاب و  یم  ینوگانوگ  هتفرـشیپ  تیلباق  ياراد  هک  پوکـسلت  لرتنک  همانرب  امن و  كالفا  رازفا  مرن 
. تسا هدش  یحارط  يا  هفرح 

EarthDesk رازفا مرن  - 115

امـش رتویپماک  هحفـص  هب  اهربا و ... باتهم ، باتفآ ، عولط  دننام  فلتخم  تایئزج  اب  ینونک و  هضحل  رد  نیمز  هرک  زا  ییامن  رازفا  مرن  نیا 
. دروآ دهاوخ 

EasySky رازفا مرن  - 116

نوگانوگ ياه  نشیمینا  يدعب و  تلاح 3 رد  یسمش  هموظنم  امن ،) كالفا  رازفا  مرن   ) ناگراتس هشقن  لماش  يرازفا  مرن 

Digital Universe رازفا مرن  - 117

یموجن هتفرشیپ  رایسب  زاس  هیبش 

Dimension 4 رازفا مرن  - 118
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ینامز نراقت  اب  هطبار  رد  يدربراک  يا  همانرب 

Delphinus رازفا مرن  - 119

. هدش یحارط  ( RS-232  ) يرس هاگرد  اب   Canon DSLR ياه نیبرود  ندرک  لرتنک  يارب  هک  یناگیار  رازفا  مرن 

CyberSky رازفا مرن  - 120

. هدافتسالا لهس  یگنر و  يامن  كالفا  رازفا  مرن 

DeepSkyStacker رازفا مرن  - 121

رارق هداقتـسا  دروم  نامـسآ  قامعا  ریواصت  شزادرپ  شیپ  لحارم  مامت  يزاس  هداس  يارب  هک  یموجن  ناـساکع  يارب  ناـگیار  يرازفا  مرن 
TIFF, JPEG, ياه لـیاف  هچرگا  دریگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  اـه  DSLR ماـخ ياـهلیاف  يارب  هژیو  روـط  هـب  رازفا  مرن  نـیا  دریگ . یم 

. تسا هدش  ینابیتشپ  نآ  رد  زین  PNG وBMP

DeepSky Free رازفا مرن  - 122

. تسا  DeepSky Astronomy رازفا مرن  ناگیار  هخسن  همانرب  نیا 

DeskMoony رازفا مرن  - 123

. دشکیم ریوصت  هب  ییابیز  هب  ارنآ  دنکیم و  هبساحم  ار  هام  یلعف  زاف  رازفا  مرن  نیا 

Deep Sky Database رازفا مرن  - 124

. یشرافس ِدصر  ياهتسیل  نتخاس  يارب  نیالنآ  یتنرتنیا  عبنم  کی 

Desktop Lunar Calendar رازفا مرن  - 125

دنکیم . لمع  الاب  تقد  اب  ایند  زا  يا  هطقن  ره  رد  هک  تسا  ناسآ  يربراک  اب  باذج و  هداس ،  میوقت  کی  رازفا  مرن  نیا 

Desktop Universe by Main-Sequence Software رازفا مرن  - 126

. تسا امن  كالفا  کی  اب  یگنر  مامت  يا  هراتس  سلطا  نتخیمآ  لصاح  رازفا  مرن  نیا 

DeepSky رازفا مرن  - 127

لرتنک ياه  لنپ  هنازور و  ياه  شرازگ  تبث  پوکسلت ، لرتنک  نارگدصر . يارب  يزیر  همانرب  هدهاشم و  دصر ، رازفا  مرن 

DesignerSky رازفا مرن  - 128
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نامسآ  ياه  هشقن  يا و  هراتس  ياه  تراچ  اب  ییامن  كالفا 

Dan’s Astronomy Software رازفا مرن  - 129

. دهدیم رارق  امش  رایتخا  رد  ار  ییاتود  ياه  هراتس  ياهفوسک  لحز و  يرتشم ، اب  طبترم  ياه  همانرب  رین  عماج و  تاعالطا  هک  يرازفا  مرن 

CoolSky رازفا مرن  - 130

. دنکیم هدافتسا   OpenGL يژولونکت زا  هک  روتامآ  نامجنم  يارب  نامسآ  زاس  هیبش 

Coeli–Stella 2000 رازفا مرن  - 131

یفراعملا هریاد  عماج  عجرم  پوکسلت و 3  لرتنک  هنازور ، شرازگ  اب  هارمه  زودنیو  يامن  كالفا 

Circe رازفا مرن  - 132

اهراد هلابند  تارایس و  هب  طوبرم  یموجن  تابساحم  رازفا  مرن 

Charon رازفا مرن  - 133

درخ تارایس  يارب  یموجن  تاقیقحت  یتابساحم و  رازفا  مرن 

Celestial maps رازفا مرن  - 134

ياه سایقم  رد  ار  نامـسآ  زا  یتراـچ  رادومن و  هک  تسا  يرادرب  هشقن  یـسانش و  هراتـس  رادومن  کـی  ینامـسآ " ياـه  هشقن   " رازفا مرن 
. دهدیم رارق  امش  رایتخا  رد  فلتخم 

Cartes du ciel رازفا مرن  - 135

. دنکیم مهارف  ار  ینامسا  مارجا  ياهسکع  اهتسرهف و  هب  یسرتسد  هک  زودنیو  يارب  نامسآ  ناگیار  سلطا 

CNebulaX رازفا مرن  - 136

اضف قامعا  مارجا  زا  نویلیم  هراتس و 1.25  نویلیم  اب 25 هارمه  ناگراتس  هشقن  لماش  اضف  قامعا  یموجن  رازفا  مرن 

CLEA رازفا مرن  - 137

یموجن رصاعم  تاشیامزآ  رازفا  مرن  يارب  زودنیو  هخسن 

CCD Astrometry رازفا مرن  - 138

. درخ تارایس  هب  طوبرم  یموجن  تابساحم  نداد  ماجنا  يارب  يرازفا  مرن 
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CCDSoft رازفا مرن  - 139

تسا . هدش  هداد  رارق  يرازفا  مرن  جیکپ  کی  رد  ریواصت  شزادرپ  ياهنیبرود CCD و  لرتنک  درکلمع  ود  ره 

CCDOps رازفا مرن  - 140

ار يدصر  ياه  نیبرود  زا  يرـس  نیا  يارب  رویارد  نژرو و  نیرخآ  عقاو  رد  رازفا  مرن  نیا   . SBIG CCD ياه نیبرود  لرتنک  رازفا  مرن 
. دنکیم ایهم 

Cadet رازفا مرن  - 141

. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم   FITS, Bitmap ، JPEG ياهتمرف اب  یموجن  ياهریوصت  يارب  اصاصتخا  ریواصت . شزادرپ  رازفا  مرن 

C88 رازفا مرن  - 142

روطنیمه مشچ و  اب  هک  ینامـسآ  يدـصر و  يایـشا  هرابرد  ار  یلماک  یتاعالطا  رازفا  مرن  نیا  روتامآ . ناـمجنم  يارب  یتاـعالطا  رازفا  مرن 
. دهدیم هئارا  دنشابیم  تیور  لباق  يروتامآ  هداس  ياه  پوکسلت 

Binary Maker رازفا مرن  - 143

ود ره  نامزمه  دنکیم و  هبساحم  اه  ییودود  زا  عون  ره  ابیرقت  يارب  ار  یعاعـش  تعرـس  رون و  تعرـس  ياه  ینحنم  تقد  هب  رازفا  مرن  نیا 
. دهدیم ناشن  شدرگ  لاح  رد  ياه  هراتس  زا  يدعب  لدم 3 هارمه  هب  ار  هدش  هدهاشم  يرظن و  ینحنم 

Best Pair رازفا مرن  - 144

Meade & Celestron ياه نیبرود  اب  يزارت  مه  يارب  هراتس  تفج  نیرت  بسانم  ندرک  باختنا  يارب  يرازفا  مرن 

AutoDome رازفا مرن  - 145

. دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  هناخدصر  دبنگ  لرتنک  يارب  رازفا  مرن  نیا 

ASTRO GEMINI SCREENSAVERS رازفا مرن  - 146

ابیز رایسب  ییاضف  ياه  رویس  نیرکسا  لماش  يرازفا  مرن 

AstroCalc رازفا مرن  - 147

. دهدیم ناشن  ار  ناشیرهاظ  لکش  دنزیم و  نیمخت  ار  اه  هرایس  ناکم  رازفا  مرن  نیا 

Astro Planner رازفا مرن  - 148

يزیر هماـنرب  لیهــست  تـهج  رد  هـک  تـسا  زودـنیو  شاـتنیکم و  ياـه  هناـیار  يارب  هتفرــشیپ  يدربراـک و  رازفا  مرن   AstroPlanner
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يزیر هماـنرب  لیهــست  تـهج  رد  هـک  تـسا  زودـنیو  شاـتنیکم و  ياـه  هناـیار  يارب  هتفرــشیپ  يدربراـک و  رازفا  مرن   AstroPlanner
یم رارق  هدافتـسا  دروم  يرازفا  تخـس  يرازفا و  مرن  فلتخم  ياـه  متـسیس  اـب  پوکـسلت  لرتـنک  زین  تبث و  مسجت و  یموجن ، تادـهاشم 

. دریگ

Astronomy Calculator رازفا مرن  - 149

. دنکیم مهارف  امش  يارب  نیمز  يور  یناکم  ره  يازا  رد  ار  هام  ياهزاف  هام و  دیشروخ و  بورغ  عولط و  هب  طوبرم  تاعالطا  رازفا  مرن  نیا 

Astra Image رازفا مرن  - 150

یموجن ياهسکع  شزادرپ  هنیمز  رد  يدنمتردق  رایسب  رازفا  مرن 

Astronomer’s Digital Clock رازفا مرن  - 151

. دهدیم ناشن  ار  نیلوژ  میوقت  خیرات و  تعاس ، رازفا  مرن  نیا 

Astrometrica رازفا مرن  - 152

ياـه سکع  یـسرب  کـیکفت و  تیلباـق  رازفا  مرن  نیا  نینچمه  درخ . تارایـس  یموـجن  تابـساحم  نداد  ماـجنا  يارب  هتفرـشیپ  يرازفا  مرن 
. تسا همانرب  نیا  هدش  لیمکت  هخسن  عقاو  رد  هک  تسا  یتیب  زودنیو 32  لماع  متسیس  يارب  یلعف  هخسن  تساراد . ار   CCD

AstroExcel رازفا مرن  - 153

 � اهفارگ مسر  لسِکا و  هدرتسگ  هحفص  تابساحم  يارب  یموجن  رازفا  مرن 

AstroMist رازفا مرن  - 154

. دینک تیریدم  ار  دوخ  تادهاشم  لحارم  دنکیم  کمک  امش  هب  هک   PALM لماع متسیس  يارب  يا  همانرب 

AstroMB رازفا مرن  - 155

. یجنسرون یجنس و  هراتس  کیتابر ،  تادهاشم  اه ،  گولاتاک  یموجن ، ریواصت  تیریدم  يارب  دیفم  يدربراک و  يا  همانرب 

AstroPlanner رازفا مرن  - 156

لپا زودـنیو و  هخـسن  ود  رد  رازفا  مرن  نیا  یموـجن . تادـهاشم  یـسیون  شرازگ  يزیر و  هماـنرب  پوکـسلت ، لرتـنک  یتاـیلمع و  رازفا  مرن 
. تسا دوجوم  شاتنیکم ) ياهرتوپیماک  )

AstroNotes رازفا مرن  - 157

. ناتییاضف ياه  يرادرب  ریوصت  هب  طوبرم  تاعالطا  ندرک  تیریدم  یناگیاب و  يارب  دنسپ  ربراک  يرازفا  مرن 

AstroGrav رازفا مرن  - 158
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رارق هعلاطم  دروم  هبذاج  يورین  ریثات  تحت  ار  ییاضف  مارجا  رگید  اه و  هرایس  لباقتم  تارثا  تاکرح و  ات  دهدیم  هزاجا  امش  هب  همانرب  نیا 
. دیهد

Aberrator رازفا مرن  - 159

 ... امک و مسیتامگیتسآ ، لثم  اهپوکسلت . جیار  بویع  مامت  شیامزآ  يارب  يا  همانرب 

AstroSnap رازفا مرن  - 160

يارب یصاصتخا  روط  هب  هک  تسا  یموجن  یـساکع  رازفا  مرن  تسا  هدش  هئارا  یلوپ  ناگیار و  هخـسن  ود  رد  هک   AstroSnap رازفا مرن 
. تسا هدش  یحارط  اه  مک  بو 

AstroArt رازفا مرن  - 161

. تسا ییاضف  ياهسکع  يارب  دنمتردق  يرگنیودت  هدنزادرپ و  رازفا  مرن  نیا 

Astro رازفا مرن  - 162

. دشابیم نوسباد "  " ناگدنراد هدافتسا  دروم  رتشیب  هک  يوسنارف  نابز  هب  موجن  رازفا  مرن 

Alcyone Ephemeris رازفا مرن  - 163

ساسا رب  ار  اهناکم  نینچمه  دـهدیم . شـشوپ  ار  حیـسم  دـالیم  زا  دـعب  ات 3500  حیـسم  دـالیم  زا  شیپ  لاـس 3000  زا  هک  یموجن  میوـقت 
. دنکیم هبساحم  يروحم و ...  نیمز  يروحم و  دیشروخ  متسیس 

Adastra FREESTAR رازفا مرن  - 164

. یموجن تاغل  گنهرف  قیقد و  تاشرازگ  توافتم و  دید  هیواز  نیدنچ  اب  هارمه  ناگیار  يامن  كالفا 

ATC Advanced Telescope Control رازفا مرن  - 165

. اه اونرپوس  راکدوخ  رگوجتسج  پوکسلت و  رلرتنک  رازفا  مرن 

D space tour screen savers  � رازفا مرن  - 166

یملع رظن  زا  تسرد  هنایارگ و  عقاو  يریواصت  اب  ناهیک  يدعب  هس  ياه  رویس  نیرکسا 

Luna View 2000 رازفا مرن  - 167

! کیلک کی  اب  طقف  هدنهد  حیضوت  ياهنتم  اب  هارمه  هام  هب  طوبرم  ياه  هشقن  اه و  هوک  ياه  هناهد  مان  هام ، حطس  يور  کیرات  طاقن  مان 
ياـه تختیاـپ  زا  يدادـعت  ناـیم  زا  ار  هاـم  بورغ  اـی  عوـلط  دـیناوتیم  دـینیبیم ، دوـخ  روـتینوم  يور  رب  ار  هاـم  یلعف  تیعـضو  هکیلاـح  رد 
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. دینک هدهاشم  ناهج  ياهروشک 
. دراد دوجو  رازفا  مرن  نیا  رد  اهنآ  ياه  مان  هچخیرات  هام و  حطس  يور  يازجا  هرابرد  زین  قیقد  یتاعالطا  کناب  کی  نینچمه 

Jupiter رازفا مرن  - 168

. دننام يرتشم  ياه  هرایس  هموظنم  زا  یکیفارگ  ریواصت  اب  هارمه  يرتشم  هرایس  یموجن  میوقت  هبساحم  يارب  يرازفا  مرن 

The Planets رازفا مرن  - 169

ياه رمق  ناکم  نینچمه  دشکیم . ریوصت  هب  هدرک و  ینیب  شیپ  ار  يرتشم  رمق  راهچ  ياهفوسخ  اهفوسک و  اه و  هیاس  رذگ  اهرذـگ ، نامز 
. دهدیم ناشن  زین  ار  لحز 

Moon Phase Calculator رازفا مرن  - 170

ندش هدید  نامز  نینچمه  دینک و  هبساحم  هدنیآ  ای  هتـشذگ  رد  ینامز  ره  رد  ار  هام  فلتخم  ياهزاف  هک  دهدیم  هزاجا  امـش  هب  همانرب  نیا 
دیبایب . زین  ار  لماک  هام 

Nightcal رازفا مرن  - 171

بورغ ای  عولط  هام  ینامز  هچ  دوشیم ، کیرات  اوه  ینامز  هچ  هک  دـیوگب  ربراک  هب  ات  دزاـسب  هناـهام  یمیوقت  اـت  هدـش  یحارط  هماـنرب  نیا 
. دوش هدید  نامسآ  رد  رگا  دوب  دهاوخ  لکش  هچ  هب  هام  دنکیم و 

Gravity Simulator رازفا مرن  - 172

دیناوتیم يزاس  هیبش  تایلمع  ماجنا  اـب  دـنکیم . مهارف  روتاـمآ  ناـمجنم  يارب  ار  يددـع  يزاـس  هچراـپکی  دـنمردق  رازبا  کـی  هماـنرب  نیا 
ماجنا ياه  يزاس  هیبش  دیناوتیم  نینچمه  دیهد . رارق  هعلاطم  دروم  ناهج  رد  ار  يرگید  مرج  ره  ای  اه  كرایس  اهرمق ، اه ، هرایس  ياهرادم 

دینک . شیامزآ  ار  دوخ  ياه  هتخاس  ای  هدرک  يزاسزاب  ار  گرزب  نادروناضف  طسوت  هدش 

Altair رازفا مرن  - 173

. دنکیم هبساحم  ار  ماع و ...  نامز  نیلوژ و  خیرات  یلحم و  یموجن  تعاس  همانرب  نیا 

K3CCD Tools رازفا مرن  - 174

. يد یس  یس  يرادرب  ملیف  ای  یساکع  ياه  نیبرود  زا  هدافتسا  يارب  اهنآ  ندرک  مظنم  ای  ریواصت  شزادرپ  همانرب 

SunCycle رازفا مرن  - 175

یناـمز هقطنم  ییاـیفارغج و  لوط  اـی  ضرع  ندومن  دراو  يازا  رد  ار  دیـشروخ  بورغ  عولط و  هک  تسا  یمیوـقت  لـکیاس  ناـس  رازفا  مرن 
دهدیم . ناشن 
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DarkAdapted رازفا مرن  - 176

لاح رد  هک  ینامز  دـیناوتب  ات  هدرک  داـجیا  رییغت  امـش  هحفـص  ياـماگ  هعـشا  تاـمیظنت  رد  هک  تساـماگ  هعـشا  لرتنک  رازفا  مرن  کـی  نیا 
. دینک لیدبت  زین  زمرق  هنابش  دید  هب  ارنآ  دیناوتیم  نینچمه  دینک . ظفح  ار  هحفص  یکیرات  لاثم  ناونع  هب  دیتسه  هنایار  زا  هدافتسا 

AstroFly رازفا مرن  - 177

اه لدم  نیا  . دهد هئارا  یصخش  هنایار  هحفص  يور  رب  ار  ام  يریش  هار  ناشکهک  زا  يدعب  هس  یلدم  هک  تسا  نیا  همانرب  نیا  یلصا  فده 
. دنتسه وکیت  سوکاراپیه و  هتسجرب  ياهگولاتاک  ساسا  رب 

EFECALC رازفا مرن  - 178

عولط و تاعاس  تیعقوم ، هبـساحم  هب  رداق  همانرب  نیا  رب  هوـالع  دـهدیم . ماـجنا  ار  یموجن  ياـه  هدـیدپ  هب  طوبرم  تابـساحم  هماـنرب  نیا 
دشاب . یم  اهنآ  ياهزاف  اه و  فوسک  اه ، فوسخ  ناگراتس ، تارایس ، هام ، دیشروخ ، بورغ 

Variable Stars Observer رازفا مرن  - 179

نیا دینک . هیهت  ار  اهنآ  تاشرازگ  هدرک و  يزیر  همانرب  ریغتم  ياه  هراتس  زا  ار  دوخ  تادهاشم  ات  دنکیم  کمک  امـش  هب  ناگیار  رازبا  نیا 
! تسین اه  هداد  لیلحت  رازفا  مرن  کی 

GrandTour رازفا مرن  - 180

لِا یپ  یِج  یناپمک  رد  هدش  هیهت  ییامن ، ایوپ  تیلباق  اب  هارمه  وتایاج  رجیو و  هنیفس  ود  ییاضف  ياه  تیرومام  يارب  ساد  تحت  زاس  هیبش 
. یس یب  یب  طسوت  هدش  يرادرب  ملیف  یملع . فراصم  يارب 

ADC رازفا مرن  - 181

. دهدیم ناشن  ار  یلحم  یموجن  تعاس  چیونیرگ و  یموجن  نامز  نیلوژ ، میوقت  ماع ، نامز  همانرب  نیا 

Astrobyte Logging System رازفا مرن  - 182

. جیکپ کی  رد  ربراک  ياهدصر  ندرک  هریخذ  يارب  يا  هدافتسالا  لهس  یتاعالطا  کناب 
رب رد  زین  ار  دـیدج  ياه  باختنا  ندرک  دراو  يارب  مرف  کی  اب  هارمه  هدـش  باـختنا  لـبق  زا  ریواـصت  زا  ددـع  زا 10000  شیب  هماـنرب  نیا 

دنکیم . هریخذ  ار  دیراد  ندش  دصر  هب  جایتحا  زونه  هک  یمارجا  اب  هارمه  ار  دیا  هدرک  هدهاشم  هک  یمارجا  ریسم  در  نینچمه  دراد .

Mars Previewer رازفا مرن  - 183

. دهدیم ناشن  یتعاس  خیرات و  ره  رد  ار  خیرم ) ) خرس هرایس  زیاس  يزکرم و  راهنلا  فصن 

MoonLoc رازفا مرن  - 184
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. دوشیم هبساحم  تعرس  هب  اهنآ  ياهبورغ  عولط و  نامز  نینچمه  دهدیم . ناشن  یخیرات  نامز و  ره  رد  ار  هام  دیشروخ و  ناکم  كال  نوم 
دیشروخ . هام و  نیب  هیواز  تمس و  عافترا ، فارحنا ،) هیواز  ) لیم دُعب ، دنا : هدش  هداد  ناشن  رازفا  مرن  رد  هک  يدراوم 

WinJupos رازفا مرن  - 185

. دیشروخ هام و  اه ، هرایس  يور  يازجا  یبای  ناکم  يارب  يا  هداد  هاگیاپ 

MoonPhase رازفا مرن  - 186

. دهدیم ناشن  ار  يراج  زور  رد  هام  ینونک  زاف  همانرب  نیا 
تـسدب ار  دیـشروخ  هام و  بورغ  عولط و  قیقد  نامز  ات  دـیهد  رییغت  ار  ییایفارغج  ضرع  اـی  ییاـیفارغج  لوط  یناـمز ، هدودـحم  دـیناوتیم 

. دیروآ
دراد . دوجو  زین  یبونج  هرک  مین  زا  يا  هخسن  نینچمه 

Registax رازفا مرن  - 187

ییاضف . یساکع  زا  هدمآ  تسدب  ریواصت  ندرک  مظنم  يارب  يرازفا  مرن 

PP3 رازفا مرن  - 188

تیفیک اب  یحوضو  زا  لقتـسم  ياه  هشقن  همانرب  نیا  دنکیم . دیلوت  ینامـسآ  مارجا  زا  ییاضف  ياه  لودج  هک  تسا  يرازفا  مرن  همانرب  نیا 
دنوش . هدافتسا  بو  تاحفص  ای  اهباتک  رد  هنومن  ناونع  هب  دنناوتیم  اه  هشقن  نیا  هک  دنکیم  هیهت  یکیفارگ  يالاب  هداعلا  قوف 

Orbiter رازفا مرن  - 189

دازآ و ياضف  زاورپ  هبذاج و  يا و  هرایـس  تاکرح  يزاس  لدـم  يارب  صاخ  کیزیف  زا  هک  تساضف  زا  هنایارگ  عقاو  زاس  هیبش  کی  رتیبرا 
یسمش هموظنم  رد  يزاجم  يرفس  هدرک و  ادیپ  لماک  ییانـشآ  یـسمش  هموظنم  اب  دیناوتیم  رازفا  مرن  نیا  کمک  هب  دنکیم . هدافتـسا  يّوج 

. دیشاب هتشاد 

Open Universe رازفا مرن  - 190

. دهدیم شیامن  يدعب  هس  تروص  هب  ار  هام  یلصا و  ياه  هرایس  هک  یسمش  هموظنم  زاس  هیبش 

Tumol رازفا مرن  - 191

یم ناتیاهدـصر  ندرک  طبـض  زا  دـعب  دـیراد . هگن  ار  دوخ  يا  هراتـس  ياهدـصر  مامت  در  دـیناوتیم  هک  تسا  یناکم  ناونع  هب  هماـنرب  نیا 
. دییامن هدهاشم  ار  اهنآ  طقف  ای  هتفرگ  تنیرپ  ار  دوخ  ياهدروکر  دیناوت 

. دراد دوجو  ناتیاه  سیون  شیپ  زا  هدش  نکسا  ياه  لیاف  نداد  رارق  ای  اهدصر  زا  ندرک  هیهت  سیون  شیپ  يارب  ییاضف  نینچمه 
هگن ار  دوخ  ياه  يزاس  راکـشآ  دروکر  دـهدیم  هزاجا  ییاضف  ناـساکع  هب  دـصر  زا  تبون  ره  يارب   astrophoto مان هب  مه  یتمـسق 
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. دنراد

GraphDark رازفا مرن  - 192

ادیپ هم  ای  قفش  باتهم ، هک  ار  ینامز  دوشیم و  هدید  امـش  ناکم  زا  ییاضف  مرج  کی  هک  ار  ینامز  دهد  یم  هزاجا  امـش  هب  كراد  فارگ 
. دینک هبساحم  ار  دهدیم  رارق  ریثات  تحت  ارنآ  ندوب 

. دنراد دوجو  نآ  رد  زین  دهدیم  ناشن  ار  هام  ياهزاف  هک  يرمق  میوقت  دننام  يا  یبناج  تاناکما 

AstroStack رازفا مرن  - 193

هب اـهنآ  لیدـبت  و Avi Videos و   Bmp ریواـصت زا  یهورگ  بیکرت  يراذـگراب و  يارب  يرورـض  رازبا  يدادـعت  ياراد  هماـنرب  نـیا 
تسا . شخ  نودب  الاب و  تایئزج  اب  يریواصت 

Helio رازفا مرن  - 194

تاصتخم نامز و  همانرب  نیا  يدورو  هداد ي  اهنت  دـنک . یم  هبـساحم  ار  يدیـشروخ  ياه  هکل  تحاسم  ییاـیفارغج و  لوط  ضرع و  ویله 
. تسا نآ  زیاس  هکل و 

Planet visibility رازفا مرن  - 195

دهدیم . ناشن  امش  یلعف  ناکم  زا  ار  دیشروخ  ای  هام  ای  هرایس  کی  ندوب  ندید  لباق  نامز  هک  تسا  گنر  هداس 3 لودج  کی  همانرب  نیا 

Analemma رازفا مرن  - 196

، بورغ / عوـلط هارمه  هـب  دــهد . یم  ناـشن  ار  دوـش  یم  هدــید  دیــشروخ  لـماک  لاـس  کـی  لوـط  رد  هـک  ییاـهنامز  ماــمت  هماــنرب  نـیا 
. اهبورغ / عولط نیرترید  / نیرتدوز ياه  خیرات  نیبالقنا و  / نیلادتعا

Sky Calendar رازفا مرن  - 197

. دوش یم  زاب  بش ،  ات  حبص  زا  زور ، ره  زا  ریوصت  کی  نییاپ و  هب  الاب  زا  هام  ياهزور  رگناشن  هک  يا  هلیم  رادومن  کی  هارمه  همانرب  نیا 
راون لوط  رد  اهنآ  لاثما  اه و  هرایـس  هام و  روبع  لثم  یتاقافتا  دـیروآ  یم  رد  تکرح  هب  هحفـص  يور  ار  سوم  رگناشن  هکنیا  اـب  ناـمزمه 

. دنوش یم  هدیشک  هام  فارگ  نییاپ  الاب و  زور و 
ناشن دنتـسه  ندید  لباق  سوم  یلعف  ناکم  زا  هک  ییاه  هرایـس  را  كرحتم  يریوصت  هک  دراد  دوجو  زین  بای  هرایـس  هرجنپ  کی  نینچمه 

. دهدیم

Starry Night pro plus 6 رازفا مرن  - 198

دیاش هک  رازفا  مرن  نیا  دـشاب . یم  موجن  بش و  نامـسآ  نوماریپ  هدـش  هئارا  ياهرازفا  مرن  نیرتهب  زا  یکی   starry night کش نودب 
تیلباـق ظاـحل  هب  رما  نیا  هدوب و  يرایـسب  ناراداوه  ياراد  درک  یفرعم  ناریا  رد  یموجن  رازفا  مرن  نیرت  فورعم  نیرت و  جـیار  ارنآ  ناوتب 
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همانرب ياه  هخسن  نیرتدیدج  زا  یکی  ياه  یگژیو  رازفا و  مرن  نیا  قیقد  یسرب  هب  هلاقم  نیا  رد  دشاب . یم  رازفا  مرن  نیا  يالاب  رایسب  ياه 
. تخادرپ میهاوخ   Starry Night

یم بوسحم  نآ  يارب  الاب  زایتما  کـی  ناونع  هب  اـه  هخـسن  یماـمت  رد  هک   starry night ياهرازفا مرن  يرـس  یلـصا  ياه  یگژیو  زا 
یم رارق  امشرایتخا  رد  ناگراتس  زا  یشزرا  اب  تاعالطا  فلتخم ، ياهنامز  رد  تارایـس  یکلف و  روص  ریوصت  رب  هوالع  هک  تسا  نیا  دوش 

. تسا رتلماک  رت و  قیقد  زین   Uranometria ای  Sky2000 نوچ دوجوم  يا  هراتس  سلطا  ره  زا  دوخ  عون  هب  هک  دهد 
يدـنب و هقبط  تبث ،  دـنکیم . هداس  ار  اضف  قامعا  ریواصت  شزادرپ  شیپ  لحارم  مامت  هک  اضف  ناساکع  ناسانـش و  هراتـس  يارب  يا  همانرب 
FITS و TIFF ياه تمرف  اب  ریوصت  ندرک  هریخذ  تیاهن  رد  ییاهن و  هجیتن  عیرـس  ندید  يارب  شزادرپ  هداس ي  لحارم  يزاس ، هتـشپ 

. یتیب تیفیک 16 و 32  اب 

IRIS رازفا مرن  - 199

زا يرادرب  هرهب  يارب  ًاـصاصتخا  هماـنرب  نـیا  دراد . یموـجن  لاـتیجیدریواصت  شزادرپ  هـنیمز  رد  يا  يوـق  ددــعتم و  ياـهدربراک  سیریآ 
FITS, PIC, ياهتمرف اب  يریواـصت  دـناوت  یم  سیریآ  هدـش . هتخاـس  دـنوش  یم  هیهت   DSLR و  CCD ياـهنیبرود زا  هک  يریواـصت 

. دنک يراذگ  راب  هریخذ و  ار   BMP و RAW

لیابوم يارب  امن  هلبق  - امن بطق  رازفا  مرن  - 200

هب هک  تسا  هداـعلا  قوف  رازفا  مرن  کـی   Compass رازفا مرن  تسا . هارمه  ياه  نفلت  يارب  دـیفم  رایـسب  رازفا  مرن  کـی   Compass

رازفا مرن  نیا  . دـنک یم  صخـشم  ار  نامـسآ  رد  هام  دیـشروخ و  يریگ  رارق  ناکم  هلبق و  ییاـیفارغج و  ياـه  تهج  یقیقد  رایـسب  تروص 
يریگ رارق  لحم  دراوم  زا  یکی  هک  تسا  یفاک  طقف  همانرب  نیا  اب  راـک  يارب  تسا . هدـش  همجرت  یـسراف  هب  یناـهرب  دـیجم  طـسوت  دـیفم 

دینادـب تسا  یفاک  لاثم  يارب  دـینک . ادـیپ  تسد  رگید  ياهرتماراپ  هب  هلبق  ای  ییایفارغج و  ياه  تهج  اـی  نامـسآ و  رد  هاـم  اـی  دیـشروخ 
. دنتسه نامسآ  ياجک  رد  هام  ای  دیشروخ 

تهج ات  دیریگب  هام  ای  دیـشروخ  فرط  هب  ار  دینیب  یم  همانرب  هحفـص  يور  هک  ینیچ  هطقن  دادتما  طخ  هام  ای  دیـشروخ  ندرک  ادیپ  زا  دعب 
رد دیشروخ  ای  هام  نالا  هک  دیمهفب  دیهاوخ  یم  دیناد و  یم  ار  هلبق  امـش  الثم  ای  ددرگ . نییعت  امـش  يارب  یتحار  هب  هلبق  ییایفارغج و  ياه 

اقیقد همانرب  نیا  رد  هام  دیشروخ و  يریگ  رارق  لحم  انمض  . دوش یم  رـسیم  یتحار  هب  لبق  شور  دننام  هب  مه  راک  نیا  هک  دننامـسآ  ياجک 
نامـسآ و طسو  رد  اقیقد  ینعی  دوب  لکـش  طسو  رد  دیـشروخ  رگا  لاثم  يارب  تسا .  نامـسآ  رد  هاـم  دیـشروخ و  یلعف  يریگرارق  لـحم 

هاگدورف دـک  همانرب  يادـتبا  رد  دـشاب . یم  بصن  لباق  اه  لیابوم  رثکا  يور  هب  نیارباـنب  تسا و  اواـج  رازفا  مرن  نیا  تسا . ناترـس  يـالاب 
دینک همانرب  دراو  هدهاشم و  تیاس  نیا  رد  ار  دوخ )  کیدزن  رهـش  ای   ) دوخ رهـش  هاگدورف  دک  دیناوت  یم  امـش  هک  دـسرپ  یم  ار  ناترهش 

. دینک دراو  همانرب  يادتبا  رد   THR نیمه دیاب  هک  دشاب  یم   THR دابآرهم )  ) نارهت هاگدورف  دک  لاثم  يارب 

MOONCALC رازفا مرن  - 201

تیعقوم هب  طوبرم  راتفر  تایئزج و  یمامت  هبـساحم  هب  رداق  رازفا  مرن  نیا  تسا . ناسآ  نآ  زا  هدافتـسا  اما  دـشاب  یم  ساد  همانرب  کی  نیا 
ظاحل زا  درک . هراـشا  هاـم و ... تاریغت  لوحت و  هرود  هاـم ،  بورغ  عولط و  ناـمز  هاـم ،  تیعقوم  هب  ناوت  یم  نآ  هلمج  زا  دـشاب . یم  هاـم 

تسا . هدش  هئارا  هام  ياه  تیعقوم  مامت  فیصوت  زا  یگولاتاک  هارمه  هب  تسا و  بوخ  رایسب  رازفا  مرن  کی  يدربراک 
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ذخام عبانم و 

میرک نآرق  ● 
هغالبلا  جهن  ● 

یتایناخد  یلع  يهمجرت  ییاضف ،... ياهشهوژپ  رد  يرورم  همیمض  هب  نامسآ : نیمز و  فوکلو ،  ●آ .
روپکلم  جریا  مشاهینب و  نیدلاجات  يهمجرت  تارایس ، أشنم  زمایلیو ، یپ . يآ . ● 

یباقون  يدیس  دمحا  دیس  يهمجرت  لمع ، لوصا و  یسانشهراتس : كرالک ، يد  ير و  يا .  ●ا .
نآ » دربراک  شور  بالرطسا و  اب  ییانشآ   » بالرطسا شناد  هب  بالط  تیاده  یئبن ، لضفلاوبا  ● 

جاجتحا  یسربط ، یلع  نب  دمحا  ● 
ربهر  هژینم  يهمجرت  يداینب ، ياههداد  ياهراتس و  ياهدصر  لوا ) دلج   ) ياهراتس کیزیفرتخا  اب  ییانشآ  سنتیو ، موب ـ  اکیرا  ● 

ارسبحاص  نامیپ  يهمجرت  ياهراتس ، ياهوج  مود ) دلج   ) ياهراتس کیزیفرتخا  اب  ییانشآ  سنتیو ، موب ـ  اکیرا  ● 
يرواد  اینات  يهمجرت  ياهراتس ، لوحت  راتخاس و  موس ) دلج   ) ياهراتس کیزیفرتخا  اب  ییانشآ  سنتیو ، موب ـ  اکیرا  ● 

امرفداد  هّللا  بیبح  يهمجرت  نامز ، هچخیرات  گنیکواه ، مایلیو  نفتسا  ● 
بوبحم  اضردمحم  يهمجرت  نامز ، هچخیرات  گنیکواه ، نویتسا  ● 

راعشا  ناوید  يرونا ، ● 
یبجاح  زورهب  رتکد  نایدرمز و  نیسح  رتکد  يهمجرت  موجن ، ینابم  زنالیپ ، چا . زدنیل و  ب . وورتسا ،  ●وا .

يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  ییاضف ، ینادلاغشآ  فومیسآ ، كازیا  ● 
يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  اهباهش ، رادهلابند و  ياههراتس  فومیسآ ، كازیا  ● 

يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  اههلاچهایس ، اهرتخا و  پت  اهرازاوک ، فومیسآ ، كازیا  ● 
يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  تسا ، هدیباوخ  ولهپ  هب  هک  ياهرایس  سوناروا  فومیسآ ، كازیا  ● 

يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  هناگود ،؟ ياهرایس  نوتولپ ، فومیسآ ، كازیا  ● 
يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  ناگراتس ، گرم  دلوت و  فومیسآ ، كازیا  ● 

يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  دش ،؟ هداز  هنوگچ  ناهج  فومیسآ ، كازیا  ● 
يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  دیشروخ ، فومیسآ ، كازیا  ● 

يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  اهناشکهک ، ریاس  يریش و  هار  فومیسآ ، كازیا  ● 
يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  ابیز ، ياههقلح  اب  ياهرایس  لحز  فومیسآ ، كازیا  ● 

يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  رهم ، هب  رس  يزار  هرهز : فومیسآ ، كازیا  ● 
يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  اهكرایس ، فومیسآ ، كازیا  ● 

يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  یسانشرتخا ، همانرب  هدزیس  فومیسآ ، كازیا  ● 
يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  ام ، زیمآرارسا  هیاسمه  خیرم  فومیسآ ، كازیا  ● 

يدرف  ربکا  یلع  يهمجرت  هرایس ، نیرتگرزب  يرتشم  فومیسآ ، كازیا  ● 
يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  رادهکل ، لوغ  يرتشم : فومیسآ ، كازیا  ● 

يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  ام ، یسمش  هموظنم  فومیسآ ، كازیا  ● 
يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  لوغ ، نیرترود  نوتپن : فومیسآ ، كازیا  ● 

یسانش موجن  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1519زکرم  هحفص 1511 

http://www.ghaemiyeh.com


يرافغ  اضردمحم  رتکد  يهمجرت  لوغ ، نیرترود  نوتپن : فومیسآ ، كازیا  ● 
يوقت  دیحو  دیس  يهمجرت  ناناوجون ، يارب  یسانشهراتس  روم ، کیرتاپ  ● 
هدازردیح  قیفوت  يهمجرت  اهناشکهک ، ناگراتس و  راتخاس  جاه ، لواپ  ● 

اضف » رد  نیمز   » یضایر يایفارغج  ینابم  لوصا و  یّخرف ، نسح  یتلادع و  یقت  ● 
اضف  رد  نیمز  یتلادع ، یقت  ● 

سمش  ناوید  یخلب ، دمحم  نیدلا  لالج  ● 
يونعم  يونثم  یخلب ، دمحم  نیدلا  لالج  ● 

مارآ  دمحا  يهمجرت  دیشروخ ، گرم  شیادیپ و  فوماگ ، جروج  ● 
يریالم  يردیح  دمحم  يهمجرت  دیشروخ ، مان  هب  ياهراتس  فوماگ ، جروج  ● 

هدازردیح  قیفوت  يهمجرت  ناگراتس ، یتامدقم  تخانش  نورام ، فزوج  ● 
يوقت  دیحو  دیس  يهمجرت  ناهج ، ندرویم ، زمیج  ● 

يدابآزوریف  یقیال  دومحم  يهمجرت  اههبساحم ، يارب  یسانشهراتس  ياهلومرف  سویم ، نیج  ● 
راعشا  ناوید  يزاریش ، ظفاح  ● 

هعیشلا  لئاسو  یلماع ، رح  ● 
هعیش  ثیداحا  عماج  يدرجورب ، یئابطابط  نیسح  ● 

اضف  رصع  شناد  ینادمه ، يرون  نیسح  ● 
موجن  خیرات  اهناشکهک ، ناگراتس و  دیشروخ ، ( 2  ) موجن ینابم  تخانش  يدزی ، یهایگ  اضردیمح  ● 

راعشا  ناوید  یناورش ، یناقاخ  ● 
لاس 1385  یموجن  رامشهاگ  ورف ، نیبشوخ  لیهس  یتمه ، دوواد  ● 

ییامیظع  هّللادبع  مدق و  يولع  رایهم  يهمجرت  یسانشهراتس ، رد  ون  ياهزرم  سیک ، دراودا  لید  ● 
یهللادبع  دیهانآ  يهمجرت  ناگراتس ، باتک  ماهنرب ، تربار  ● 

یسوط  ریصن  هجاوخ  دمحا  يهمجرت  یکیمانید ، موجن  نوسکید ، یت . تربار  ● 
بیرغ  هدازیلع  نیسح  يهمجرت  اهگنسباهش ، تخانش  ماهارگ ، وردنا  نوسیچاه و  تربار  ● 

ریطخ  یلع  يهمجرت  همه ، يارب  یسانشهراتس  لگاکسا ، نیبار  ● 
یتلادع  یقت  رتکد  يربنق و  دیشمج  رتکد  يهمجرت  یتامدقم ، کیزیف  رتخا  موجن و  تیمسا ، کیلیز و  ● 

یصقا  اضر  يهمجرت  ناهج ، شنیرفآ  زار  فوماگ ، ژرژ  ● 
یصقا  اضر  يهمجرت  نامسآ ، نیمز و  هدام ، فوماگ ، ژرژ  ● 

لالهتسا  یبایهلبق و  یعرش ، تاقوا  اب  ییانشآ  یناهفصا ، نایراکملق  اضر  دیس  یمیرک و  دیعس  ● 
راعشا  ناوید  يونزغ ، ییانس  ● 

ییارون  داوج  دیس  يهمجرت  يدربراک ، یسانشهراتس  رب  ياهمدقم  اهپوکسلت  يروآنف  نیچیک ، رآ . یس . ● 
مومهملا  جرف  سوواط ، نبا  دیس  ● 

همارکلا  حاتفم  یلماع ، ینیسح  داوج  دمحم  دیس  ● 
یقثولا  ةورع  يدزی ، مظاک  دمحم  دیس  ● 

سورعلا  جات  يدیبز ، یطساو  ینیسح  یضترم  دمحم  دیس  ● 
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نیمز  هیاسمه  نیرتکیدزن  هام  یمشاه ، رصان  دیس  ● 
هیقفلا  هرضحیال  نم  قودص ، خیش  ● 

ماکحالا  بیذهت  یسوط ، خیش  ● 
یفاک  لوصا  ینیلک ، خیش  ● 

زار  نشلگ  يرتسبش ، دومحم  خیش  ● 
همرحم  بساکم  يراصنا ، یضترم  خیش  ● 

هیبطق  هلاسر  یناهفصا ، بیدا  یلع  سابع  ● 
راونالاراحب  یسلجم ، رقابدمحم  همالع  ● 

لوقعلا  ةآرم  یسلجم ، رقابدمحم  همالع  ● 
یمالسا  تئیه  موجن و  ياهشمق ، ینامز  یلع  ● 

تایعابر  مایخ ، رمع  ● 
یقشرا  لداع  يهمجرت  تارایس ، یلنارب ، نیلکنارف م . ● 

نامرهق  دازهب  سدنهم  يهمجرت  یسانشهراتس ، کیزیف ـ  ياهزرم  راکیل ، ران  تنایاج  لیوه و  درف  ● 
راعشا  ناوید  اسر ، مساق  ● 

تاوعدلا  يدنوار ، نیدلا  بطق  ● 
اسراپ  لاعف  یلع  يهمجرت  ناهیک ،) يریگلکش  هب  یهاگن   ) گرزب راجفنا  ناگوه ، گیرک  ● 

شناد  یلع  يهمجرت  (، 2) یسانشرتخا ياهینتسناد  نسلکین ، نیل  ● 
هصلاخ  مارهب  رتکد  دراطع و  دیعس  يهمجرت  کیزیفرتخا ، میهافم  تیوراه ، نیترام  ● 

یمیرک  گنشوه  یسابع و  هللا  حور  يهمجرت  دیشروخ ، نامتخاس  چیوسام ، ● 
ناسآ  ياهشور  اب  یبایهلبق  یبایتهج و  ییایحا ، یلع  هللاءاشام  ● 

روپهجاوخ  اضردمحم  يهمجرت  هداس ، نابز  هب  موجن  یناگدریام ، ● 
یتلادع  یقتدمحم  رتکد  يهمجرت  دلج 1 ،)  ) یسانشهراتس ساسا  زدیس ، لکیام ا . ● 

تواکذ  داهرف  يهمجرت  موجن ، لاعف  يریگارف  کیلیز ، لکیام  ● 
راعشا  ناوید  یناشاک ، مشتحم  ● 

لئاسولا  كردتسم  يرون ، ثدحم  ● 
یکلف  ياهتروص  رغصا ، داژن  نسحم  ● 

مالکلا  رهاوج  یفجن ، نسحدمحم  ● 
همکحلا  نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  ● 

نامسآ  ياهیتفگش  یمیکح ، دومحم  ● 
يرمق  ياههام  زاغآ  رد  لاله  تیعضو  ینیبشیپ  یموجن ، یکلف  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  ● 

هنومن  ریسفت  يزاریش ، مراکم  ● 
اضف  قامعا  رد  يدرونناهیک  دنزافش ، روصنم  ● 

راعشا  ناوید  یلیهس ، يدهم  ● 
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یسانشرتخا  گنهرف  يدمرس ، دادرهم  ● 
بلاطلا  داشرا  يزیربت ، داوج  ازریم  ● 

فوؤر  یلع  يهمجرت  بش ، نامسآ  سارف ، لجیان  ● 
رکیپ  تفه  يوجنگ ، یماظن  ● 

نامقل  یحتف  یلع  يهمجرت  نیون ، کیزیف  رتخا  رب  يدمآرد  یضایر ، هللاتمعن  ● 
روسج  هدازدمحم  دواد  يهمجرت  يورک ، موجن  ترامسا ، م .  ●و .

يریما  نیدلادیرف  يهمجرت  اهامنرتخا ، اهناشکهک و  نمفاک ، یج  مایلیو  ● 
تایضایر  ورملق  رد  یتمارک ، سنوی  ● 

یسابع يروبج  دالیم  ناریا ، بش  نامسآ  یشهوژپ  هورگ  ●

ناوج  نایب  ●

یشاب مجنم  ●

http://www.noojum.com
 http://103.sq.licestudy.org/fa/ يدیشروخ هناماس 

 http://adsabs.harvard.edu
 http://astrogeology.usgs.gov
 http://cfa-www.harvard.edu

 http://comet-seki.net/MemCometMain_en.html

 http://daneshnameh. roshd. ir
 http://dir.yahoo.com/Science/Astronomy

 http://eclipse.gsfc.nasa.gov
 http://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_moon

 http://en.wikipedia.org/wiki/Aten_asteroid
 http://en.wikipedia.org/wiki/Ceres_(dwarf_planet
 http://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_planet

 http://en.wikipedia.org/wiki/Extrasolar_moon

 http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Draper_catalogue
 http://en.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung-Russell_diagram
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Solar_System_objects

 http://en.wikipedia.org/wiki/Planet
 http://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_science

 http://en.wikipedia.org/wiki/Planets_in_astrology
 http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_system

 http://en.wikipedia.org/wiki/Sun
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http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_discovery_of_Solar_System_planets_and_their_natural_satellites

 http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_solar_system_astronomy

 http://epmac.lpl.arizona.edu
 http://exoplanet.eu

 http://fa.pandapedia.com/wiki/ يدیشروخ هناماس 
 http://fa.wikipedia.org/wiki/ يدیشروخ هموظنم  لماکت  لیکشت و 

 http://fa.wikipedia.org/wiki -/ 253 هدلیتام
 http://fa.wiktionary.org/wiki/ يدیشروخ هناماس 

 http://hubblesite.org
 http://iau-comm4.jpl.nasa.gov/EPM2004.pdf

 http://news.hrcglobal.net/modules/news
 http://pdssbn.astro.umd.edu

 http://pedia.mygiti.com/index.php/ يدیشروخ هناماس 
 http://planetary.org

 http://razeaseman.persianblog.ir
 http://science.nationalgeographic.com/science/space

 http://scienceworld.wolfram.com
 http://sohowww.nascom.nasa.gov

 http://solarsystem.nasa.gov
 http://ulduzlarda.blogspot.com

 http://wapedia.mobi/fa/ كرایس
 http://wiki.chainofthoughts.com/dt/fa/ يدیشروخ هناماس 

 http://www.astro.com
 http://www.cfa.harvard.edu
 http://www.comethunter.de

 http://www.enchantedlearning.com/subjects/astronomy

 http://www.fas.org/irp/imint/docs/rst/Sect19/Sect19_10.html

 http://www.haftaseman.ir
 http://www.hupaa.com

 http://www.iran20.ir/view.asp?id=50157520399100001
 http://www.jas.org.jo

 http://www.johnstonsarchive.net/astro/asteroidmoons.html

 http://www.klima-luft.de/steinicke/KHQ/khq_e.htm
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 http://www.lpi.usra.edu
 http://www.merriam-webster.com/dictionary/planet

 http://www.michielb.nl/sun
 http://www.mydocument.ir/main/index.php?article=818

 http://www.nasa.gov
 http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Asteroid-moon

http://www.ngdir.ir/SiteLinks/Kids/html/star-
 mafahim_ayy_setare%20shenasi%20setarei.htm

 http://www.nojum.ir
 http://www.nso.edu

 http://www.parssky.com
 http://www.science3000.mihanblog.com/Post-14.aspx

 http://www.solarviews.com
 http://www.space.com

 http://www.windows.ucar.edu
 http://yac.parsiblog.com

https://www.aftab.ir/news/2008/apr/12/c3c1207999239_science_education_astronomy_planet.php
 www.hamshahrionline.ir/News/?id=50737

 http://www.nojoum.com/Pages/Jupiter.aspx?View=Default
 http://www.020.ir/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=26

 http://fa.wikipedia.org/wiki/ رادهلابند هراتس 
 http://fa.wikipedia.org/wiki/ دیشروخ

 http://imagine.gsfc.nasa.gov/index.html

 http://www.orbitsimulator.com/gravity/articles/what.html

/ http://www.parshubble.parsiblog.com
 http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/1491/index.html

 http://www.iaas.ir/astro4kids/main.htm
ًاقاَبِط ٍتاَواَمَس  َْعبَس  ُهَّللا  َقَلَخ  َْفیَک  اْوََرت  َْملَأ  http://www.kanoon.ir/misc/articles/default.aspx?sectionid=183

؟ تسا هدیرفآ  وت  رب  وت  ار  نامسآ  تفه  ادخ  هنوگچ  هک  دیاهدرکن  هظحالم  رگم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 
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دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
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: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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